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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! #Directa411

Fer escriure un article a qui s’ocupa de fotografia és equiva-
lent a fer una cursa entre lleopards a la pista de gel de la 
plaça Catalunya: una manca total de sentit comú. Patinem 

i perdem l’equilibri perquè no és el nostre ambient: les fotògra-
fes treballem en un altre pla, fem servir un altre llenguatge, som 
diferents dels plumillas. Molta de la feina que fem no es veu i 
molta gent pensa que, amb quatres fotos, ja es pot fer tot.

Som diferents, però no és una qüestió d’orgull, és que funci-
onem d’una altra manera. A través d’un clic, intentem “posar 
el cap, l’ull i el cor en un lloc al mateix moment”; i no és poca 
cosa. En una notícia qualsevol, el primer que veus és la foto. 
En una dècima de segon, ja saps quin serà el tema del text. 
La immediatesa i la capacitat sintètica del llenguatge fotogràfic 
ens permet dir-ho tot en pocs centímetres quadrats. Abans del 
titular, abans de llegir l’article. Com un amor a primera vista.

Allò visible és el nostre camp d’acció. A les manifestacions, 
es comença a parlar de la presència de la premsa quan apareix 
algú amb una càmera fotogràfica penjada al coll. Abans, no es pot 
saber si ha vingut algú per cobrir la mobilització o no i les redacto-
res tuiteres es mimetitzen amb la gent curiosa i el veïnat. És una de 
les paradoxes de la fotografia: volem ser invisibles per revelar una 
imatge, un moment, però som les primeres persones detectades.

És una tasca complexa a vegades. Cal comunicar-se molt 
i no sempre s’arriba a l’acord. Som les que apuntem? El que 

Victor Serri
@_ittos_

Ajudar la gent a veure-hi

A les manifestacions, 
es comença a parlar 
de la presència de la 
premsa quan apareix 
algú amb una càmera 
fotogràfica penjada al 
coll / JORDI BORRAS

estem fent està bé? Ho hauríem de fer d’una altra manera? 
Molestem davant la capçalera? No podem entrar a la mani-
festació? Cal que anem al fons? Som com voltors? Fem una 
feina de pacotilla?

No és fàcil fer el que fem: intentar defensar el dret a la inti-
mitat i mostrar una manifestació de tres mil persones sense 
cares i procurar que sigui tan impactant com la vivim nosal-
tres. I que les nostres fotos defensin les persones agredides 
sense caure en el sensacionalisme o el porno-riot. Ho fem des 
de la militància gràfica. Som moltes les que col·laborem amb 
la DIRECTA, cadascuna des de la seva mirada, amb la seva tèc-
nica, el seu temps i el seu bagatge; intentant fer un petit canvi 
en la societat mitjançant una imatge que, en un segon, quedi 
gravada al cap de la lectora.

Coordinar una secció així tampoc no és una tasca trivial. 
Cal formar les noves fotògrafes, que aterren al mitjà apassio-
nades i tenen ganes i bon ull, però, a vegades, no pensen en 
el públic. S’ha de triar la persona que podrà donar el millor 
que té. I, quan hi ha tres manifestacions, quatre rodes de 
premsa, dues entrevistes i un reportatge el mateix dia, cal 
recordar qui ha anat on i preparar-ho tot per l’endemà. I, si 
ningú no pot cobrir-ho, anar-hi tu i fotografiar quatre entre-
vistades en una tarda.

És cert, hi ha qui voldria guanyar el World Press Photo... 
però és perquè no hi ha reconeixement: qui es recorda del 
nom de les quatre o cinc fotògrafes habituals de qualsevol 
mitjà convencional? Molt poca gent. Aquesta és una altra para-
doxa: ser tan visibles i, alhora, tan poc conegudes.

FE D’ERRADES:
— A la pàgina 17 del número 410, s’atribueix erròniament una fotografia a Mayu (Krasnyibcn). L’autor de la instantània és 
Sergi Rugrand (Krasnyibcn).



Ser diagnosticades com a homes o 
dones amb trastorn d’identitat de 

gènere encara és un requisit perquè 
les persones trans accedeixin a 

tractaments hormonals o quirúrgics

La Unitat d’Identitat de Gènere pot 
invalidar com a dona a una persona 
perquè no practica ciclisme, no juga 

amb nines durant la infantesa o no 
sent aversió als propis genitals

Per accedir a serveis de salut, les persones trans s’enfronten a un circuit sanitari discriminatori, 
basat en criteris sexistes, binaris i excloents. El model s’aplica a Catalunya a la Unitat d’Identitat de 
Gènere (UIG) de l’Hospital Clínic, on ser diagnosticades com a homes o dones amb trastorn d’iden-
titat de gènere és requisit imprescindible per accedir a hormonar-se o operar-se. Els col·lectius 
trans, units en la plataforma TRANSforma la Salut, denuncien un model que vulnera drets fonamentals i 
plantegen un servei de salut integral que respecti la diversitat trans, sense prejudicis ni tuteles.

Meritxell Rigol
@TxellRigol

Presentació d’una 
proposta de nou 
model d’atenció a 
les persones trans a 
càrrec de la platafor-
ma TRANSforma

El més femení que recorda haver fet Tina Recio el primer dia 
que va acudir a la consulta és haver-se rasurat ben bé la barba. 
Quan va entrar, la psiquiatra li va preguntar, sorpresa, com 

era que havia vingut vestida d’home. Durant els deu o dotze minuts 
que va passar donant respostes a les preguntes que, suposadament, 
havien de permetre avaluar la seva identitat de gènere, Tina va que-
dar invalidada com a dona, segons el criteri de la Unitat d’Identitat 
de Gènere (UIG) de l’Hospital Clínic de Barcelona, el servei de salut 
de referència per a les persones trans a Catalunya.

Practicar ciclisme de fons en carretera, no haver sentit la 
necessitat de jugar amb nines durant la infantesa i estar casada 
amb una dona són elements, segons els criteris d’aquest servei, 
massa poc femenins. També ho és haver viscut quaranta anys 

sense fer cap pas per viure socialment d’acord amb el gènere 
sentit, no experimentar aversió als propis genitals i haver-ne 
gaudit sexualment. Són algunes de les peces a partir de les 
quals la UIG va emetre el diagnòstic a Tina: “home travesti no 
fetitxista”. Conseqüència: l’exclusió de l’accés a l’hormonació i 
a operacions que li permetessin fer la vida més vivible.

Ser diagnosticades com a homes o dones amb trastorn 
d’identitat de gènere encara és el requisit imprescindible per-
què les persones trans no trobin barrades les portes d’accés a la 
salut. Es tracta d’un dret indissoluble, per aquest col·lectiu, del 
dret al lliure desenvolupament de la personalitat.

Identitat trans com a malaltia mental
Portes enfora, la lletra t de trastorn ha caigut de les sigles del 
nom del servei (anteriorment, es deia UTIG), però, dins la 
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Continua a la pàgina següent >>>

Despatologitzar el gènere 
per respectar la diversitat
A Catalunya, el sistema públic d’atenció adreçat a les persones trans dificulta l’accés a qui 
no respon a uns patrons rígids de feminitat o masculinitat
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UIG, la concepció de la identitat trans com a malaltia mental 
determina el tracte que reben les persones que hi acudeixen 
–prop de 130 l’any–, a pesar que un mandat de la Llei 11/2014 
per garantir els drets de les persones LGBT és despatologitzar 
el model de salut.

D’acord amb el marc que estableix l’anomenada llei con-
tra la LGBTIfòbia, una eina legal pionera i potent que no ha 
estat desplegada, el model sanitari d’atenció al col·lectiu trans 
no pot tractar les persones com si fossin objectes de la medi-
cina als quals s’aplica un diagnòstic i unes pautes a seguir per 
accedir a drets. “L’accés a la salut és un dret exigible, no un 
servei que s’hagi de merèixer”, detalla Laia Serra, advocada 
de la plataforma TRANSforma la Salut, formada per diversos 
col·lectius, associacions i persones que reivindiquen un nou 
model de salut per a les persones trans a Catalunya. Serra afe-
geix: “Tenint en compte que la Constitució preveu el lliure 
desenvolupament del gènere i la llei catalana 11/2014 preveu 
que l’accés a la salut mai no ha de ser patologitzant, el model 
de la UIG xoca amb els drets”.

Les persones que encapçalen la UIG han rebutjat respondre 
les preguntes que haguessin permès incorporar la seva pers-
pectiva davant les denúncies centrals del col·lectiu. A través del 
departament de premsa de l’Hospital Clínic, ens han fet arribar 
que el servei no té res a dir perquè es limita a aplicar el protocol 
establert pel Departament de Salut de la Generalitat. Des de 
Salut, també s’han negat a fer cap declaració.

Prop de dos anys després de l’aprovació de la Llei 11/2014 
contra la LGBTIfòbia, condicionar l’accés als recursos mèdics 

de la UIG a l’obtenció d’un diagnòstic continua impedint la uni-
versalitat de l’accés a la salut al col·lectiu trans. Les persones 
que no compleixen els paràmetres dictats pel Manual diagnòs-
tic i estadístic de trastorns mentals, la bíblia de la psiquiatria 
–que manté el trastorn d’identitat de gènere a la llista de malal-
ties mentals i incloïa l’homosexualitat fins al 1973–, queden 
excloses de qualsevol tractament.

Trencar el circuit únic
Amb l’amenaça de denunciar les professionals que no l’ha-
vien reconegut com a trans en cas de patir problemes arran 
del procés d’hormonació que estava decidida a iniciar, de 
manera autogestionada, i acceptant els ritmes exigits per la 
UIG en el procés, Tina Recio va aconseguir mantenir-se dins 
el circuit mèdic. Però no tothom planta cara a un veredicte 
invalidant. “Hi ha noies que van a la UIG amb l’aspecte amb 
què jo hi vaig anar i se les aclapara tant que surten derrota-
des de la consulta, no se’ls permet ni començar el procés de 
transició. Algunes acaben suïcidant-se, però no consten com a 
dones trans. És la punta de l’iceberg”, denuncia Tina, afectada 
i, avui, compromesa amb l’acompanyament a dones trans 
durant els seus processos.

A parer de Serra, tot i no comptar amb una llei específica 
sobre la lliure determinació del gènere, existeixen prou refe-
rents internacionals i articles de la Constitució que l’avalen. 
Segons l’advocada, hi ha un repte de fons: “El que s’està rei-
vindicant amb el canvi de paradigma del model de salut per 
a les persones trans és prioritari, també, pel conjunt de la 
comunitat. El que es reivindica és que l’Estat no tingui potes-
tat per dir a ningú qui és, què ha de fer i com ha de viure. Les 

>>> Ve de la pàgina anterior

Només arran d’una queixa al Síndic 
de Greuges impulsada per l’Asso-
ciació Catalana per a la Integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Trans-
sexuals Immigrants (ACATHI), con-
juntament amb l’Observatori contra 
l’Homofòbia, es va aconseguir acce-
dir als criteris que maneja la Unitat 
d’Identitat de Gènere per permetre 
l’accés a l’hormonació i les opera-
cions quirúrgiques. Les condicions 
són una cursa d’obstacles. Per co-
mençar, cal tenir el diagnòstic con-
firmat de trastorn d’identitat de gè-
nere i no patir cap patologia mental 
ni trastorn de la personalitat. També 

cal presentar un grau de malestar 
evident i sentir aversió als propis 
genitals; referir els beneficis i els 
canvis vitals que s’experimentarien 
després de la intervenció; presen-
tar una adaptació personal, social, 
laboral i escolar; no consumir tòxics 
ni tabac; no practicar la prostitució 
ni dedicar-se a l’espectacle sexual; 
tenir suport familiar o social per ser 
atesa en el procés postoperatori; 
disposar de recursos econòmics 
que permetin accedir als materials 
necessaris per arribar a un resultat 
totalment satisfactori de la cirurgia, 
i tenir les condicions físiques (edat, 

estat físic, patologia) que garantei-
xin el resultat esperat.

Per poder incorporar-se a la ter-
cera fase del circuit (el programa 
quirúrgic), als criteris que hem re-
collit, cal sumar-hi un mínim de dos 
anys d’atenció a la UIG, dotze mesos 
de tractament hormonal i dotze més 
“d’experiència de vida real”. Al marge 
de la voluntat i les circumstàncies de 
cadascú, des que es posa un peu a la 
consulta, les persones es veuen força-
des a començar a desenvolupar-se so-
cialment d’acord amb el gènere sentit. 
“Et pressionen per sortir al carrer amb 
el rol que vols abans de començar a 

Diagnòstic: 
negació de 

la diversitat 
i sexisme

Els criteris per accedir a 
l’hormonació i l’operació 
es basen en rols que les 

entitats trans consideren 
sexistes, excloents i arcaics

Griselda forma 
part de Joves 
Trans de Barcelona 
/ VICTOR SERRI

D’acord amb la llei contra la 
LGBTIfòbia, el model sanitari 

d’atenció al col·lectiu trans no pot 
tractar les persones com si fossin 

objectes de la medicina

Malgrat això, qui no compleix els 
paràmetres dictats pel ‘Manual 

diagnòstic i estadístic de trastorns 
mentals’, la bíblia de la psiquiatria, 

queda exclòs de qualsevol tractament
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professionals de la UIG fan d’àrbitres del gènere. Però, qui són 
per dir-te qui ets?”.

Teo, un activista trans que va decidir no haver d’experi-
mentar en la pròpia pell el tracte de la UIG, es pregunta el 
mateix, retòricament. “És profundament violent que et facin 
passar per processos de diagnòstic que no haurien d’existir, 
perquè el gènere no és una cosa que algú pugui diagnosticar 
des de fora. La UIG t’acaba generant el malestar que diu que 
vol buscar i curar. Molta gent que hi entrava sense cap inco-
moditat amb el seu cos n’acaba sortint sentit-s’hi profunda-
ment incòmode”, denuncia.

Altres persones difícilment podrien accedir als recursos 
mèdics encara que es mostressin disposades a assumir proves i 
entrevistes per avaluar-los la identitat de gènere. “L’estigma de 
tenir un trastorn mental seria un impediment per dur a terme 
la transició de manera tranquil·la i en una edat correcta. Em 
posarien totes les pegues possibles”, assegura Griselda Lloret, 
membre de Joves Trans de Barcelona. Amb divuit anys, li van 
diagnosticar un trastorn esquizoafectiu i aquest diagnòstic, 
explica: “És una sentència per a la UIG. Per entrar-hi, necessi-
taria amagar una part de la meva vida”.

La lluita de Verónika
Verónika González va arribar a la UIG l’any 2009 amb la seva 
identitat de dona trans molt clara, però reconeix que va haver 
de mentir respecte a les seves relacions amb altres dones per-
què, durant les primeres visites, li van dir que “ella el que volia 
ser era travesti” i temia quedar fora del tractament. Va acon-
seguir entrar a la llista d’espera i li van donar data pel 2013. 
Passaven els anys i li deien que la seva operació de vaginoplàs-

tia no tenia prioritat. Després de sis anys, el març de 2015, va 
ser exclosa de la llista d’espera per a l’operació de reassignació 
genital. Li van comunicar que, com que ja tenia cinquanta anys, 
no podien garantir-li una operació satisfactòria. Aleshores, 
Verónika va decidir fer una queixa formal al Síndic de Greuges.

Després de set mesos d’haver presentat la querella, la reso-
lució del Síndic suggeria a la UIG la reincorporació de Verónika 
a la llista per accedir a la vaginoplàstia. Després de set anys 
de lluita i denúncies, ha estat informada que es podrà operar 
el setembre. “En algun moment, vaig pensar a tirar la tova-
llola, però m’impulsava molt el col·lectiu, les persones que hi 
havia darrere meu que no volien denunciar ni sortir a la llum 
pública”, explica. La gran satisfacció que s’emporta Verónika, 
més enllà d’aconseguir l’operació, que valora com un èxit col-
lectiu, és tot el que s’ha mogut gràcies a les seves reivindica-
cions i que ha permès demostrar “la transfòbia que s’amaga 
darrere els criteris de la UIG”.

Aquest any, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha finançat 
quinze operacions de reassignació de sexe: vuit vaginoplàsties 
i set mastectomies. Si bé la llei indica que el procediment dels 
serveis mèdics ha de ser “accessible i fàcil”, les llistes d’espera 
de la UIG per accedir a les operacions poden arribar als 25 anys. 
Actualment, hi ha 187 persones a la llista d’espera per fer-se una 
vaginoplàstia. “Que se t’obligui a fer anys d’hormonació o de 
teràpia individual o grupal per passar a la següent pantalla, que 
és la cirurgia, vulnera drets. Perquè la salut, com indica l’Organit-
zació Mundial de la Salut, ha de ser concebuda com l’equivalent 
al benestar. Quan es dificulta l’accés a la cirurgia a les persones 
trans que la volen, les estem abocant a vivències diàries molt 
dures, a patiment i discriminació”, denuncia Serra.

Si bé la legislació indica que el 
procediment dels serveis mèdics ha 
de ser “accessible i fàcil”, les llistes 
d’espera de la UIG per accedir a les 
operacions poden arribar als 25 anys

“Que se t’obligui a fer anys 
d’hormonació o de teràpia individual 
o grupal per passar a la següent 
pantalla, que és la cirurgia, vulnera 
drets”, denuncia l’advocada Laia Serra

Verónika González, 
membre de l’As-
sociació Catalana 
per a la Integració 
d’Homosexuals, 
Bisexuals i Trans-
sexuals Immigrants 
/ MAR LÓPEZ

Ivana és membre 
del col·lectiu 
Generem / V. S.

Tina va aconseguir 
mantenir-se dins el 
circuit mèdic des-
prés de  plantar 
cara a un veredicte 
invalidant / V. S.

hormonar-te i això és llençar-te als 
lleons”, explica Ivana López, membre 
del col·lectiu Generem. “Et diuen que 
l’endemà has d’anar a treballar vestida 
de noia. No respecten que cadascú té 
la seva manera de fer les coses”, de-
nuncia. De fet, comunicar la identitat 
sentida a l’entorn laboral i la família 
és condició per tenir dret a passar de 
la fase d’avaluació psicològica i psi-
quiàtrica a la segona etapa del circuit, 
l’hormonació.

En el model vigent d’atenció a la sa-
lut de les persones trans, el dret encara 
s’ha de guanyar. I guanyar-se’l vol dir 
encaixar en un patró rígid que no res-

pon a la diversitat real de les identitats 
de gènere. La denúncia de l’aplicació 
de criteris sexistes, basats en l’hetero-
normativitat i en una concepció binària 
del gènere –que només concep la pos-
sibilitat d’identificar-se com a home o 
dona, per oposició i sense possibilitat 
de fluir–, és una constant dels relats. 
“La psicòloga i la psiquiatra no ente-
nen que una dona digui que no sap si 
es farà la vaginoplàstia”, explica Ivana 
López. “Si ets una noia que du el cabe-
ll curt, no et maquilles i, a sobre, dius 
que t’agraden les noies, et posen més 
en dubte com a trans. Si dius que ets 
hetero i vas amb una imatge molt fe-

menina, encaixes al perfil de la seva 
mentalitat arcaica”, assegura.

Superar el paradigma patologitza-
dor que aplica la UIG i assolir un model 
d’atenció basat en el dret a la lliure deter-
minació del gènere és la lluita prioritària i 
unitària que ha aplegat la majoria d’orga-
nitzacions trans del país. Consideren que 
la garantia del dret a la salut és la porta 
d’entrada a la resta de drets. “La UIG no 
és més que una unitat de reproducció 
d’una opressió contra el col·lectiu trans. 
Et fa complir uns rols en concret, segons 
uns criteris totalment subjectius. Et sot-
met a un judici polític. I és polític perquè 
es pot canviar”, reivindica Griselda.
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Una atenció basada en el dret a la dignitat i el lliure desenvo-
lupament de la personalitat. Això és el que reclama la pla-
taforma TRANSforma la Salut, que es va presentar el 14 de 

juny passat. Integrada per les entitats trans ACATHI, Chrysallis Cata-
lunya, Enfemme, Generem, ATC llibertat i Joves Trans de Barce-
lona, a més d’activistes trans independents, la plataforma catalana 
exigeix la desaparició del paradigma actual d’atenció a les persones 
trans, que les obliga a assumir un diagnòstic de disfòria de gènere. 
Des del novembre de 2015, les entitats han estat treballant i recollint 

informes, vivències i experiències personals per retratar la vulnera-
ció de drets i llibertats que suposa l’actual model d’atenció a la salut 
que, a Catalunya, capitaneja la Unitat d’Identitat de Gènere (UIG) de 
l’Hospital Clínic. Amb tota aquesta documentació, TRANSforma la 
Salut va presentar una queixa al Parlament de Catalunya per “discri-
minació i vulneració dels drets fonamentals” i una “proposta d’un 
nou model d’atenció a la salut de les persones trans”.

Diferents portaveus de la plataforma defensen el nou model 
que proposen, basat en la idea que la identitat trans no és diagnos-
ticable, sinó una expressió més del gènere. La proposta defensa 
l’autonomia de la persona per decidir quin tipus de transició vol 
fer i demana que es respectin les decisions i les particularitats, 
sense prejudicis. Esther Pérez, membre de Chrysallis (Associa-

Aposta per un nou model 
de salut integral basat 
en l’acompanyament
Una proposta de la plataforma TRANSforma la Salut defensa l’autonomia de la persona per 
decidir quin tipus de transició vol fer sense prejudicis ni tuteles

Mar López
@La_Directa

Entre les impulsores estan les 
entitats ACATHI, Chrysallis 

Catalunya, Enfemme, Generem, 
ATC llibertat, Joves Trans de 

Barcelona i activistes independents

/ HUGO CORNELLES
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La plataforma TRANSforma la Salut 
no parteix de zero per plantejar un 
nou model de salut, sinó que té una 
referència: Trànsit. Es tracta d’un 
servei d’atenció primària, informa-
ció i assessorament de la salut per 
a persones trans de l’Institut Català 
de la Salut. A diferència de la Uni-
tat d’Identitat de Gènere (UIG) de 
l’Hospital Clínic, és molt ben valorat 
pel col·lectiu trans. Es tracta, però, 
d’un centre d’atenció ambulatòria 
que no pot dur a terme operacions 
de reassignació de sexe. Una de les 
demandes del nou model és que 
Trànsit passi de ser un servei am-
bulatori a ser un servei hospitalari i 
que el seu model es desplegui per 
tot el territori.

El programa Trànsit està integrat 
al servei d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva (ASSIR) de l’Institut 
Català de la Salut. Va néixer l’any 
2012 a partir de la inquietud de la 
ginecòloga Rosa Almirall, directo-
ra de serveis de salut pública gine-
cològica, preocupada per la manca 
de confiança del col·lectiu trans. 
Almirall reconeix que “l’objectiu era 
oferir un servei sensible i respectuós 
amb les diversitats dels cossos”, que 
oferís els serveis habituals en l’aten-
ció ginecològica, però que també 
atengués necessitats particulars de 
les persones trans. Per això es va 
presentar la proposta a activistes i 
col·lectius trans, entre els quals va 

tenir molt bona rebuda, i a les Jor-
nades de Cultura Trans de l’any 2012.

Actualment, Trànsit desenvolu-
pa la seva activitat principalment al 
Centre d’Atenció Primària de Manso, 
al centre de Barcelona, però la seva 
directora creu que l’ideal seria que 
Trànsit desaparegués com a únic 
servei ambulatori d’atenció a perso-
nes trans. Almirall creu que Trànsit 
“ha d’actuar com a motor i aprofitar 
els quatre anys de recorregut per 
formar altres professionals de tot el 
territori i expandir-se”.

A diferència de l’atenció que es fa 
a la UIG, Trànsit ofereix un acompan-
yament psicoterapèutic que és op-
cional i no fa proves ni avaluacions 
de gènere. “No crec que ningú pu-
gui definir d’una manera diagnòstica 
si una persona és transsexual o no 
més enllà de la persona que viu el 
procés i que el sent”, afirma Almira-
ll. Trànsit ha participat en xerrades i 
formacions a escoles i altres centres 
de salut on se sensibilitza i s’informa 
les professionals sobre el fet trans.

Tot i que actualment existeix una 
comunicació amb metgesses i altres 
professionals de la salut de diferents 
punts del territori que deriven perso-
nes trans al servei, Almirall assenyala 
la necessitat de formar professionals 
o sensibilitzar “perquè, encara que 
no tinguin els coneixements, sàpi-
guen on han de derivar les persones 
trans que busquen atenció”.

Trànsit: un servei d’atenció a la 
salut sensible amb la diversitat
El programa és un referent per als col·lectius i les entitats trans que 
plantegen un nou model despatologitzador

ció de Famílies de Menors Transsexuals), denuncia la “manca de 
coneixements i informació de les professionals de la salut i l’educa-
ció en aquesta matèria”. A més de formacions, Chrysallis reclama 
la necessitat d’acompanyament, escolta activa i acceptació de les 
decisions de les familiars en l’atenció a les persones trans.

La visió del jovent també està representada dins la plataforma 
a través de l’entitat Joves Trans de Barcelona. Àlex i Griselda, 
integrants del col·lectiu, defensen “un model que representi les 
diversitats i doni opcions perquè cada persona pugui triar lliure-
ment quin procés vol seguir”. Les dues activistes denuncien la 
discriminació que pateixen per la seva edat quan les famílies o 
les institucions les obliguen a seguir un procés de transició rígid 
que no respecta la diversitat.

De la tutela a l’acompanyament
La proposta de nou model de salut planteja posar la informació i els 
recursos necessaris a disposició de les persones, però mai a través 
de la tutela. Laura Brustenga, activista trans independent integrada 
a la plataforma, destaca que ha de ser “un model d’acompanya-
ment descentralitzat amb referència a Barcelona i desplegat a tot 
el territori, que proposi una formació teòrica i pràctica per a les 
professionals de la salut i que també incorpori persones trans”.

El nou model s’emmiralla en un servei aplicat al Canadà el 
2003, que també va ser impulsat pel col·lectiu trans. Ambdós 
models són biopsicosocials, és a dir, tenen en compte factors 

ambientals i socials, a diferència del servei de la UIG, que es 
regeix per un model tradicional biomèdic que considera la iden-
titat trans com una malaltia orgànica.

Les entitats trans reclamen, a més, un model d’atenció gra-
tuït que cobreixi les necessitats concretes de cada persona i que 
compti amb la representació del col·lectiu en el disseny de les 
mesures polítiques.

Incompliment de la llei
La queixa registrada per la plataforma al Parlament també conté 
un estudi legal que evidencia la manca de desplegament de la llei 
catalana 11/2014 del 10 d’octubre, coneguda com a antidiscrimina-
ció LGBTI. L’article 16 de la llei estableix que “les administracions 
públiques de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut 
i al sistema sanitari, hauran de: vetllar perquè la política sanitària 
sigui respectuosa envers les persones LGTBI i no tracti directa-
ment o indirectament la condició d’aquestes persones, especial-
ment transgèneres i intersexuals, com una patologia”.

Segons declaracions de l’advocada de la plataforma, Laia 
Serra: “Aquest nou model neix com a resposta a un sistema que 
impedeix el dret d’accés a la salut com a accés al benestar a mol-
tes persones trans. Sorgeix d’una situació de vulneració dels seus 
drets bàsics, que es tradueix en anys de violència institucional i 
tracte indigne per part del sistema públic de salut català i, més 
concretament, de la UIG, que no respecta l’autonomia ni la lli-
bertat de molts individus per prendre decisions”. Serra ha plan-
tejat la proposta del nou model d’atenció a la salut trans com una 
“oportunitat” perquè el govern desplegui la llei catalana 11/2014.

Apoderament col·lectiu
TRANSforma la Salut es presenta com una mostra d’apoderament 
del col·lectiu trans amb la voluntat de reivindicar els seus drets 
tenint en compte els grups que pateixen una discriminació especial 
com les menors, les migrades, les treballadores sexuals o la gent 
gran. El seu portaveu, Nac Bremón, assegura que “aquesta inicia-
tiva és pionera i va més enllà de denunciar el panorama actual: posa 
sobre la taula una proposta pensada per una aliança de col·lectius 
que cobreix entre un 80% i 90% de la comunitat trans de Barce-
lona”. Fins ara, segons dades de la plataforma, s’hi han adherit una 
trentena d’entitats i més de 580 persones a títol individual.

L’entitat Chrysallis reclama la 
necessitat d’acompanyament, 
escolta activa i acceptació de 
les decisions de les familiars en 
l’atenció a les persones trans

La ginecòlga Rosa 
Almirall, impulsora 
de Trànsit / MAR 
LÓPEZ



8  AL PEU DEL CANÓ Directa 411 28 de juny de 2016

La llei dóna poder al Govern per 
expropiar o ocupar temporalment 
aquells terrenys on hi ha 
documentada l’existència d’una 
fossa comuna

Diverses associacions han donat 
suport a una legislació que tindrà una 
aplicació diferent a cadascuna de les 
illes, ja que la guerra i la repressió es 
van viure de manera diversa

Exhumar 
la memòria

El govern balear haurà d’obrir les fosses de la 
Guerra Civil i el franquisme. Una llei impulsarà la 

recuperació dels cossos que hi romanen soterrats

L’Estat espanyol és el segon del món amb més fosses comu-
nes, segons dades del Ministeri de Justícia espanyol, tan sols 
superat per Cambodja. Se n’han documentat més de 2.000, 

on hi hauria enterrades més de 45.000 víctimes de desaparicions 
forçades arran de la Guerra Civil. A les Illes Balears, n’hi ha 56, però 
només 50 estan documentades, amb localització exacta i nombre 
aproximat de víctimes. Han passat gairebé deu anys des de l’apro-
vació de la llei de memòria històrica i, fins ara, a l’arxipèlag, només 
s’ha exhumat una d’aquestes fosses, la del municipi de Sant Joan, on 
es van recuperar tres cossos. Les familiars de prop de 2.300 perso-
nes desaparegudes més esperen, encara, la reparació de drets de 
les víctimes de la repressió franquista.

Després de 80 anys, a finals de maig, el Parlament balear va 
aprovar per unanimitat la llei per a la recuperació de persones des-
aparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. Aquesta norma 
responsabilitza el Govern de la localització, la identificació, la digni-
ficació i l’exhumació de les fosses comunes i obliga l’administració a 
elaborar un cens de persones desaparegudes violentament.

La llei compromet l’executiu balear a declarar les fosses com 
a béns d’interès cultural i, allà on l’exhumació no sigui possible, 
l’obliga a instal·lar una placa commemorativa per senyalitzar la 
zona. A més, el text dóna poder al Govern per expropiar o ocupar 
temporalment aquells terrenys on hi ha documentada l’existència 
d’una fossa comuna. També garanteix l’assistència psicològica a les 
famílies de les víctimes durant el procés d’exhumació. Tot i que en 
un primer moment sí que ho contemplava, finalment no entén les 
desaparicions forçades com a crims contra la humanitat ni insta les 
autoritats a investigar-les.

Realitats i reptes diversos a cada illa
Aquesta legislació compta amb el suport d’associacions com Memò-
ria de Mallorca o el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera, 
però tindrà una aplicació diferent a cadascuna de les illes, ja que tant 
la guerra com la repressió es van viure de manera diversa. Segons 
l’historiador i professor de la UIB David Ginard, Menorca, que no va 
caure en mans franquistes fins al febrer de 1937, va viure el que ano-
mena repressió d’ocupació: “No hi hagué execucions extrajudicials, 
sinó consells de guerra. Ja estava organitzat tot el mecanisme reglat 
de repressió per judicis militars i no era necessari recórrer a espon-
tanis com els falangistes”. Ginard explica que, entre el 1939 i el 1945, 
184 persones van morir executades a Menorca i que els assassinats 
comesos per les forces republicanes durant els anys de la guerra 
es van catalogar per dignificar i compensar les víctimes. Avui dia, 

Carmen Buades  
@karmenbaobab

Menorca no té associacions memorialistes ni fosses identificades 
(tot i que encara s’ha d’investigar si n’hi hauria fora dels cementiris).

Eivissa i Formentera són, per a Ginard, un cas intermedi entre 
les altres dues illes, pel fet que van passar tant per fases republica-
nes com per períodes de suport al cop d’Estat. Tot i així, pel que 
fa als assassinats, “predominen els comesos sense cap tràmit judi-
cial”. És el mateix cas que a Mallorca, que es considera part del bàn-
dol nacional des del començament de la guerra: “Allà, el 70% de 
les morts per repressió foren a causa d’execucions extrajudicials, 
sobretot entre l’agost de 1936 i la primavera de 1937”.

Precisament, la majoria de les 47 fosses que hi ha a l’illa són 
d’aquella època. La més gran amb possibilitats d’exhumar-se, la de 
Porreres, acull entre 125 i 130 cadàvers de 29 municipis, dels que 
se n’ha pogut identificar 117 amb nom i cognoms, segons Memòria 
de Mallorca. L’historiador Tomeu Garí es va encarregar d’investigar 
aquesta fossa, on, entre el gener i l’abril de 1937, “s’assassinaven per-
sones diàriament”. La majoria havien estat empresonades a Palma 
i, afegeix Garí: “No tenien una causa oberta; se les treia de la presó 
dient-los que tornaven amb les seves famílies i, després, se les afuse-
llava i es tiraven els cossos vestits dins la fossa, de manera que no hi 
ha proves ni documentació per provar-ho. Les familiars només tenen 
un document que diu que aquestes persones han estat alliberades”.

El mes d’abril, una jutgessa argentina va ordenar que l’Ajunta-
ment de Porreres exhumés la fossa. Ara, sembla que, a les Illes, no 
serà necessària la justícia universal per reconèixer els assassinats 
de les víctimes de desaparicions forçoses. Tampoc per fer sortir de 
davall terra les més de 2.300 persones que encara esperen que, un 
dia, les seves famílies les trobin.

Mur commemoratiu 
al cementiri d’Eïvissa 
/ FÒRUM DE LA 
MEMÒRIA D’EÏVISSA

El Mur de la Memòria 
a Palma / CARME 

BUADES
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Cinquanta forats a la memòria de les Balears   
Al conjunt de les Illes Balears, s’ha recollit informació que apunta a l’existència de 56 fosses comunes, però els 
estudis només n’han pogut confirmar la localització exacta d’una cinquantena. Les investigacions també han 
permès acotar la xifra de víctimes enterrades a cadascuna de les ubicacions: 43 a l’illa de Mallorca i set a les 
Pitiüses. No s’han detectat fosses a l’illa de Menorca. 

Artà
Cementeri
20

Bunyola
Cementeri
15

Llucmajor
Pou de S’Àguila
1

Petra
Cementeri
2

Sant Llorenç
Torre d’en Benet
6

Sencelles
Cementeri
3

Sant Francesc
Cementeri
1

Ses Figueretes
Cementeri
100
Sant Llorenç de 
Balàfia
Polvorí
2

FORMENTERA MALLORCAEIVISSA
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Coll de la Grava 
1
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1

Inca
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1
Llucmajor
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4

Manacor
Son Coletes
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Manacor
Porto Cristo
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Manacor
Porto Cristo
Núm. indeterminat
Manacor
Cementeri
1

Manacor
Porto Cristo
2

Montuïri
Cementeri
4
Palma
Cementeri
445

Sant Llorenç
Platja de Sa Coma
500
Sant Llorenç
Cementeri de Son 
Carrió
Núm. indeterminat

Selva
Cementeri
2

Santa Maria
Cementeri
1

Son Servera
Puig de Son Corb
Núm. indeterminat
Valldemossa
Cementeri
1

Valldemossa
Penya-segats
3

Sant Francesc
Cementeri
58 

Alaró
Cementeri
2

Capdepera
Sa Ca Blanca
1

Manacor
Fogueres
100

Porreres
Pou de Son Lluís
3

Sant Llorenç,
Son Servera
Son Escrivà
10-12

Son Servera
Cementeri
15-20

Es Pujols
Sa Pedrera d’en Coix
5

Artà
Salma
3

Calvià
Cementeri
24

Manacor
Pla de Son Mas
105

Porreres
Cementeri
117

Sant Llorenç
Camí dels Molins
1

Son Danús-Santanyí
Pou de la possessió 
de Son Danús Vell
2

Sant Ferran
Lloc exacte
5

Algaida
Cementeri
2

Escorca
Cementeri
2

Manacor
Cementeri laic
2

Marratxí
Cementeri
5

Sant Joan
Cementeri
3

Santa Margalida
Pou de Son Bauló
2

Son Servera
Foravila
6-15

La Mola
Pujada a la Mola
1

FONTS: Associació Memòria de Mallorca i Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera
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Probablement, la figura més 
coneguda és la d’Aurora Picornell, 
nascuda a Palma l’any 1912, 
assassinada a Porreres la nit de reis 
del 37 i llançada a una fossa comuna

C. B.
@karmenbaobab

Mentre el Parlament avança en lleis per la dignificació i 
l’exhumació de les més de 2.000 persones que, encara 
avui, estan enterrades a fosses comunes, l’Ajuntament 

de Palma va anunciar, el setembre, que esbucaria el monument 
feixista que presideix, des de 1947, el parc de sa Feixina. Es va cons-
truir com a homenatge al creuer Baleares, un buc de guerra que va 
causar la mort de milers de persones, la majoria civils, a la batalla 
de Màlaga. L’any 1938, va ser enfonsat per la flota republicana.

El desballestament forma part de l’acord de governabilitat a 
què van arribar els tres partits que formen l’equip de govern muni-
cipal (Més, PSIB i Som Palma, la formació amb què es va presentar 
Podem a les eleccions a la capital mallorquina). No obstant això, 
cap de les tres formacions incloïa la proposta al seu programa 
electoral, fet que va provocar les crítiques d’entitats conservacio-
nistes com ARCA, que s’oposa fermament a l’esbucament.

Durant els darrers mesos, partidàries i detractores de la 
demolició han argumentat les seves posicions: que el monu-

ment havia de desaparèixer o que s’havia de mantenir per-
què, l’any 2010, ja se li va retirar la simbologia feixista per 
adaptar-lo a la llei de memòria històrica. Mentre entitats com 
la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes o Memòria de 
Mallorca asseguren que la contextualització de l’any 2010 no 
va ser suficient per desvincular-lo del règim i la repressió fran-
quista, ARCA i una plataforma ciutadana nascuda per defensar 
el monument asseguren que es tracta d’una obra amb valor 
històric, artístic i patrimonial.

El Partit Popular va demanar a la comissió de patrimoni del 
Consell de Mallorca que declaràs el monument com un bé d’in-
terès cultural, però la institució insular va emetre un informe 
tècnic que desestimava la proposició perquè no va trobar motius 
per la seva protecció. Ara, l’ens ha de tramitar un recurs d’alçada 
que vol impugnar la decisió de la comissió i ha obligat l’Ajunta-
ment a frenar el concurs per adjudicar el projecte. El regidor 
d’Urbanisme i Model de Ciutat, Antoni Noguera, recorda, men-
tre es resol el recurs, que “un consistori de radicalitat democrà-
tica ha de lluitar per la demolició”. El monument “enalteix el 
franquisme i va ser inaugurat pel mateix dictador”, assegura.

Poc temps de flot pel 
monument d’un buc feixista
L’actual govern municipal de Palma s’ha compromès a desballestar aquest 
homenatge al creuer ‘Baleares’, que va causar la mort d’un gran nombre de civils

Carmen Buades
@karmenbaobab

Algunes historiadores afirmen que el càstig que rebien 
les dones republicanes durant la repressió feixista era 
l’assassinat dels seus marits, fills, pares o germans. Tal 

vegada això expliqui parcialment per què la lluita per l’exhuma-
ció de les fosses i per la recuperació de les víctimes ha tengut 
un marcat protagonisme femení. L’historiador David Ginard 
explica que, a Mallorca, “la participació política de les dones 
durant la Segona República va ser més aviat modesta”.

No obstant això, les persones que han passat a la història 
mallorquina com a defensores dels valors del republicanisme, 
el laïcisme i l’antifeixisme són dones en la majoria de casos. 
Probablement, la figura més coneguda és la d’Aurora Picornell, 
nascuda a Palma l’any 1912, assassinada a Porreres la nit de reis 
del 37 i llançada, amb un centenar de persones més, a la fossa 
comuna més gran de l’illa. Picornell va ser, des de molt jove, diri-
gent comunista, activista i ferma defensora del laïcisme i el femi-
nisme en un territori marcat pel conservadorisme i la religió.

Poc després del cop d’Estat, va ser detinguda, empresonada 
i, finalment, assassinada. Aquella nit, amb ella, moriren les ano-

menades Roges del Molinar: Catalina Flaquer Pascual i les seves 
filles Antònia i Maria Pascual Flaquer. Uns mesos abans, la nit 
del 3 al 4 de setembre de 1936, cinc infermeres de la Creu Roja 
moriren en mans de la CEDA després de ser brutalment viola-
des i torturades a Manacor, on cada any se’ls ret homenatge. 
Altres defensores de la República, com Maria Vaquer, socialista 
de Capdepera, se salvaren de l’assassinat després de passar uns 
anys a la presó i acabaren exiliades.

El relleu d’aquesta resistència contra el feixisme el va pren-
dre, ja a la dècada dels 40, Matilde Landa. No era mallorquina 
ni va lluitar contra la repressió franquista a l’illa (de fet, hi va 
arribar ja presa). El seu suïcidi a la presó de Can Sales de Palma, 
després de passar per insuportables pressions per a què es 
batiàs, l’ha convertida en un símbol de les tortures físiques i psi-
cològiques a què eren sotmeses les víctimes del franquisme.

La repressió  de les 
dones a les Illes

Les defensores dels valors republicans a la història 
mallorquina són dones en la majoria dels casos

Una fotografia de la 
presó de Can Sales, 
on es va suïcidar 
Matilde Landa

Algunes entitats s’opo-
sen a l’esbucament
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ENTREVISTA MARIA ANTÒNIA OLIVER

“Quan la 
injustícia 

es perllonga, 
el dolor es va 

fent gran”

Carmen Buades
@karmenbaobab

La llei compleix una de les reivindicacions històri-
ques de Memòria de Mallorca, està contenta amb el 
resultat?

Sí, es compleix una reivindicació que fem des que vam 
néixer. Hem de dir que estem contentes perquè se’ns ha 
escoltat durant el procés de redacció de la llei i s’ha ten-
gut en consideració la nostra opinió i la nostra feina prèvia. 
Ara, tot és molt nou i hem de veure com avança, però és 
una bona notícia. La nostra llei està basada, sobretot, en 
la legislació catalana i l’andalusa, que encara no està apro-
vada. S’han tengut en compte les errades que s’han comès 
amb aquestes dues normes per no deixar fils amollats. Per 
exemple, en el cas andalús, no preval la sol·licitud de la 
família d’obrir una fossa, sinó els informes de la junta que 
són previs a la petició.

No deixa de sorprendre que la llei s’hagi aprovat amb 
el suport de totes les forces polítiques, inclòs el Partit 
Popular…
És una qüestió de drets humans, no d’opció política: no és 
normal que les famílies hagin de pagar l’exhumació d’una 
fossa il·legal on hi ha persones assassinades. Es tracta de 
mostrar respecte a les víctimes i els seus éssers propers i 
també d’aconseguir que hi hagi el suport del Govern. Fins 
ara, l’administració no se’n feia càrrec. Les famílies o les 
entitats que les representen passaven pels ajuntaments, que 
els dirigien al Consell de Mallorca, que els tornava als ajun-
taments… Estaven en una situació de desempara. La seva 
opció era utilitzar la llei de memòria històrica de Zapatero, 
que les obligava a presentar un informe tècnic al govern cen-
tral. Si s’acceptava, el ministeri finançava l’exhumació fins 
a un màxim de 60.000 euros, però, de vegades, s’acabaven 
els diners abans de finalitzar l’exhumació i, passat un temps, 

tornaven a tapar la fossa. I quan la injustícia es perllonga, el 
dolor es va fent gran.

Sembla que això acaba amb la nova llei.
Això sembla, sí. Però hem de veure com es desenvolupa i quina 
dotació econòmica se li dóna perquè, sense diners, no anam 
enlloc. En qualsevol cas, si hi ha una regulació sobre el tema, 
acabarem veient una normalització entre la societat: deixarem 
de veure estrany que l’administració es faci responsable de recu-
perar les persones assassinades a les quals les seves famílies 
encara cerquen. La societat ho acceptarà i sabrà que no és just 
que hi hagi persones que segueixen tirades com si fossin animals 
o restes arqueològiques. A més, són víctimes no reconegudes 
jurídicament, ni durant el franquisme ni en democràcia.

Quines implicacions té això?
En el seu moment, les dones no cobraven pensió de viduïtat 
si el seu marit acabava en una fossa comuna. Els infants no 
podien optar a ajuts per orfandat si el seu pare o mare eren 
víctimes de desaparicions forçoses. No s’acceptaven els assas-
sinats: aquelles persones simplement deixaven d’existir. T’ima-
gines si parléssim de fosses plenes de víctimes d’ETA?

Segurament no caldria una causa oberta de la justícia 
universal…
Jo vaig ser una de les persones de Memòria de Mallorca que ana-
ren a l’Argentina a declarar. S’hi han adherit unes 30 famílies 
mallorquines, que denuncien delictes com el robatori de nadons. 
Una de les peticions era que s’obrís la fossa comuna de Porreres. 
Ara, una jutgessa ha ordenat l’exhumació i tanta sort! Nosaltres, 
com a col·lectiu, no podríem assumir exhumar-la, ja que calculem 
que hi ha entre 100 i 120 persones. Hi portaven gent que venia de 
les presons de Palma durant els anys de la guerra. Tot i que aquí 
no n’hi va haver, de guerra, la repressió franquista va existir des 
del primer moment. Pel fet de ser una illa, aquí la gent no podia 
canviar de bàndol. Després del cop, les forces republicanes van 
demanar armes i les administracions no els les van donar.

/ CARME BUADES

Maria Antònia Oliver (Inca, 1958) és 
un referent de la lluita per la recupe-
ració de la memòria històrica a Mallor-
ca i presidenta, des de la seva fundació 
l’any 2006, de l’associació Memòria de 
Mallorca, entitat que ha exhumat l’úni-
ca fossa que s’ha obert a les Illes. El seu 
avi, Andreu Paris Martorell, va néixer 
l’any 1896. L’agost de 1936, l’empreso-
naren i, el març del 37, va desaparèixer. 
La seva família pensa que pot ser una 
de les més de cent persones enterrades 
a la fossa comuna de Porreres.

“La llei balear està basada, sobretot, 
en la legislació catalana i l’andalusa. 
S’han tengut en compte les errades 

que s’han comés amb aquestes dues 
normes per no deixar fils amollats”
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Com a advocat i defensor dels drets humans, una de 
les seves prioritats ha estat la protecció de la societat 
civil palestina davant dels crims comesos per Israel.

Em dedico a fer d’advocat des de 1979, quan vaig començar a 
representar presos polítics palestins i persones que havien patit 
atacs i abusos per part d’Israel. Des de llavors, denuncio massa-
cres, assassinats, tortures, deportacions i crims de guerra de tot 
tipus. Arran de la meva feina, Israel m’ha empresonat sis vegades. 
També em dedico a investigar i assenyalar les injustícies i les agres-
sions que perpetren organismes com l’Autoritat Nacional Pales-
tina (ANP) des del bàndol palestí.

Una altra de les seves dedicacions al llarg de les últimes dè-
cades ha estat la denúncia de l’ocupació i l’assetjament que 
pateix Gaza. A hores d’ara, quin balanç en fa?
Al llarg de la dècada dels vuitanta, vaig prendre contacte amb orga-
nitzacions en defensa dels drets humans d’arreu del món. Durant 
aquella època, tot i que patíem crims de guerra molt greus, ningú 
no parlava de Gaza i amb prou feines es mencionava el seu nom. Per 
contrarestar-ho, el 1984 es va crear el primer centre per la defensa 
dels drets humans a la Franja. El 1990, vaig assumir la direcció del 
Gaza Centre for Rights and Law, una institució a través de la qual 
vam dissenyar una estratègia per defensar els drets humans de 
la població palestina. També vam començar a investigar totes les 
qüestions relacionades amb l’ocupació israeliana, les convencions 

de Ginebra sobre el Dret Internacional Humanitari i els mètodes per 
aconseguir que la població civil palestina pogués ser protegida de 
manera més efectiva. A la vegada, vam designar una agenda que 
va ser adoptada per la majoria d’organitzacions palestines de drets 
humans. El 1994, amb els acords d’Oslo, el panorama va canviar.

Els acords d’Oslo van suposar alguna millora per acabar 
amb el conflicte i avançar cap a la pau? Avui en dia, gairebé 
tothom els considera lletra morta.
Els acords no van fer cap referència als drets humans ni van tenir 
en compte la legislació humanitària internacional. Tampoc es va fer 
cap esment a l’ocupació d’Israel sobre els territoris palestins i en cap 
moment es va plantejar la necessitat de posar-hi fi. Així doncs, el 
1996, quan vam fundar el Centre Palestí pels Drets Humans (PCHR), 
vam concloure que era cabdal combatre l’ocupació a través de la 
justícia. Fins que Palestina no arribés a l’autodeterminació i a la 
independència, la imposició física i il·legal de l’Estat d’Israel sobre 
Palestina era el principal escull a superar.

En l’àmbit dels drets humans, quina estratègia va adoptar 
el PCHR?
Ens vam adonar que teníem una oportunitat única per avançar 
en aquesta matèria. Arran dels acords d’Oslo, l’Autoritat Nacional 
Palestina va assumir l’administració autònoma de tota una sèrie 
de competències, però la jurisdicció i les atribucions reals de l’or-
ganisme eren molt limitades. Així doncs, vam decidir avançar en 
la lluita pels drets humans i la consecució de garanties democrà-
tiques fos com fos. Com que les decisions més importants conti-
nuaven en mans d’Israel, vam considerar que no podíem esperar 

Joan Mas  
@jmasautonell

Raji Sourani, advocat

“La Unió Europea ha engreixat la 
supremacia d’Israel sobre Palestina”

Raji Sourani (Gaza, 1954) manté una 
llarga trajectòria en la defensa dels 
drets humans. Director i fundador 
del Centre Palestí pels Drets Humans 
(PCHR, en les seves sigles en anglès), 
Sourani exerceix en el camp del dret 
des dels anys setanta. Com a advocat, 
dóna suport legal a la població palesti-
na que ha estat víctima de la violència 
d’Israel. Autòcton i resident a la Fran-
ja de Gaza, segueix al peu del canó en 
l’àmbit del dret internacional per de-
nunciar les vulneracions comeses per 
l’Estat d’Israel amb l’ocupació dels ter-
ritoris palestins. Fa poc, Sourani va 
comparèixer al Parlament de Catalu-
nya per explicar la situació humani-
tària que pateix Palestina. La DIRECTA 
va aprofitar el seu pas per terres cata-
lanes per entrevistar-lo.



eternament la creació d’un futur Estat palestí per aconseguir els 
nostres objectius i, des del PCHR, vam actuar legalment contra 
l’Estat d’Israel com si l’ANP no existís.

Després de la firma dels acords d’Oslo, al cap de poc d’adqui-
rir algunes parcel·les de poder, l’ANP va cometre un conjunt 
de vulneracions que vostè va denunciar.
El 1995, l’ANP va cometre violacions greus dels drets humans des-
prés d’aplicar limitacions de llibertats bàsiques. Va ordenar deten-
cions massives contra grups de l’oposició –entre els quals hi havia 
islamistes i marxistes– i també va aplicar restriccions en l’àmbit de 
les llibertats d’expressió, associació i reunió. En aquell moment, 
jo mateix vaig ser detingut i empresonat per l’ANP a causa de la 
meva posició contra els tribunals de seguretat estatal, que Arafat 
va crear per decret amb el suport dels Estats Units i Israel. Es trac-
tava d’uns organismes que no complien amb els estàndards inter-
nacionals de justícia i drets humans i nosaltres ens hi vam oposar. 
Després de ser arrestat, em vaig convertir en el primer pres polític 
palestí. Al cap de poc, l’ANP em va alliberar i va haver de desesti-
mar els càrrecs dels quals se m’acusava.

Com va reaccionar a la detenció que va patir?
Després del meu arrest, fa vint anys, vam decidir fundar el PCHR. 
Actualment, tot i el pas del temps, treballem sota les mateixes pre-
misses: ens centrem a defensar els drets humans i denunciar les 
vulneracions que cometen tant l’Autoritat Nacional Palestina com 
l’Estat d’Israel, a través d’una ocupació militar que és criminal. 
Des del PCHR, critiquem les dues parts perquè no som política-
ment correctes amb ningú. Creiem en la democràcia i somiem la 

creació d’un Estat lliure que funcioni sota el marc d’una legalitat 
justa. Com a organització humanitària, treballem de manera pro-
fessional i estem orgullosos de la nostra tasca. La gent també res-
pecta molt la feina que fem.

Actualment, en quina situació es troba la Franja de Gaza?
Avui en dia, Gaza viu immersa en un malson. Els fets que hi ocorren 
no es poden descriure amb paraules. Ens trobem en un setge cons-
tant. Durant els darrers sis anys, hem patit tres guerres i agressions 
militars molt dures per part d’Israel. El bloqueig que sofrim per 
terra, mar i aire ha acabat totalment amb la llibertat de moviment 
de persones i béns materials. La població, que ronda els dos milions 
de persones, està confinada en un espai reduït de 365 quilòmetres 
quadrats. Ningú no pot entrar ni sortir de la zona sense passar per 
moltes dificultats. A més, les importacions i les exportacions de pro-
ductes bàsics estan completament controlades i limitades.

Quines són les conseqüències humanes de l’assetjament?
L’ocupació es basa en el control efectiu de la vida de la població 
civil; i l’exèrcit d’Israel, que controla Gaza amb drons i instruments 
d’intel·ligència militar, pot aniquilar qualsevol persona quan vol i 
des d’on vol. L’Estat israelià pot decidir sobre qualsevol assumpte 
de Gaza. Durant les últimes guerres que hem patit, també s’han 
destruït desenes de milers d’edificis. Tot i que Israel ha provocat 
que molta gent es convertís en sense sostre, Tel Aviv no permet 
reconstruir aquests domicilis. Cada dia, els habitants de Gaza s’han 
d’enfrontar a l’atur, la pobresa, la mort i la manca de perspectives de 
futur. Amb les agressions constants que pateix, la població no pot 
tornar a la normalitat. I tot plegat, per protegir la seguretat d’Israel? 

Avui dia, Gaza viu immersa en un 
malson. Ens trobem en un setge 
constant. Durant els darrers sis anys, 
hem patit tres guerres i agressions 
militars molt dures 

Al Centre Palestí pels Drets Humans, 
ens centrem a defensar els drets 
humans i denunciar les vulneracions 
que cometen tant l’Autoritat Nacional 
Palestina com l’Estat d’Israel

“

”
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És la societat civil palestina qui hauria de tenir dret a rebre protec-
ció; o és que ara s’ha d’emparar un Estat amb armament nuclear i 
el cinquè exèrcit més poderós del món? (ironitza).

Què s’ha de fer per acabar amb el confinament de la pobla-
ció palestina?
Primer de tot, el bloqueig que pateix Gaza –una mesura de pressió 
criminal– ha d’acabar immediatament. La població civil no ha fet 
res de dolent i no és enemiga de ningú, però som les víctimes de 
les víctimes. Al llarg de la història, la societat palestina no ha estat 
racista ni ha discriminat les persones pertanyents a d’altres comuni-
tats ètniques o religioses. Palestina és un país tolerant on, històrica-
ment, han conviscut tres religions. Per això hem d’aconseguir crear 
un Estat democràtic, segur i estable on els jueus, els cristians i els 
musulmans puguin viure en igualtat de condicions.

Més enllà de Gaza, quina és la situació que es viu a Cisjordà-
nia i Jerusalem?
La gravetat de les problemàtiques que pateix cada territori palestí 
presenta graus diferents, però l’arrel de tot plegat és la mateixa. 
A Cisjordània, l’Estat d’Israel continua construint assentaments 
colonials i cada cop conquereix més terres. Hi ha controls militars 
i checkpoints arreu. A més, el mur de separació perpetra un nou 
tipus d’apartheid que va pel camí de ser pitjor que el seu pre-
cedent sud-africà. Tel Aviv també s’ha apoderat de la majoria de 
recursos que són necessaris per subsistir, com ara l’aigua. D’altra 
banda, en el cas de Jerusalem, la ciutat pateix un procés de judaït-
zació i neteja ètnica accelerat. En el fons, l’objectiu d’Israel és que 
la població palestina acabi marxant. Des del PCHR, precisament, 
lluitem per protegir la societat civil i aconseguir que la gent pales-
tina pugui viure al seu país amb normalitat. Israel vol que marxem 
a un altre lloc, però Palestina és casa nostra.

El suport que rep l’Estat israelià de potències mundials com 
els EUA ajuda a mantenir l’ocupació militar?
El 1956, amb el conflicte obert al canal de Suez d’Egipte, quan 
França i el Regne Unit van entrar al Sinaí, Israel també va apro-

fitar l’ocasió per ocupar Gaza. Tanmateix, aquella mateixa nit, 
Eisenhower, president dels Estats Units, va ordenar que els exèr-
cits estrangers abandonessin immediatament l’ocupació. El matí 
següent, no hi havia rastre de les forces ocupants a Gaza ni al Sinaí. 
D’un dia per l’altre, Israel es va esfumar de la Franja. Si hi hagués 
voluntat política, la història es podria repetir, però no sembla que 
hagi de ser així.

Quin rol juga la Unió Europea en tot plegat?
El paper d’Europa en relació amb el conflicte palestinoisraelià és 
molt covard. Actualment, la Unió Europea està actuant en contra 
dels seus propis principis: l’article 2 del codi per fer acords d’asso-
ciació amb altres països estableix que, si un Estat vulnera els drets 
humans, la unió ha de suspendre els vincles que hi manté. Malgrat 
que les agressions comeses per Israel estan més que demostrades, 
Tel Aviv gaudeix de tot un conjunt de privilegis en la seva relació 
amb la UE.

Quines són les condicions avantatjoses de l’Estat israelià 
amb Brussel·les?
En l’àmbit del comerç internacional, Israel destina el 60% de les 
seves exportacions a territori europeu i, en el sector acadèmic, 
també té molts acords de cooperació amb la UE. En el món de 
l’esport, les seleccions esportives israelianes tenen dret a competir 
als tornejos europeus. Amb aquestes aliances, quin és el missatge 
que transmet Europa a l’Orient Mitjà? La complicitat de la UE amb 
Israel fins i tot va en contra dels seus propis interessos. A Gaza, 
quan l’exèrcit israelià ens ataca i comet crims contra la humanitat, 
la gent no entén per què Europa justifica les accions d’Israel. Men-
trestant, la població palestina pateix massacres a plena llum del 
dia. La UE ha engreixat la supremacia d’Israel i ha fet que el seu 
domini sobre Palestina es traduís en una de les ocupacions més 
barates del segle XXI.

Fa poc més d’un any, Palestina va accedir a la Cort Penal In-
ternacional (CPI), fet que ha d’implicar que les violacions 
dels tractats internacionals i els crims de guerra d’Israel 
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puguin ser jutjats a l’Haia. A hores d’ara, ha servit per de-
fensar els drets humans de la població palestina de mane-
ra més efectiva?
Des del Centre Palestí pels Drets Humans, hem exhaurit totes les 
vies legals al nostre abast sense obtenir cap resultat. La legislació 
israeliana encobreix les persones que cometen crims de guerra i 
vulneracions dels drets humans contra Palestina. En aquest con-
text, l’últim recurs que ens queda és l’acció a través de la jurisdicció 
universal, per això tenim esperança en les gestions que estem fent 
a la Cort Penal Internacional. Si el Dret Internacional Humanitari 
es regeix per les convencions de Ginebra, nosaltres volem fer-ne 
ús. Pretenem obtenir justícia i dignitat i fer que Israel hagi de res-
pondre pels crims comesos amb l’objectiu que no puguin tornar 
a ocórrer. Per arribar a una resolució del conflicte, hem de trobar 
mesures per establir un Estat de dret que sigui democràtic, garantir 
el compliment dels drets humans i aportar seguretat a la població. 
Si volem aconseguir una pau real, són estratègies que s’han d’adop-
tar de manera combinada.

Actualment, en quina etapa es troba el procediment obert a 
la CPI?
A hores d’ara, ens trobem en procés d’obrir una investigació crimi-
nal. Tot i que el camí és lent, ens fa la impressió que estem seguint 
la via adequada. Hem entregat informes i documents en els quals 
indiquem per què la CPI hauria d’actuar legal i judicialment contra 
Israel. Si tot va bé, la fiscalia demanarà els informes amb les expli-
cacions sobre els crims de guerra presentats a la CPI per començar 
les investigacions pertinents a finals de 2016. Tanmateix, es tracta 
d’un procés llarg. No és possible portar l’Estat d’Israel a judici d’un 
dia per l’altre, però la via de la legislació universal és una de les eines 
més efectives que tenim.

El 2012, l’Assemblea General de les Nacions Unides va con-
cedir la condició d’Estat observador a Palestina. 138 països 

van ser partidaris del seu ingrés. El fet que Palestina tingui 
més reconeixement internacional ha ajudat?
Hi ha hagut petits avenços a nivell diplomàtic, però, arreu del món, 
els suports més importants a la causa palestina provenen de la soci-
etat civil i les organitzacions de base: als Estats Units, on tenim la 
Casa Blanca i el Congrés en contra, hem rebut moltes mostres de 
suport en aquests àmbits i en l’universitari. A escala internacional, 
la gent també és cada cop més conscient de la qüestió palestina. Hi 
ha una nova generació que defensa activament els nostres drets i 
dóna suport a les nostres demandes.

Des de la Nakba, fa gairebé 70 anys, hi ha generacions sen-
ceres de palestines que han abandonat la seva terra per anar 
a viure en condició de refugiades. Quina és la situació arran 
de l’actual èxode de gent que fuig del conflicte sirià?
Segons diverses estimacions, hi ha un nombre aproximat de 
400.000 refugiats palestins que s’han vist obligats a fugir de Síria. 
En alguns casos, fins i tot hi ha persones que es veuen obligades a 
marxar per tercera o quarta vegada d’un país que les havia acollit.

Durant les darreres dècades, l’existència de grups com 
Hamàs ha fet créixer el suport de la població palestina cap 
a posicions properes a l’islam polític o al fonamentalisme?
En certs moments de crisi i conflicte, la religió ressorgeix i fa sentir 
bé la gent. En el cas palestí, però, relacionar el fonamentalisme amb 
l’islam és una equivocació. A Palestina, la religió està molt lligada a 
la sociabilitat i es practica de manera més aviat suau. No és casual 
que l’islam, el cristianisme i el judaisme hagin conviscut en territori 
palestí durant tant de temps. Fins fa ben poc, a Palestina, no hi havia 
hagut cap partit polític de caire religiós. De fet, el fonamentalisme 
que té més pes és israelià, no pas palestí. Com l’Iran, el Vaticà o 
l’Aràbia Saudita, Israel és un Estat amb una teoria sobre la seva exis-
tència que està estretament relacionada amb déu.

Israel l’ha empresonat diverses vegades. Com ha estat el 
pas per les presons israelianes?
Dins el sistema penitenciari israelià, la tortura és sistemàtica. La 
pateix tot pres polític palestí que passi pels seus centres d’interna-
ment. A més, s’hi empren tècniques molt sofisticades: es pot infrin-
gir una gran dosi de dolor a les víctimes sense deixar marques al 
cos. Pots haver patit una tortura greu i no tenir dits trencats ni mans 
paralitzades ni ferides visibles al cos. Jo mateix vaig ser sotmès a 87 
dies seguits de tortura durant una de les meves estades a la presó. 
Superar una experiència tan dura com aquesta és molt difícil.

La legislació israeliana encobreix 
les persones que cometen crims 
de guerra i vulneracions dels drets 
humans. L’últim recurs que ens 
queda és la jurisdicció universal

El camí és lent, però hem entregat 
informes i documents en els 
quals indiquem per què la Cort 
Penal Internacional hauria d’actuar 
contra Israel

“

”
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Mireia Bofill / Vicent Almela
@La_Directa

Pugem les escales estretes i amb parets encartellades i 
arribem a una sala àmplia plena de gent de procedèn-
cies, edats i estètiques variades. Els ritmes caribenys es 

barregen amb el batec de la música tecno de l’espai adjacent. 
Entrem i ens cau a les mans un paper rebregat que adver-
teix: “Volem celebrar una festa en què tothom pugui sentir-se 
còmode i pugui divertir-se! Volem que això succeeixi inde-
pendentment de la teva aparença, edat, color de pell, origen, 
gènere, orientació sexual, estat físic, religió, classe, etc. Per 
tant, si veus una agressió, pregunta a la persona afectada si 
necessita suport, si cal demanar ajuda o si cal contactar amb 
l’Equip de Consciència [...] El reconeixeràs per la seva indu-
mentària de color rosa [...]”. Som a la New Yorck, un projecte 
social i d’habitatge que okupa l’ala sud de l’antic hospital Bet-
hanien, al barri berlinès de Kreuzberg. Gran part de l’espai 
serveix d’habitatge a 25 persones, la majoria de les quals són 
dones. La resta es destina a les activitats socioculturals i polí-
tiques impulsades per diversos col·lectius de caire anarquista, 
ecologista, feminista i antiracista.

Azozomox –pseudònim amb què s’identifica l’entrevistat– 
viu i participa en la gestió del projecte social i de la biblioteca 
col·lectiva. Assegura que l’espai està regit per un acord de no 
discriminació i de convivència antimasclista. L’Equip de Cons-
ciència neix d’aquest compromís. És un grup format per prop 
de sis persones que assisteix a les celebracions, sensibilitza i, 
en cas que es produeixi una agressió, actua. “Si una persona 
traspassa les fronteres d’una altra de manera inacceptable, 
aquest grup procedeix a la seva expulsió. A vegades, s’arriba 
a vetar l’expulsada de l’espai”, explica. No hi ha diferents pro-
tocols en funció del tipus d’agressió, però es tenen en compte 
les diferents dinàmiques de poder que s’han activat en cada 
cas. Tanmateix, Azozomox assenyala que existeixen pràctiques 
de dominació menys visibles i subtils contra les quals també 
cal lluitar: “Ho podem veure en les maneres de comunicar-se, 
de parlar, de crear aliances, de resoldre conflictes o no... La 
sensibilitat o el menyspreu per les diferències o les situacions 
personals són formes de dominació més subtils que una agres-
sió, però igual d’importants”.

L’activista afirma que l’autèntic repte és el salt del paper 
a la pràctica. Per això adverteix que “tota teoria és gris i cal 
adaptar-la a la realitat”. Reconeix la importància de definir un 

Els feminismes 
transformen 

els espais d’oci
Els protocols i les campanyes de sensibilització, prevenció i resposta 

sorgides dels moviments feministes de base estan inspirant 
les institucions a l’hora d’abordar el problema de les agressions 

masclistes durant les festes

protocol i la seva funció de col·lectivitzar el problema de les 
agressions sexistes, però afirma que no és una mesura defini-
tiva: “És una forma de posicionament polític de l’espai i una 
manera de donar suport a les persones que puguin patir una 
agressió, però no és suficient”. Segons Azozomox, no sola-
ment s’ha de crear un entorn segur i solidari, sinó que també 
cal “generar sensibilitat vers la dominació i estar disposat a 
qüestionar els propis privilegis”. Per això, creu que la lluita 
contra el patriarcat ha de ser una lluita quotidiana que qües-
tioni les estructures de poder més enllà dels espais d’oci: “Cal 
treballar dia a dia per prevenir el masclisme. Per això hem 
d’introduir més elements de cura col·lectiva”.

Una iniciativa d’un centre social s’estén per tot un barri
L’agrupació Poble-sec Feminista es va constituir la tardor de 
2014 arran de la creació del grup de dones lesbianes i trans de 
l’Ateneu Cooperatiu la Base amb el desig d’eradicar la violència 
de gènere als espais d’oci urbà. Per això, l’any 2015 va propo-
sar el primer protocol d’actuació contra les agressions sexistes 
durant la festa major del barri barceloní. S’hi van adherir nom-
broses entitats i col·lectius i la iniciativa va ser guardonada amb 
el Premi 25N de l’Ajuntament de Barcelona.

El protocol estableix mesures preventives, d’actuació i 
d’acompanyament davant d’una agressió. “La nostra activitat 
principal és la prevenció d’aquestes violències i la formació, ja 
que, durant aquests dos anys, ens hem adonat que l’actuació i 
l’acompanyament depèn de cada situació i de com ho vol ges-
tionar cada entitat. La idea és llançar algunes recomanacions, 
però que cada col·lectiu creï el seu propi consens per aconse-
guir carrers més segurs durant les festes”, afirma Alba, membre 
del grup motor des dels inicis. “L’acompanyament que reco-

A New Yorck, un 
projecte social 

impulsat a la ciutat de 
Berlín, s’ha definit un 
Equip de Consciència 

que vol evitar els 
assalts o donar-los 

resposta

L’agrupació 
Poble-sec Feminista 
es va constituir per 

eradicar la violència de 
gènere als espais d’oci 

urbà. Es va estrenar 
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del barri barceloní
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manem consisteix en una derivació a les institucions i a cade-
nes més especialitzades d’atenció. Considerem que nosaltres 
mateixes no podríem assumir-lo”, explica.

Júlia, membre del grup motor i dels Castellers del Poble-sec, 
aclareix que un dels objectius primordials és “l’apoderament de 
la persona agredida, que sàpiga que no està sola i que disposa 
de mecanismes per donar resposta al que ha passat i perquè 
l’agressió no passi desapercebuda”. Defineixen les agressions 
com “un abús de poder d’una persona sobre una altra; no és un 
malentès ni un conflicte i, per tant, no té justificació”.

Diversos grups feministes i ajuntaments han demanat suport 
i formació a Poble-sec Feminista i valoren la possibilitar d’adop-
tar el seu protocol. Segons Júlia, però: “El procés ha de sorgir 
de la base, de cada grup, per poder fer front a unes necessitats 
concretes. Per tant, nosaltres donem suport, però no podem 
replicar el nostre procés a altres indrets”. Alba, per la seva 
banda, conclou: “Volem entendre aquest procés com una cosa 
inacabada que es va modificant i creixent amb el temps”.

Les campanyes de sensibilització arriben a les institucions
Darrerament, molts municipis de l’Estat han incorporat pro-
tocols i campanyes de prevenció i sensibilització contra agres-
sions sexistes durant les festes oficials. Un dels exemples més 
visibles és el de Donosti, on s’impulsen campanyes explícites 
durant la Setmana Gran (Aste Nagusia) des de l’any 2012 –amb 
la presència d’EH Bildu al consistori.

Naiara Sampedro –regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Donosti per EH Bildu durant la legislatura anterior– explica: 
“Des de les institucions, hem d’incorporar la perspectiva femi-
nista en les polítiques de sensibilització i prevenció contra les 
violències masclistes; no solament durant les festes, sinó en el 

dia a dia”. Es per això que, des de 2013, es va començar a apli-
car un protocol d’actuació coordinat amb la Guàrdia Municipal 
i el Servei Municipal d’Urgències Socials (SMUS).

Tot i que el protocol funciona durant tot l’any, es reforça 
durant la Setmana Gran: “Repartim protocols bàsics al veïnat 
sobre com actuar si es presencia una agressió. També infor-
mem els col·lectius d’hotelers i taxistes”, explica Sampedro, 
que considera important que “les ciutadanes siguin agents 
actives”. A més, s’habilita un espai de sensibilització on es fan 
tallers i activitats durant la setmana i es col·loquen pancartes 
d’advertència als espais públics. Durant la legislatura passada, 
el consistori també va impulsar beques d’investigació per recu-
perar la memòria de les dones que han sigut importants en la 
història de la ciutat i el seu paper en la Tamborrada.

Segons la regidora: “Les festes tradicionals acostumen 
a tenir associats molts rols i comportaments masclistes. 
És important que l’Ajuntament treballi per conscienciar”. 
Per aquest motiu, EH Bildu va decidir engegar la campanya 
Coresponsabilitat és responsabilitat el 2014. “És important 
que, durant les festes, hi hagi un repartiment igualitari de les 
feines domèstiques i les cures perquè tothom pugui gaudir-les 
en igualtat de condicions”, afirma la regidora.

A part de les mesures proposades pel consistori, els últims 
anys, també han sorgit iniciatives populars com els grups de 
dones que s’organitzen per tornar a casa juntes quan ha aca-
bat la festa. Segons Sampedro: “És important que les institu-
cions treballem conjuntament amb els moviments feministes 
i que els departaments d’Igualtat dels ajuntaments facin de 
pont. Davant el problema estructural que suposa el patriar-
cat, hem de ser exemple i incorporar la mirada feminista en 
tot allò que fem”.

Presentació de la 
campanya Ezetz da 
ezetz! (No és No!) 
a la Setmana Gran 
de Donosti de 2014 
/ EH BILDU

El 15 d’abril passat, 
Poble-sec Feminista 

va acollir una tro-
bada amb diferents 

col·lectius per 
debatre formes de 

garantir espais d’oci 
lliures de violència  
/ SANDRA LÁZARO

Diversos municipis han incorporat 
protocols i campanyes de prevenció 
i sensibilització. A Donosti, 
funcionen durant tot l’any, però es 
reforcen durant la Setmana Gran

A part de les mesures proposades 
pel consistori guipuscoà, els últims 
anys, també han sorgit iniciatives 
populars com els grups de dones que 
s’organitzen per tornar a casa juntes



Per què les corporacions 
són màquines de 

generar crims

18  IMPRESSIONS Directa 411 28 de juny de 2016

El desenvolupament de la crisi de Volkswagen (VW) a l’Es-
tat espanyol ens ha ensenyat molt sobre els guanyadors 
i els perdedors a l’era de l’austeritat. Enmig de la seva 

pròpia crisi, les grans corporacions han sortit pràcticament 
intactes de la crisi econòmica. Mentre els bancs eren resca-
tats, mentre la crisi del capital financer privat es transformava 
en una estressant crisi de deute per a la gent, hi ha hagut poc 
debat polític o popular sobre un fet fonamental: moltes de 
les grans corporacions d’Europa s’han beneficiat d’immensos 
subsidis públics durant anys. Volkswagen és una d’elles.

Des de 1990, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha garantit 
préstecs a la companyia per un valor aproximat de 46.000 
milions d’euros, el més recent dels quals es va retornar el 
2014. Tot i així, no va ser fins al gener d’aquest any que el 
BEI va declarar que suspendria els seus crèdits a la compa-
nyia. A l’Estat espanyol, com a qualsevol altre lloc, la història 
recent de Volkswagen passa pels subsidis directes. El govern 
va garantir subsidis de 1.000 euros per la venda de cada cotxe 
dièsel net, una transferència de riquesa de l’Estat a la corpo-
ració en el context d’una austeritat severa i continuada per la 
majoria de la gent. Després que esclatés l’escàndol i un cop 
es va evidenciar que l’empresa havia estat perpetrant exacta-
ment els mateixos fraus a l’Estat espanyol que a qualsevol altre 
lloc, Volkswagen va acordar retornar aquells subsidis.

Un engany massiu que atemoreix els treballadors
Segons una informació d’El País publicada el setembre de 
2015, és probable que els aparells enganyosos fossin instal-
lats a 500.000 cotxes fets a la planta de Martorell de Seat. 
Més tard, aquell mateix mes, la corporació va anunciar que 

Steve Tombs / David Whyte
@steve_tombs / @d_whyte100

suspendria la producció de cotxes VW, Audi i Seat a l’Estat. 
El caos creat per l’estafa, les mentides i el frau de Volkswagen 
va arribar just després que Seat hagués anunciat beneficis en 
les seves operacions del primer trimestre de 2015. L’escàndol 
ha convertit una situació que era estable en una d’insegura, 
en què els treballadors de la filial espanyola i els treballadors 
que depenen de la indústria de l’automòbil troben el seu 
poder col·lectiu de negociació soscavat. 

Ara, els operaris de la planta viuen amb la por de la desin-
versió de Volkswagen. Mentrestant, el juny de 2015, un cop 
esclatat l’escàndol, el regulador espanyol (la Comissió Naci-
onal del Mercat i la Competència) va multar un total de 95 
concessionaris de VW, Audi i Seat amb 41 milions d’euros per 
manipular els preus. Així, mentre els treballadors eren més 
precaritzats, la població era emmetzinada pels cotxes de VW 
i estafada als seus concessionaris.

Atès el seu domini en un mercat oligopolístic, és probable 
que els perjudicis al preu de les accions o les vendes tinguin 
una durada relativament curta, amb poca o cap repercussió a 
llarg termini per la companyia. Així doncs, el dany causat no 
serà transmès als accionistes, els seus beneficis es recupera-
ran i la responsabilitat limitada restringirà qualsevol conse-
qüència legal o financera en les possibles demandes civils o 
penals. De manera anàloga, els alts directius seran protegits. 
Encara que dues pomes podrides puguin ser acomiadades, 
restaran amb les pensions i les indemnitzacions intactes. 

En canvi, quan la companyia necessiti obtenir els diners 
necessaris per pagar les demandes, les compensacions i les 
multes, la majoria dels assalariats en pagaran les conseqüèn-
cies (VW ja ha advertit als seus treballadors que la recupera-
ció de l’escàndol “no serà sense dolor”). A més, l’inestimable 
dany causat a la salut de la gent ja ha estat produït i mai no 
serà vinculat de manera causal als onze milions de cotxes que 
circulen al món sota un frau intencionat emetent els mortals 

El Banc Europeu d’Inversions va 
garantir préstecs a Volkswagen 

per 46.000 milions d’euros i l’Estat 
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Quan la companyia necessiti 
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Els autors són especialistes en crim corporatiu i en la seva regulació. Al llibre ‘La Empresa Criminal. Por 
qué las corporaciones deben ser abolidas’ (Icaria Editorial), analitzen la impunitat jurídica amb què ac-
tuen les corporacions i els seus càrrecs executius. En aquest article, parteixen del frau de Volkswagen 
per desenvolupar una tesi: les corporacions són ens sistemàticament delictius que s’han d’eradicar
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El cas de VW il·lustra que la 
corporació moderna pot ser entesa 
com un aparell criminogen perquè 
la violació de la llei és part integral 

del seu ‘modus operandi’

Hem de considerar com es pot 
desmantellar el principi de la 

personalitat jurídica, que garanteix 
efectivament la impunitat dels 

crims d’algunes grans empreses

òxids de nitrogen (NOx). Aquesta és una preocupació urgent a 
l’Estat espanyol, des que l’Agència Europea del Medi Ambient 
ha informat que les seves ciutats excedeixen 150 punts el límit 
de seguretat dels nivells recomanats de contaminació.

El poder dels ‘lobbies’, intacte
Els governs no solament han subvencionat la companyia 
durant l’escàndol, sinó que han col·laborat amb la indústria 
per evadir una regulació efectiva sobre l’impacte mediambi-
ental del sector. Segons una sèrie de documents obtinguts per 
l’Observatori Europeu de les Corporacions, els representants 
de la Comissió Europea, després de fer unes trobades amb els 
lobbistes del cotxe l’any 2012, van concloure que “qualsevol 
acció proposada hauria d’impulsar la demanda d’acord amb 
els actius de la indústria”. 

En un estudi publicat el maig de 2014, el mateix mes que 
començava a emergir la crisi de Volkswagen, la Comissió va 
declarar: “La llista de regulacions presentada per la indústria 
en una col·laboració conjunta ja proveeix una indicació valu-
osa de les expectatives de la indústria sobre aquesta nego-
ciació. Els reguladors conduiran una avaluació equivalent 
basada en les dades de la indústria, així com en altres dades 
disponibles”. Fins i tot després de tot el frau i l’ocultació, la 
posició de la Comissió Europea continua sent aquesta: qual-

sevol regulació futura del sector s’ha de basar en les dades 
fraudulentes –i molt probablement criminals– produïdes per 
corporacions com VW.

Unes realitats irreformables
El cas de VW il·lustra perfectament que la corporació 
moderna –recolzada sobre una plètora de mecanismes dels 
governs nacionals i les institucions capitalistes supranacio-
nals– pot ser entesa com un aparell criminogen i externalit-
zant. Criminogen perquè la violació de la llei és calculada i és 
part integral del seu modus operandi. Externalitzant perquè, 
contínuament, les corporacions socialitzen els costos reals de 
la seva producció, ja siguin costos marcats per la pèrdua de 
vides humanes, la reducció de l’esperança de vida o la trans-
ferència de riquesa de la butxaca pública a la fulla de balanç 
corporatiu, sense mencionar la destrucció del medi ambient 
que posa en perill l’existència de la vida sobre el planeta. Es 
per això que afirmem que la corporació no pot ser reformada. 
Per totes aquestes raons, que desenvolupem al nostre llibre La 
Empresa Criminal, és evident que no serem capaços d’alterar 
el curs de la història i prevenir la destrucció del planeta llevat 
que trobem la manera de desafiar el poder polític i econòmic 
de les corporacions.

Al mateix assaig, hem argumentat que la nostra tasca 
immediata ha de ser atacar les bases legals i socials sobre les 
quals es constitueixen el poder i la irresponsabilitat corpora-
tives. Una manera d’abordar-la és considerar com es pot des-
mantellar el principi de la personalitat jurídica, que garanteix 
efectivament la impunitat dels crims corporatius. No és una 
coincidència que acabar amb la personalitat jurídica fos una 
de les demandes originals del moviment Occupy Wall Street. 
Tot i que aquestes demandes continuen estant relativament 
invisibilitzades, algunes versions d’aquesta proposta han 
estat tema de debat polític al començament del segle XXI i han 
començat a ser visibles en el treball acadèmic radical que està 
compromès políticament amb la possibilitat de reformar, o 
d’abolir, les proteccions garantides a les corporacions a través 
de la responsabilitat limitada.

Com hem argumentat, la corporació, en essència, és rapaç, 
violenta, assedegada de beneficis i sistemàticament criminal. 
Per aquestes raons, no pot ser corregida. En la recerca d’una 
estratègia transformadora i humanitzadora, estem obligats a 
aconseguir reformes que ataquin i limitin les bases legals del 
poder corporatiu, de la mateixa manera que sempre hem de 
buscar albirar les condicions necessàries per un futur sense 
aquestes entitats. La tasca política més urgent de la nostra era 
és, doncs, l’abolició de la corporació i dels fonaments legals i 
polítics en què es basa. En absència d’aquestes fites, continu-
aran enganyant, mentint, robant, mutilant, matant i emmetzi-
nant fins que, finalment, estiguem totes extingides.



22-23
Seixanta-nou membres del partit 
ultradretà Alba Daurada s’enfronten a 
un macrojudici per delictes múltiples

24
El règim d’Al-Sisi continua la seva 
onada repressiva i ataca la llibertat 
d’expressió i el dret de reunió

E l pressupost en defensa i policia de l’Estat colombià 
és superior al que es destina a l’educació. Segons un 
estudi de la Universitat Politècnica Grancolombiana, 

els últims deu anys de guerra han costat 64 milions d’euros, 
un pressupost amb el qual es podrien haver construït tres 
milions de cases d’interès social en un país on, segons el 
Banc Interamericà de Desenvolupament, un 37% de les famí-
lies no tenen sostre o viuen en habitatges de mala qualitat. 
Es calcula que el conflicte armat colombià ha causat 260.000 
víctimes mortals i sis milions de desplaçades territorials des 
del seu inici durant els anys 60.

Els aparells militars de l’Estat, del paramilitarisme i de les 
diverses guerrilles desplegades pel territori suposen una quan-
titat innumerable de recursos humans i materials destinats a 
la guerra. Però, en l’àmbit local, trobem centenars de col·lec-
tius comunitaris que protegeixen el territori sense tenir cap 
incentiu material, només motivats pel seu sentiment de per-
tinença comunitària. Tampoc empren armes de foc, sinó un 
element simbòlic: una vara de fusta amb cintes de colors. Són 
les formacions de Guàrdia Indígena o Kiwe Thegnas –en llengua 
nasayuwe, cuidadors del territori–, organitzades a bona part 
dels cabildos indígenes que hi ha a Colòmbia.

“La Guàrdia Indígena no es pot entendre com un element 
conjuntural, sinó com un element ancestral”, afirma el coor-
dinador de la Guàrdia Indígena en l’àmbit nacional, Luciano 
Acosta. Conegut per tothom com a Lucho, Acosta explica que 

Berta Camprubí
@bertacamprubi
Cauca

la Guàrdia és un organisme mil·lenari i que el seu sentit de pro-
tecció i consciència comunitària mai no ha deixat d’existir. Feli-
ciano Valencia, líder indígena de la regió del Cauca, ho defineix 
de la següent manera: “La Guàrdia és una alternativa real per-
què té un component cultural i espiritual que no tenen altres 
grups de seguretat armada. Aquesta és la seva força: quan hi ha 
problemes, tots som Guàrdia”.

El ressorgiment formal
Durant la dècada dels anys 2000, el conflicte armat colom-
bià es va aguditzar profundament al departament del Cauca. 
Els pobles indígenes carregaven amb el paper de víctimes 
davant l’increment del paramilitarisme i els enfrontaments 
entre l’exèrcit i les guerrilles en territoris ancestrals. Des-
prés de patir assassinats selectius i massacres, partint de 
la idea que l’Estat incentiva el conflicte que aniquila les 
seves comunitats, les autoritats es van proposar construir 
“un mecanisme capaç d’enfrontar la situació sense armes”, 
recorda Feliciano Valencia, aleshores membre del Consell 
Regional Indígena del Cauca.

El primer pas va ser fer una crida a la unió. El veïnat es va 
començar a organitzar per moure’s sempre en grup. “Els para-
militars mai no eren més de tres i, si baixàvem en bloc, ells eren 
vulnerables i ja no ens aturaven: la unitat va ser efectiva”, relata 
Valencia. Però, llavors, l’acció paramilitar va apostar per pujar 
a les finques. Aleshores, es van començar a crear formalment 
uns torns de vigilància a les vies d’accés a les comunitats. L’ob-
jectiu era poder avisar i actuar amb rapidesa. “Això va ser tant 
efectiu que va anar agafant força. Finalment, tots els cabildos 
de la zona van crear la seva pròpia Guàrdia Indígena”, explica 
satisfet l’activista del poble indígena nasa. Avui, a la regió del 

En l’àmbit local d’un país molt 
condicionat per la realitat militar 

i guerrillera, trobem col·lectius 
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La Guàrdia Indígena, 
eficàcia comunitària 

a Colòmbia
Un organisme de defensa mil·lenari lluita, sense armes, per protegir el territori 

ancestral i la salut social i cultural de les comunitats originàries
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La Guàrdia preparada 
per l’enfrontament 
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darrera Minga Agrària 
/ BERTA CAMPRUBÍ



“Guàrdia Guàrdia! 
Fuerza Fuerza!” és 

el crit dels Kiwe 
Thegna / ARIEL 

ARANGO

nord del Cauca, ja hi ha 7.000 guàrdies indígenes. A tot Colòm-
bia, són aproximadament 35.000.

Celia Umenza, guàrdia indígena del cabildo de Tacueyó, va 
participar en els debats sobre com havia de funcionar el nou 
òrgan comunitari que es van fer l’any 2001. “Jo era una de les 
que defensava fer servir almenys escopetes. Sense elles, com 
ens defensaríem? Però, basant-se en l’experiència del Quintín 
Lame –un grup guerriller armat indígena que va actuar durant 
els anys 80–, les autoritats deien que la violència augmentaria”, 
explica. Va ser així que es va decidir crear l’element simbòlic 
distintiu que les identifica: “Segons la cosmogonia indígena, un 
dels creadors del cosmos és el tro i ell sempre actua amb un 
bastó –el llamp. Per això les autoritats indígenes i els metges 
tradicionals sempre en duen un. I la Guàrdia, com a mecanisme 
de defensa mil·lenari, també n’havia de tenir”, raona Valencia.

Un segon element distintiu ha estat el mocador verd –per 
la naturalesa– i vermell –per la sang vesada en la lluita. També 
habitual en la majoria de les persones comuneres indígenes, 
dóna coherència a la idea que tots som Guàrdia. “Aquesta 
experiència es va exportar des del Cauca a altres departaments 
i, fins i tot, altres sectors. Per exemple, ja s’estan desenvolupant 
la Guàrdia Cimarrón –dels pobles afrocolombians– i la Guàrdia 
Campesina”, relata Lucho.

Accés i capacitacions
Homes, dones ancianes i mainada poden ser membres de la 
Guàrdia: els únics requisits són el sentiment de pertinença a 
la comunitat i la voluntarietat del servei. “Per convertir-se en 
guàrdia, un comuner passa per una cerimònia espiritual en què 
se l’harmonitza i se li entrega el bastó”, explica Valencia. Des-
prés, passa per un seguit de formacions i capacitacions i rep la 

seva localització i els seus torns. Mensualment, es fan rituals 
d’harmonització amb els metges tradicionals i s’ofereixen cur-
sos temàtics voluntaris.

Tot i haver passat per un profund procés d’occidentalització, 
aquesta cultura concep el temps d’una manera poc quadricu-
lada. El present regna per sobre del futur i, sovint, les accions 
es desenvolupen de manera espontània. Tot i així, si hi ha 
mobilitzacions, actes o celebracions, la Guàrdia elabora el seu 
esquema de seguretat prèviament. “En el context de resistèn-
cia, el cos té quatre elements: els peus i les mans són l’estratègia 
i la tàctica; l’estómac, la capacitat productiva i de reserva; el cap 
és la ideologia i la consciència política, i el cor, l’espiritualitat i 
la salut emocional”, explica Lucho.

Els col·lectius han crescut de manera orgànica en funció de 
les necessitats territorials. En algunes poblacions del Cauca, hi 
ha gent experta en la desactivació de mines; en d’altres, medi-
adores capacitades per interferir en casos de violència domès-
tica. “Ara, a través d’un conveni amb l’ambaixada de Suïssa, 
iniciarem la creació d’una escola de formació de la Guàrdia 
Indígena per tot el país, en termes d’acompanyament del post-
conflicte”, explica el coordinador nacional.

Alternativa a la guerra
En el context bèl·lic en què ha viscut Colòmbia, la Guàrdia Indí-
gena s’ha perpetuat com una alternativa al reclutament per part 
de les guerrilles armades. “Desafortunadament, sovint, les FARC 
també som nosaltres: són els nostres fills i els nostres veïns. De 
vegades, la Guàrdia té un paper conflictiu de conciliació, però 
també representa una gran alternativa per evitar que reclutin els 
nostres fills”, explica la guàrdia indígena de Tacueyó, un poblet 
situat enmig de la serra carregat de presència guerrillera. El grup 
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també manté –fins ara– una autonomia total respecte als pressu-
postos estatals. És la comunitat qui finança la Guàrdia: les fin-
ques ofereixen aliments, les Juntes d’Acció Comunal faciliten el 
transport, etcètera. “Nosaltres hem estalviat una gran quantitat 
de recursos a l’Estat”, assegura Lucho.

Formació, espiritualitat, treball col·lectiu, recorreguts per-
manents pel territori, punts de control, sistema comunicatiu... 
Simbòlicament, la Guàrdia també ha estat una aposta i una 
estratègia política dels pobles originaris. “Gràcies a l’èxit del 
seu funcionament, s’està llançant un missatge: hi ha un meca-
nisme que obté resultats concrets contra la violència sense uti-
litzar armes!”, exclama Valencia.

Reconeixement nacional
Des de principis de juny i gràcies a les jornades de lluita de 
la Minga Agrària, durant les quals els sectors agraris van blo-
quejar desenes de carreteres a tot el país durant dues setma-
nes, la Guàrdia Indígena ha aconseguit ser reconeguda ofici-
alment com a agent de pau en la fase de postconflicte a què 
s’apropa Colòmbia. Una fase durant la qual Lucho assegura que 
“hi haurà un increment del paramilitarisme als territoris”. El 
coordinador nacional de la Guàrdia Indígena considera que el 
reconeixement d’aquest organisme per part del govern de Juan 
Manuel Santos és una victòria, encara que quedin alguns buits 
pel que fa al seu estatus: “Al llarg dels anys, s’ha demostrat que 
els qui més sabem sobre cultura de pau, sobre seguretat –però 
no seguretat des de les armes, sinó seguretat des de la vida, 
diguem-ne seguretat humana–, som els pobles indígenes”. Pre-
guntat per com s’imagina l’organisme al qual pertany d’aquí a 
50 anys, Lucho respon: “Espero que no existeixi, que no tingui 
motius per existir. Tots som Guàrdia”.

A l’organització, 
s’hi poden integrar 

tota mena de 
persones, sense 

edat ni gènere pre-
establert / A. A.

La Guàrdia Indí-
gena va ressorgir 
oficialment l’any 

2001 al Cauca 
/ A. A.
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Algú trenca el silenci enervant que es viu dins l'aula judicial 
i crida: “Alba Daurada va matar Pavlos!”. És divendres 24 
de juny i, a Atenes, se celebra una nova vista pública del 

judici per l'assassinat de Pavlos Fyssas, cantant de rap conegut 
amb el pseudònim de Killah P, el 17 de setembre de 2013. Com 
recordava la seva companya, la mort no va ser fruit d’un atac 
de fúria de l'acusat principal, el membre d’Alba Daurada Giorgos 
Roupiakas. Durant els vint minuts previs a l'assassinat, es van 
produir un seguit de trucades que confirmen la premeditació de 
l'autoria d'Alba Daurada. El crim va marcar la fi de l’època més 
esplendorosa de la formació ultradretana, entre el 2010 i el 2013. 
Tot i la seva agenda delictiva, el partit va passar d’obtenir el 0,3% 
dels vots a les eleccions de 2009 al 7% el maig de 2012.

Al judici contra Alba Daurada, hi ha 69 membres del partit 
filonazi processats, entre ells, el seu secretari judicial, Nikos 
Michaloliakos, i la direcció política, imputada per pertànyer i 
dirigir una organització criminal. També hi ha altres membres 
imputats, presumptament involucrats en intents d’homicidi i 
agressions contra immigrants i activistes.

El 19 de setembre de 2013, dos dies després de la mort de Fys-
sas, l’acusació va presentar 32 casos relacionats amb l’activitat 
criminal del grup a la fiscalia. La investigació va arribar a reco-
pilar més d’un centenar d’incidents violents. El macrojudici va 
començar l’abril de 2015, després que totes les acusacions d'actes 
violents s'agrupessin en un sol procés. L'objectiu és il·legalitzar 
el partit polític i declarar-lo una “organització criminal”, a més 
de jutjar els membres vinculats a les seves activitats criminals.

L’última nit de Pavlos
Encara avui, no s'ha pogut concretar la xifra exacta d'assal-
tants, però es creu que eren un grup d’entre 35 i 40 persones. 

Alba Daurada 
seu al banc 

dels acusats
El partit filonazi grec s’enfronta a un macrojudici per l’assassinat 

del cantant Pavlos Fyssas, entre altres acusacions

A les 23:50 de la nit, es van presentar –equipats amb porres, 
punys americans i ganivets– pels volts del bar Koralli, al barri 
atenenc de Keratsini, on Fyssas mirava un partit de futbol 
acompanyat de la seva parella i un amic. La presència dels 
neonazis no era casual. Segons les proves recollides per al 
judici, a les 23:15h de la mateixa nit, membres d’Alba Daurada 
d'un barri veí (Nikea) haurien comunicat al líder local, Giorgos 
Patelis, la presència del conegut cantant de rap antifeixista al 
bar. En menys de quinze minuts, Patelis va demanar permís 
per actuar al seu superior, Ioannis Lagos, que, vint minuts 
després, hi va enviar un grup d'homes. Membre destacat del 
partit, Lagos, a banda de ser conegut per possessió il·legal 
d’armes i per tenir vincles amb la màfia i amb xarxes de pros-
titució, també és responsable del districte atenenc del Pireu i 
diputat d’Alba Daurada des de 2012.

La comunicació telefònica també implica individus perta-
nyents als esquadrons locals, els anomenats grups de segure-
tat. Es tracta d'una estructura organitzativa i estratègica –ales-
hores en plena fase d’expansió– que tenia un rol fonamental 
en la usurpació d’espais públics. També era una estructura 
aterridora per les seves semblances amb els escamots de pro-
tecció hitlerians.

L'esquadró del barri de Nikea era un dels grups amb més 
presència pública a Atenes i un dels més efectius: quinze 
minuts després que l’esquadró armat es plantés davant del bar 
Koralli, Giorgos Roupiakas, un dels homes de negre, ja havia 
aconseguit apunyalar Fyssas tres vegades. Abans de desplo-
mar-se, el jove de 34 anys va assenyalar l’autor del crim als 
dotze agents de la brigada DIAS –secció encarregada de preve-
nir crims violents– que s'havien acostat al bar i s'havien mirat 
l’agressió mortal des de la distància, impassibles. L’assassí va 
ser emmanillat i conduït a la comissaria, on va passar la nit. 
Des d'allà, també va efectuar diverses trucades a altres mem-
bres de l’organització amb el seu telèfon mòbil.

Roupiakas va confessar el crim amb total naturalitat dins 
el vehicle policial que el conduïa a la comissaria. Esperava 

Helena Vázquez
@_Helenadetroia
Atenes

69 membres de la formació han 
estat processats, entre ells, el seu 

secretari judicial i la direcció 
política, imputada per dirigir una 

organització criminal 

Roupiakas va confessar un 
assassinat amb total naturalitat 

dins el vehicle policial que el 
conduïa a la comissaria. Esperava 

confraternitzar amb els agents

Imatge d’una mani-
festació del partit 
ultradretà / REX



Directa 411 28 de juny de 2016 RODA EL MÓN  23

confraternitzar amb els agents, als quals va recordar que era 
“un dels seus”. A les eleccions generals del setembre de 2015, 
entre un 40 i un 50% dels vots del cos policial –a Atenes– 
van anar a parar a Alba Daurada, segons un càlcul efectuat 
pel diari grec Bima. La xifra ha augmentat respecte d'anys 
anteriors. No obstant això, l’assassí va topar amb agents de 
l’equip DIAS que no congeniaven del tot amb l’ideari del par-
tit. La base d’aquesta secció del cos no hi mantenia vincles 
tan estrets com els grups antidisturbis, integrats a la brigada 
MAT (Unitats de Restabliment de l’Ordre).

Eina criminal en connivència amb el poder
La irrupció institucional d’Alba Daurada a la ciutat d'Atenes, 
el 2011, va ser celebrada amb una salutació hitleriana pel seu 
líder Nikos Michaloliakos. Va ser una imatge força icònica del 
que seria la trajectòria posterior del partit fundat el 1980 per 
Michaloliakos. Des d’aleshores i fins al setembre de 2013, es 
van produir més d’una desena d’intents d’assassinat, tres dels 
quals es van consumar.

Tot i que els cossos i les forces de seguretat gregues no 
són ideològicament homogènies, en general, la policia ha 
facilitat la tasca delictiva d’Alba Daurada i altres grupuscles 
ultradretans. Sense anar més lluny, un vídeo del mes de març 
d'enguany mostrava la coordinació entre la secció MAT (anti-
disturbis) i un escamot feixista per atacar una manifestació 
antifeixista que pretenia contraprogramar una concentració 
d’Alba Daurada al port del Pireu.

Diversos membres del batalló d’assalt que va assassinar 
Fyssas havien participat, cinc dies abans, en una agressió que 
gairebé va acabar amb la vida d’uns sindicalistes del PAME, 
sindicat del KKE (Partit Comunista de Grècia), al barri de 
Perama, a tocar del barri on va morir el cantant. 

No és l'única relació dels ultradretans amb les estructures 
de poder. El partit manté lligams estrets amb algunes de les 
milionàries empreses nàutiques instal·lades al port. La relació 
amb el capital naval, un sector on el PAME pot treure pit, és 

tan íntima que Alba Daurada va arribar a crear el seu propi 
sindicat groc. Un dia després de l'assassinat de Fyssas, mem-
bres d'aquest sindicat van ser contractats per una empresa 
propietat del president de l'associació de constructors navals 
del Pireu. Conquerir la zona sud d’Atenes, el districte del 
Pireu, batejat així per acollir el port del mateix nom, ha estat 
un objectiu d’Alba Daurada. 

Un final inesperat
Durant la seva època d'esplendor, els mitjans de comunicació 
promocionaven el perfil humanitari d'Alba Daurada i l’aparell 
polític i judicial no posava cap fre a una organització que, el 
2012, es va convertir en la quarta força política del parlament. 
Aquest període de glòria es va veure interromput amb l’as-
sassinat de Killah P. L’opinió pública el va interpretar com 
un crim polític i la coalició governamental de Nova Demo-
cràcia i el PASOK, enormement debilitada, “es va veure en 
perill per l'evident cobertura que estava donant al feixisme”, 
segons explica l’advocat Dimitrios Zotos, lletrat de l’acusació 
al macrojudici d’Alba Daurada. Aquest gir a les altes instàncies 
de l’Estat també es va evidenciar en les acusacions dels fiscals 
als nombrosos casos oberts contra Alba Daurada: “El que els 
fiscals asseguraven que eren lesions, de cop, es van convertir 
en el que eren realment: intents d’homicidi”, explica Zotos.

El 28 de setembre de 2013, una operació policial molt cri-
danera va servir per arrestar els líders i els diputats d’Alba 
Daurada, que, una vegada esgotat el període màxim d’empre-
sonament preventiu, van ser posats en llibertat i van poder con-
tinuar la seva activitat parlamentària amb normalitat, també 
amb el vistiplau de Syriza. Avui, mantenen intacta la seva acti-
vitat parlamentària, tot i haver reduït enormement el seu pro-
tagonisme al carrer. El govern actual no ha fet gaire esforços 
per impedir-ho: l’expresidenta del Parlament durant la primera 
etapa de Syriza, Zoi Konstantopoulou, va proposar una sèrie 
de mesures per facilitar la participació d'Alba Daurada al Parla-
ment durant l’encarcerament dels seus membres.

Un amic de Pavlos 
Fyssas identifica 
els membres de 
l’escamot que van 
assassinar el raper

Unes arrels 
ideològiques 
clares
La defensa legal dels membres d’Al-
ba Daurada intenta desvincular el 
partit dels crims jutjats i també del 
nazisme o el nacionalsocialisme. Les 
proves són clares en ambdós casos. 
És més, el setembre passat, coin-
cidint amb el segon aniversari de 
l’assassinat de Fyssas, Michalokios 
va assegurar a la ràdio Real FM que 
Alba Daurada n’assumia “la respon-
sabilitat política”.

“Apunyala i crema aquells que con-
taminen la nostra raça”, publicava un 
dels diaris de l’organització el 12 de 
juny de 1996. Les seves arrels ideolò-
giques són ben clares, tot i que en els 
darrers anys hagin intentat dissimu-
lar-les per prevenir possibles accions 
judicials. A les seves primeres etapes 
d’activitat, quan encara utilitzava un 
llenguatge i una simbologia oberta-
ment nazis, el partit jugava amb una 
duplicitat d’identitats a l’esfera públi-
ca i privada.

Actualment, es presenta com 
una mera força nacionalista i pa-
triòtica, un canvi d’actitud que es 
va iniciar el 2006. Aleshores, des-
prés de la suspensió d’activitats 
arran d’un cas judicial contra un 
dels seus membres, el seu diari va 
publicar un article que comunicava 
que, d’ara endavant, els seus mem-
bres s’identificarien simplement 
com a “nacionalistes”.

Monument dedicat 
a Pavlos Fyssas, 
aixecat sobre el tros 
de vorera on el van 
assassinar 

Foto trobada a l’or-
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El general Abdel Fattah al-Sisi va bufar les espelmes del 
seu segon any al capdavant d’Egipte el 8 de juny passat. 
Coincidint amb l’aniversari, deu organitzacions locals de 

defensa dels drets humans van llançar una campanya de suport 
a les preses polítiques, un col·lectiu que no deixa de créixer 
en un país incapaç de sortir de la roda repressiva. Sota el lema 
Veus rere els barrots, les entitats denunciaven el deteriorament 
de les llibertats al país i la vulneració sistemàtica de drets supo-
sadament constitucionals, com el dret a la llibertat d’expressió. 
Les organitzacions denuncien judicis polititzats, sentències 
injustes i centenars de detencions il·legals sota el coneixement 
directe del màxim mandatari. Es calcula que, al país, hi ha 
hagut més de 40 mil preses de consciència des del cop d’estat 
que el 2013 va derrocar el govern dels Germans Musulmans.

A l’epicentre de la polèmica, continuem trobant la cone-
guda llei de manifestacions, que segueix prohibint de facto el 
dret constitucional a la protesta. L’augment de les protestes 
contràries a les decisions del règim dels darrers mesos també 
ha provocat un increment de les detencions. El mes d’abril, 
més de 200 persones van ser arrestades a les protestes contra 
la controvertida cessió de la sobirania de dues illes del mar 
Roig a l’Aràbia Saudita. La cessió havia estat precedida per 
nous préstecs de la monarquia saudita en un moment d’ex-
tremada fragilitat econòmica d’Egipte, afectat per la inflació, 
amb problemes en les reserves de divises i amb una moneda 
extremadament devaluada.

Aquest fet va provocar la ira de sectors que, el 2013, 
havien donat suport al cop. Això ha obert una esquerda fins 
ara gairebé inèdita en el mandat del general. Al greuge ter-
ritorial, s’hi ha afegit una crisi econòmica ferotge i, sobre-
tot, els constants excessos policials. Al llarg del mes d’abril  
d’enguany, el Col·legi de Periodistes va mantenir un pols 
amb el ministre de l’Interior després que la policia assaltés 
la seu sindical i arrestés dos professionals. Durant setma-
nes, van esclatar escàndols de policies que mataven ciuta-
danes en baralles causades pel pagament d’un got de te o 
d’un bitllet de transport.

La repressió no s’atura
Malgrat tot, el règim ha capejat la crisi momentàniament. 
Pocs dies després del segon aniversari del mandat del general 
Al-Sisi, un comitè parlamentari va aprovar una reforma legal 
que atorga noves potestats al president en els nomenaments 
del Consell Suprem de la Premsa, l’òrgan que tria els caps de 

redacció dels mitjans públics. Mentrestant, cinc partits polítics 
legalitzats pel règim i 27 organitzacions de defensa dels drets 
humans denunciaven la persecució policial a dos jutges i un 
advocat que treballaven en un esborrany de llei per controlar 
la tortura. Fins a 137 persones podrien haver mort arran de 
les tortures sofertes sota custòdia policial l’any 2015, segons 
denunciava el centre Nadim. A la vegada, el règim s’ha sentit 
prou fort per destituir un destacat fiscal anticorrupció i, de 
retruc, la seva filla per declarar que la corrupció costa milions 
a la població egípcia cada any.

La mateixa setmana de l’aniversari del mandat del gene-
ral, una nova sentència exemplificant condemnava a mort 
sis persones, entre elles dos periodistes d’Al-Jazira, per un 
suposat cas d’espionatge a favor del règim de Qatar durant 
el mandat de Mohamed Mursi. En el mateix cas, Mursi rebria 
una sentència de vint anys de presó. En total, l’expresident ja 
acumula 85 anys de presó i una pena de mort fruit de quatre 
sentències diferents.

Dos anys d’Al-Sisi i 40.000 
preses polítiques més
L’onada repressiva contra la ciutadania no s’atura a Egipte i la pressió sobre la premsa i el sistema 
judicial independent també augmenta

Marc Almodóvar
@egiptebarricada

Els darrers mesos, 
han crescut les 

protestes contra les 
decisions del règim

Mentre el general Al-Sisi celebrava el 
segon aniversari del seu mandat, la fa-
mília de l’investigador italià Giulio Rege-
ni, trobat mort en una cuneta al Caire el 
4 de febrer passat, es plantava davant 
del Comitè de Drets Humans del Parla-
ment Europeu i demanava fermesa a la 
diplomàcia europea. Exigia la retirada 
dels cossos diplomàtics i la fi dels nego-
cis armamentístics amb Egipte. Uns ne-
gocis que han situat aquest país com el 

quart importador mundial d’armament 
de 2015, sobretot gràcies a la compra 
de 24 caces Rafale a l’Estat francès.

La família denuncia que les inves-
tigacions per la mort del jove italià no 
avancen i que el govern egipci es nega 
a admetre la tesi principal, que apunta 
a una mort per tortura sota custòdia 
policial. La crisi per la mort de Rege-
ni també va suposar un revés per a 
Al-Sisi, a qui la comunitat internacional 

ven i legitima com un garant contra 
el fantasma de l’anomenat terrorisme 
islamista, tot i que les accions arma-
des d’aquests grups no han deixat de 
créixer al país des de la seva arribada 
al poder. Mentrestant, el general con-
tinua bufant espelmes. A les seves 
esquenes, hi ha les més de 3.000 per-
sones mortes i 40.000 preses de cons-
ciència, que també bufen espelmes a 
les presons del règim egipci.

El cas Regeni, 
sense solució

A l’epicentre de la polèmica, 
hi trobem la coneguda llei de 
manifestacions, que continua 
prohibint ‘de facto’ el dret 
constitucional a la protesta
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‘Ikunde. Barcelona, metrópoli 
colonial’ tracta de la implicació catala-
na en l’espoli de Guinea Equatorial

30
Un cas de xenofòbia a la sanitat pública 
inspira el nou text de la sèrie ‘Relats reals’, 
una col·laboració amb SOS Racisme

“No proposo la ZTA com una finalitat en si mateixa que reemplaci 
totes les altres formes d’organització, tàctiques i objectius. Però 
pot aportar la classe d’intensificació associada a la revolta sense 
conduir necessàriament a la violència i el sacrifici. La ZTA és una 
forma de sublevació que no atempta directament contra l’Estat; és 
una operació guerrillera que allibera una àrea –de terra, de temps 
o d’imaginació– i s’autodissol per reconstruir-se en qualsevol altre 
espai o temps abans que l’Estat pugui esclafar-la”.

Publicat l’any 1991 sota el títol Zona Temporalment Autò-
noma: anarquisme ontològic, terrorisme poètic, l’assaig 
recull diversos textos de Peter Lamborn Wilson, més 

conegut com a Hakim Bey, escrits entre els anys 1981 i 1988. Bey, 
vinculat a les tendències individualistes postanarquistes, amb 
un arrelament especial als Estats Units, parteix de l’estudi de 
les societats secretes xineses (Tong), les utopies pirates i altres 
exemples històrics de caràcter autònom i nòmada per elaborar 
el concepte de la ZTA. L’autor proposa la creació de zones tem-
porals, eines que afavoreixin un sistema de relacions socials 
horitzontals i antiestatistes, basades en el present i allunyades 
de les estructures formals de control social.

L’obra és un collage de textos fortament influenciat pel trac-
tat de Guy Debord La societat de l’espectacle. Aquest assaig, 
ubicat dins el corrent situacionista i publicat poc abans del 
Maig del 68 francès, teoritza sobre l’excés de representació 
a les societats modernes. Segons Debord, “tot el que es vivia 
directament, la vida social autèntica, s’ha convertit en un pro-
ducte i s’ha substituït per imatges que representen i omplen tot 
l’espai social disponible, gràcies als simulacres de comunicació 
de masses i la publicitat”.

Autonomia versus control
A més d’aquestes influències, la teoria de la ZTA beu d’altres 
concepcions com l’immediatisme, una proposta filosòfica que 
lluita per afavorir la interacció lliure i desregulada entre perso-
nes i per recuperar l’existència individual del cicle treball-con-
sum-mort. Finalment, el plantejament de Bey troba una altra 
clau en el concepte de la temporalitat: “Amb la ZTA, es crea un 
nou territori als límits de les regions preestablertes. Qualsevol 
intent de prolongar-la més enllà del temps present degenera 
en un sistema massa estructurat i rígid que ofega la creativitat 
individual”, assegura.

Guille Larios
@La_Directa

Bey considera que “l’empoderament genuí” es troba en 
aquestes oportunitats de creativitat i que l’alliberament dels 
mecanismes imposats sobre la ment, per defecte, “té un caràc-
ter festiu”. Aquesta perspectiva va topar, sovint, amb la crítica 
dura dels sectors llibertaris amb un tarannà més social. El pare 
de l’ecologia social, Murray Boochin, va titllar l’obra d’“artifici 
literari” sense cap potencial transformador en relació amb les 
estructures permanents de dominació. Sigui com sigui, sota el 
llegat ideològic de la teoria de la ZTA i de premisses com l’au-
togestió i l’alliberament d’espais, a Catalunya, s’han vertebrat 
moviments d’ordre contestatari o contracultural com el cyber-
punk, la cultura rave i el hacktivisme.

Cultura del so
Basada originàriament en un concepte de festa no comercial i 
anticapitalista, als pilars de les raves també hi trobem implica-
cions antropològiques, orientades a la dissolució de l’ego i l’en-
focament comunitari o tribal sota un marc de màxima llibertat. 
A Catalunya, el moviment es va estendre amb força durant la 
dècada dels 90 de la mà de travellers europeus que arribaven a 
Barcelona amb camions habilitats com a residència i dotats de 
potents equips de llums, mescla i so.

La flexibilitat de les lleis catalanes i la proximitat amb França, 
país amb nombrosos col·lectius i una cultura rave potent, van 
facilitar l’extensió del moviment pel territori. Es va produir un 
esclat d’esdeveniments a les àrees rurals catalanoaragoneses, 
així com a edificis i hangars urbans abandonats. El barri barce-
loní del Poblenou en va esdevenir l’epicentre.

El cap d’any de l’any 2001, va tenir lloc un dels esdeveni-
ments rave europeus amb més rellevància i influència pel futur 
moviment català. El col·lectiu britànic Desert Storm, que temps 
enrere ja organitzava festes al poble okupat de Mipanas (Pirineu 
aragonès), va celebrar una festa-aplec d’una setmana en unes 
naus abandonades adjacents a les tres torres de Sant Adrià de 
Besòs. La festa va comptar amb nombrosos camions i equips de 
so i hi van assistir més de 2.000 persones.

Un altre factor de creixement de l’escena catalana va 
ser l’aplicació de la polèmica llei de seguretat quotidiana a 
França, dos mesos després dels atacs de l’11 de setembre a 
Nova York. La llei Mariani naixia amb la vocació de reprimir 
durament les festes lliures i les associava amb la molèstia 
social, el desordre i el terrorisme. Aquest canvi legislatiu va 
provocar l’èxode de promotors francesos cap a territori espa-
nyol. Un cop a la Península i paral·lelament a l’efervescència 
de raves, teknivals, nous col·lectius i segells locals, moltes fes-
tes van experimentar una massificació progressiva. Algunes 
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El llegat de la ‘Zona 
Temporalment Autònoma’
L’any 1991, es va difondre la primera edició de ‘ZTA’. Aquesta publicació, una mescla de ficció especulativa, 
assaig acadèmic i manifest polític, ha influenciat la cultura ‘rave’ i l’activisme cibernètic

Portada de la 
primera edició 
del llibre de 
Hakim Bey

Festa lliure celebrada 
a Castelló de la Plana 
l’octubre de 2010 
/ GUILLE LARIOS
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se celebraven enmig de zones residencials i es feien amb ànim 
de lucre. Finalment, la pressió mediàtica i policial, amb fre-
qüents finals de festa encapsulats i operacions contra el tràfic 
de drogues, van generar una dinàmica d’una certa distorsió, 
criminalització i decreixement.

‘Underave’, nexe d’unió català per a la cultura ‘free tekno’
El col·lectiu Underave va néixer l’any 2001 per ajudar a desen-
volupar una comunitat raver més sòlida i “teixir un moviment 
més organitzat i culturitzat d’acord amb els principis del movi-
ment en l’àmbit local, principalment a Barcelona”, com apunta 
un dels seus membres.

Underave es materialitza en un web que permet la compar-
tició interactiva d’informació i la col·laboració entre usuàries 
i compta amb més de 5.000 persones registrades, que tenen 
accés a les seves diferents seccions. Entre elles, destaquen 
l’espai de trobada virtual Fòrums, Viatges, Aktivisme, Música, 
Drogopèdia, Art i DiY, l’apartat d’informació referida a festes 
lliures i Teknivals i l’Underwiki, una base de dades dels col·lec-
tius ravers de la península Ibèrica.

Sobre l’estat de l’escena raver actual, membres del projecte 
apunten: “El que permetia la celebració de free parties a Catalu-
nya era el fet que podíem declarar una ZTA en un terreny privat 
i, arran a la dilació dels processos judicials i la durada de les fes-
tes, no arribaven a temps per tancar-la”. De nou, es va produir 
un canvi legislatiu. Després de la mort d’un jove francès en una 
rave a Polinyà, el conseller d’Interior d’aleshores, Joan Saura, 
va impulsar una llei d’espectacles l’any 2009. També coneguda 
com la llei antiraves, permetia el comís d’equips de so i preveia 
sancions de fins a 300.000 euros per les organitzadores. “La llei 
ha dificultat i reduït dràsticament el nombre d’esdeveniments, ja 
que permet que les forces de seguretat accedeixin a la zona sense 
ordre judicial ni permís exprés del propietari”, sentencien.

‘Hackmeeting’ a Cala-
fou, Vallbona d’Anoia, 
13 d’octubre de 2013 

/ DAVID GÒMEZ

La teoria de les ZTA ha estat un fona-
ment ideològic per a grups activistes 
que operen des d’Internet. Col·lectius 
com l’extint Fronteres Electròniques 
(FE) van ser pioners en la difusió i la 
defensa de la criptologia i la privacitat, 
així com en la denúncia dels abusos go-
vernamentals en relació amb la llibertat 
d’expressió a la xarxa. “Internet no és 
de cap país i no pertany a ningú”, as-
seguraren al seu manifest fundacional. 
Segons Mercè Molist, periodista espe-
cialitzada en Internet i antiga membre 
de FE, “avui dia, a Catalunya, el hackti-
visme és Anonymous”. Coordinadora 
del primer hackmeeting celebrat a Ca-
talunya l’any 2000 al CSO gracienc Les 

Naus, Molist afegeix: “Les seves accions 
han estat bàsicament atacs DDoS, roba-
toris i filtracions d’informació. Ja sigui 
per l’interès de la informació, com en el 
cas de les filtracions d’El Corte Inglès, 
o per posar en evidència les forces de 
l’ordre i les empreses filtrant les seves 
bases de dades insegures. Aquí, encara 
s’ha d’escriure la seva història”.

Sobre la salut del moviment, la perio-
dista apunta: “Sempre ha estat dispers, 
però avança amb qualitat. Els hackmee-
tings no són tan multitudinaris com 
abans, però cal tenir en compte que 
parlem d’un esdeveniment que fa setze 
anys que se celebra”. Molist contradiu 
el pessimisme de Bey, que els darrers 

anys ha criticat la transformació de la 
Internet actual en un “mirall del capi-
tal global”. El responsable de ZTA va 
afirmar: “Si és possible que quelcom 
autèntic de la vida humana sobrevisqui 
en el futur al qual hem estat precipitats, 
això no tindrà lloc a la xarxa. S’ha con-
vertit en un barri massa freqüentat”. A 
parer de Molist, en canvi: “El món s’ha 
digitalitzat i, si volem actuar en aquest 
món, també ens hem de digitalitzar. La 
lluita ha de ser digital perquè el terreny 
de combat és aquest. I és on el hackti-
visme pot jugar amb avantatge perquè, 
a diferència del món real, a la xarxa, 
l’important per aconseguir poder no és 
tenir diners, sinó imaginació”.

El ‘hacktivisme’, una altra zona autònoma
L’activisme electrònic genera oportunitats d’acció des de l’espai virtual, però el responsable de ‘ZTA’ 
s’ha mostrat desencisat de les possibilitats transformadores d’una Internet marcada pel capitalisme

Un canvi legislatiu a 
França va provocar 
l’èxode de promotors 
cap a la Península 
Ibèrica i va generar 
una efervescència tant 
de col·lectius com de 
festes o segells

Des de l’any 2009, 
en canvi, una llei 
d’espectacles catalana 
va posar traves a la 
celebració d’aquests 
esdeveniments, en una 
política que va debilitar 
l’escena ‘raver’ local

Festa del col·lectiu 
britànic Desert Storm 
a Sant Adrià de Besòs 
el gener de 2001 
/ MOLLY MACINDOE

Una instantània del 
Viñatek celebrat a 
Villarobledo el 2011 
/ POL MATEBOCKA

El Viñatek s’ha conver-
tit en un esdeveniment 
referent en l’escena 
‘raver’ / P. M.
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Memòria colonial 
de la marca Barcelona
L’exposició ‘Ikunde. Barcelona, metrópoli colonial’ mostra la implicació de l’oligarquia catalana en 
l’espoli espanyol de Guinea Equatorial

Si féssim una genealogia de la marca Barcelona, el goril·la ales-
hores conegut com Copito de Nieve ocuparia un lloc privile-
giat entre els experiments de merchandising que li han anat 

donat forma. Una icona bastida a partir d’un relat que ens porta 
a un fals any zero, en què algú que avui se’ns presentaria com un 
emprenedor en terres africanes descobreix l’únic espècimen de 
goril·la albí del món i el converteix en un trofeu per una urbs amb 
aspiracions cosmopolites. Aquest guió, teixit d’anècdotes al voltant 
del desgraciat animal, és, com la resta d’arguments i subproductes 
de la ciutat marca, una ocultació de la realitat i la veritat històrica.

L’exposició Ikunde. Barcelona, metrópoli colonial, que es 
pot visitar al Museu de Cultures del Món des del 10 de juny, s’obre 

Miguel Martín
@La_Directa

precisament amb una selecció dels fetitxes (postals, coixins, cintes 
de casset) que es van produir al voltant del simi, que es converti-
ria en un símbol kitsch de la Barcelona franquista de Porcioles i 
del desenvolupisme olímpic maragallià. Potser a l’esperit olímpic li 
agradava més l’estilitzada orca Ulisses que un simi que s’havia tor-
nat malcarat. Però, com mostra l’exposició, Floquet no va deixar de 
ser un particular èxit comercial i mediàtic de la política d’explotació 
i espoli de la Guinea espanyola, l’actual Guinea Equatorial, indepen-
ditzada el 1968. Després de la dictadura, aquest producte colonial 
va ser metabolitzat, naturalitzat i invisibilitzat per una Catalunya i 
una Barcelona que guarden sota la catifa un passat que fa pudor.

Negrets i Millets
Comissariada per Andrés Antebi, Pablo González Morandi, Alberto 
López Bargados i Eloy Martín Corrales, Ikunde mostra la implicació 
activa de l’oligarquia catalana i barcelonina en el projecte colonial 
espanyol. A l’exposició, hi apareix un jove Fèlix Millet, aleshores 
gerent de la Compañía Agrícola Industrial de Fernando Poo (CAI-
FER). Aquesta empresa, de capital madrileny i català, també tenia 
Carrero Blanco entre els seus socis accionistes.

La lògica colonial tenia ramificacions empresarials i també 
publicitàries. Les campanyes protagonitzades per un “negrito del 
África tropical” van donar molts èxits al grup Nutrexpa, fundat al 
barri de Gràcia de Barcelona per Jose Ignacio Ferrero i José María 
Ventura Mallofré. Aquest diminutiu condescendent era molt esti-
mat, també, pels missioners claretians de la zona, que publicaven 
un butlletí anomenat El Negret. I, amb el suport inestimable de la 
maquinària colonial franquista, la corporació alimentària del Cola 
Cao es va convertir en una de les principals de l’Estat.

Barcelona i l’espoli
En aquest context, les figures del primatòleg i descobridor de Flo-
quet, Jordi Sabater Pi, l’etnògraf i primer director del Museu Etno-
lògic de Barcelona, August Panyella, i el llavors director del Zoo 
barceloní, Antoni Llonch, apareixen –més enllà de les motivacions 
estrictament personals– com a part de la mateixa indústria colo-
nial. La seva activitat emparenta dues institucions com el Museu 
Etnogràfic i el Zoo, a primera vista diferents, no només com a parts 
d’aquella estructura colonial, sinó com un projecte comú. La crea-
ció del Centro de Experimentación y Adaptación Animal de Ikunde, 
que depenia de l’Ajuntament de Barcelona, va convertir la caça 
d’animals i objectes en una part més de l’espoli.

El procés obeïa a dos objectius. D’una banda, hi hauria el que 
podríem anomenar –en termes marxistes– acumulació originària de 
capital acadèmic i científic, per sobre de la precària legalitat exis-

El fenomen Floquet de Neu, 
basat en una explotació, va ser 

naturalitzat i invisibilitzat per una 
Catalunya que guarda sota la catifa 

un passat que fa pudor

Muntatge de Com-
pañia Anónima de 
Productos Africanos 
amb imatges de 
l’arribada de fusta 
procedent de l’Àfrica 
al port de Barcelona 
/ ARXIU HISTÒRIC 
DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA
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tent a la colònia (des de 1924, la caça de goril·les i ximpanzés estava 
prohibida). El que era patrimoni del poble guineà es va transferir a 
algunes institucions científiques barcelonines i no precisament en 
el marc d’un acord entre iguals. A més, aquesta producció d’objec-
tes etnogràfics o zoològics de consum cultural, dirigits a una Bar-
celona que ja integrava l’exotisme, va ser un precedent immediat 
de la celebració postmoderna de la multiculturalitat com a part del 
model productiu de la ciutat. Com s’afirma a l’exposició, el centre 
d’Ikunde va proveir els fons zoològics, botànics, etnològics i arque-
ològics de la ciutat durant deu anys, de resultes “d’una confluència 
dels diferents interessos científics i econòmics relacionats amb la 
Guinea continental”. En aquest aspecte, les llistes de comptes que 
acompanyen discretament algunes de les vitrines de l’exposició i 
que enumeren els fons destinats a Ikunde tenen el seu interès. En 
aquests llistats, hi apareixen les 15.000 pessetes que va costar l’ad-
quisició de Floquet de Neu.

Passat colonial i fariseisme multicultural
Però, l’exposició té dues mancances fonamentals. En primer lloc, 
sembla que acaba justament on hauria de començar: els deu anys 
d’Ikunde ocupen pocs metres d’exposició i arribes al final quan pen-
ses que només acabes de passar un preàmbul. En segon lloc, la gran 
quantitat d’objectes i figures de fusta o taxidèrmia que hi ha per 
metre quadrat reprodueix, a la pràctica, el que es pretén criticar. 
Qui escriu té una mentalitat colonial i provinciana, que queda fas-
cinada observant gripaus gegants, serps més grosses que els meus 
dos braços junts i un cocodril dissecat, a més de la multitud d’uten-

silis recopilats en un espai diminut. Escoltant altres visitants, sembla 
que no sóc l’únic. “No és de Guinea, també, la figureta que tenim a 
casa, que era del teu pare?”, comenta una parella entrada en anys 
fascinada amb les talles de fusta. Una parella jove somriu, condes-
cendent, davant d’un vídeo a l’estil del No-do, més aviat entendrida 
pel tarannà arcaic de les imatges i la narració. La sensació d’exo-
tisme i llunyania es filtra i genera distanciament en lloc d’inquietud.

Segurament, els responsables volien incomodar el públic visi-
tant assenyalant la intrahistòria miserable de la metròpoli colonial. 
Però aquesta intenció es dispersa, potser perquè falta que allò 
antic (el passat colonial) es manifesti també en allò modern (l’ac-
tual fariseisme multicultural). Tot i així, potser podem excusar els 
comissaris pensant que, per una ancestral maledicció africana, 
qualsevol cosa exposada en un espai com el Museu de Cultures del 
Món adquireix, per art de màgia (negra, per descomptat), lògiques 
folklòriques i colonials.

Però, més enllà d’aquests aspectes crítics, l’exposició és, sense 
cap mena de dubte, una ruptura de la relació acrítica de Barcelona 
amb un passat que, en termes històrics, no té res de llunyà. Suposa 
un pas en una línia d’investigació que hauria de ser prioritària per a 
les polítiques culturals: una història del paper colonial de la Catalu-
nya contemporània, una memòria colonial de la Barcelona metro-
politana, una reflexió sobre en quina mesura la nostra suposada 
multiculturalitat no és més que una evolució d’aquest passat i les 
seves relacions de poder. Al cap i a la fi, vivim en un lloc on expedei-
xen un DNI a un goril·la mentre milers de migrants veuen negats els 
seus drets ciutadans diàriament.

La producció d’objectes etnogràfics 
o zoològics va precedir la 
celebració postmoderna de la 
multiculturalitat com a part del 
model productiu de la ciutat

Amb les seves mancances, la 
mostra suposa una ruptura de la 
relació acrítica de Barcelona amb 
un passat que, en termes històrics, 
no té res de llunyà

DNI expedit a Flo-
quet de Neu, amb el 
seu nom en llengua 
fang, Nfumu ngi 
(goril·la blanc)

Un caçador exhibeix la 
captura d’un goril·la. 

Es pot veure com 
una mena de ganxo 

sosté la mandíbula de 
l’animal, probablement 
mort / FONS SABATER 

PI - UNIVERSITAT DE 
BARCELONA
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...associa’tww.ecologistasenaccion.org...associa t

AMB TUPODEM FER
MOLT MÉS
OD M

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

Un vespre de desembre, entre male-
tes i abraçades, l’Èlia esperava entu-
siasmada l’arribada del seu germà, 

la seva cunyada i el seu nebot a l’aeroport. 
Venien volant des de Mèxic. La seva cunyada, 
la Sole, és mexicana, però ja havia viscut a 
Barcelona un temps. El nebot, de només 23 
mesos, va arribar amb febre i molt irritat. 
Van decidir que el portarien al metge el matí 
següent. Per no congestionar les urgències 
de la Vall d’Hebron, van adreçar-se al CAP de 
l’Èlia, el de Vallcarca-Sant Gervasi.

–Tinguin, el passaport espanyol del nen.
–El nen no consta enlloc, no està empa-

dronat.
–Però, el podreu visitar, oi? –va dir amb 

confi ança l’Èlia, que feia anys que hi duia els 
seus fi lls.

–Sí, però com que no té cap targeta, us 
haurem de cobrar 40€ –va respondre seca-
ment un dels administratius.

–M’heu de cobrar 40€ per unes urgèn-
cies? –va estranyar-se l’Èlia. Però, com pot 
ser? Si aquest nen és d’aquí i, encara que no 
ho fos...

Els dos administratius la van interrom-
pre fent dos comentaris racistes amb els 
quals, segons l’Èlia, pretenien buscar la seva 
aprovació:

–Home, és que atendre’l seria com quan 
arriben els immigrants amb pasteres i sense 
papers i pretenen que els atenguem gratuï-
tament… –va dir un.

–Escolti’m, senyora, quan vostè va a 
aquests països, bé que li cobren –va dir l’al-
tre, més agressiu.

L’Èlia es va encendre quan va veure que 
l’expressió “aquests països” l’havia escollida 
despectivament basant-se en el color de pell 
i les faccions de la seva cunyada. Mentre l’Èlia 

Davant la negació del dret a la 
salut, resignació o combat?
Mònica López Mas
@nuvoldestiu

s’envalentia, la Sole cada cop s’empetitia 
més. Van asseure’s a la sala d’espera, assen-
tint tàcitament. La doctora va atendre el nen 
correctament; tenia un procés viral. Quan 
van sortir, només quedava un administratiu:

–Suposo que ja m’arribarà la factura a 
casa, no? –va dir l’Èlia, perspicaç.

–No, no, m’ha de pagar ara!
–No porto diners –va mentir l’Èlia–Vull un 

pressupost o algun paper on posi que em 
cobreu 40€ per aquesta visita.

–Jo no l’hi he de donar pas.
–Aleshores, em pot dir a quina normativa 

diu que jo haig de pagar? I què passa si no 
pago?

–No l’hi he d’explicar per res.
–Doncs no me’n vaig d’aquí fi ns que no 

em feu un paper on digui que us dec 40€.
Finalment, li va donar un simple recor-

datori de visita. La setmana següent, van 
trucar al seu germà per reclamar-li els 
diners. L’Èlia va trucar al CAP i va tornar 
a exigir la factura. També va parlar amb 
la metgessa d’atenció al client, que va acu-
sar-la d’exagerar els fets.

L’Èlia, molt afectada per l’actitud crimi-
nalitzadora d’aquella professional, va deci-
dir fer una consulta a la Síndica de Greuges 
i assistir al Servei d’Atenció i Denúncies 
(SAiD) de SOS Racisme per demanar asses-
sorament. La van tranquil·litzar assegurant-li 
que tenia raó, que el CAP havia incomplert la 
normativa, ja que els menors d’edat han de 
ser atesos d’urgència independentment de la 
seva nacionalitat o de si tenen papers o no, i 
van ajudar-la a presentar una queixa formal.

Una setmana més tard, el centre sanitari 
es va reafi rmar en la seva actuació argu-
mentant que el nebot de l’Èlia no estava 
empadronat a la ciutat. Ella no va acceptar 
aquesta resposta i el cas continua obert.

Al seu parer, un dels motius pels quals li 
van exigir el pagament és que el CAP de Vall-
carca-Sant Gervasi està gestionat per una 

Entitat de Base Associativa (EBA), una asso-
ciació de metges amb ànim de lucre. L’Èlia 
creu que la pressió i el rigor són més grans 
en centres com aquests, de gestió privada.

Arran d’aquell incident, l’Èlia s’ha mobi-
litzat a través de la plataforma PasuCAT. “Jo 
sabia que, des del 2012, la sanitat havia dei-
xat de ser universal, però mai hauria imagi-
nat què signifi cava patir aquesta exclusió”, 
refl exiona l’Èlia.

Recentment, la Sole li ha confessat que 
ella no hauria gosat mai actuar amb aque-
lla fermesa. “Jo vaig poder formalitzar una 
queixa perquè tinc coneixements de dret, 
temps i igualtat de condicions. I, tot i així, 
em va causar més d’un maldecap. La per-
sona que treballa dotze hores al dia i veu 
els seus drets vulnerats sistemàticament, 
segurament no té ni l’energia ni el coratge 
per actuar així i arriscar-se a perdre la 
cobertura sanitària”.

L’Èlia es va encendre 
quan va veure que 
l’expressió “aquests 
països” l’havia escollida 
despectivament 
basant-se en el color de 
pell i les faccions de la 
seva cunyada

/ SOS RACISME
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“No podem saber on anem si no sabem d’on 
venim”. Amb aquest proverbi maputxe comença 
la primera novel·la del cantautor valencià Feliu 

Ventura Com un record d’infantesa. El títol del llibre evoca la 
cançó Homenatge a Teresa d’Ovidi Montllor. El cantant d’Al-
coi és present en el fil conductor d’una trama que transcorre 
entre Xile i el País Valencià, terres de Víctor Jara i Ovidi Mont-
llor, dos referents de la música de Ventura que també influen-
cien la seva narrativa.

El protagonista de la història, Víctor, és un jove xilè amb 
arrels catalanes que treballa com a dibuixant de còmics. De 
petit, pateix la pèrdua del pare i la mare i, d’aleshores ençà, 
viu amb el seu avi, nascut a Alcoi i exiliat a Xile arran de la 
dictadura franquista. La vida del jove fa un tomb inesperat 
quan l’avi mor: una carta d’últimes voluntats el du a viatjar 
a la seva terra natal, on l’espera una vella amiga de la seva 
mare, exiliada després del cop militar de Pinochet. Gràcies 

Salut Vila
@salutvilaros

Literatura contra l’oblit

Durant els anys 60, 70 i 80, el cinema italià no solament era 
el d’Antonioni, Fellini o Lina Wertmüller. Productores i cine-
astes oferien desenes de derivacions d’èxits de Hollywood, 

en ocasions vestides com a segones parts falses. Entre tot aquest 
oportunisme, va néixer un gènere amb identitat pròpia: el giallo, 
una baula perduda entre el cinema d’intriga clàssic i l’slasher esta-
tunidenc. Algunes relectures actuals, com Amer, han tornat a posar 
aquesta tradició de thriller d’una certa actualitat. Però els germans 
Onetti desenterren els cadàvers de clàssics com El pájaro de las plu-
mas de cristal i els ofereixen a una nova audiència.

Molts gialli incloïen saquejos de tombes; així doncs, el procedi-
ment d’aquests dos argentins sembla adient. Francesca se situa en 
un passat predigital i usa multitud de clixés del gènere en totes les 
seves facetes, tant en els recursos visuals com en els personatges 
(nens cruels, mares embogides pel dol) i els objectes: ninos sinis-
tres, guants de cuir per torturar o matar, magnetòfons per repro-

Saquejar la tomba d’un 
gènere cinematogràfic
Ignasi Franch
@ignasifranch

RESSENYES

a ella, coneixerà històries de la seva família que el transfor-
maran per sempre.

Després de vint anys dedicats a la cançó protesta, el cantau-
tor de Xàtiva s’estrena en el camp literari amb una obra plena 
de reivindicació i d’amor a la terra. Com un record d’infantesa 
és un clam per mantenir viva la memòria històrica a partir de 
les petites històries personals d’aquella gent que va fer front 
a les dictadures militars. Ventura posa un èmfasi especial en 
el paper de la música, víctima directa de la repressió i la cen-
sura, convertida en un mitjà de protesta i d’identificació col-
lectiva. Les il·lustracions que acompanyen el text, obra de l’al-
coià Daniel Olmo, completen aquest treball literari, que permet 
apropar dos països llunyans a través dels sentiments, els sons i 
les experiències vitals i contribueix a trencar silencis tot recor-
dant les lluites de qui ens ha precedit.

LLIBRE

Com un record d’infantesa
Autor: Feliu Ventura
Editorial: Sembra Llibres
Pàgines: 139

duir discursos d’odi i homicidi... Fins i tot s’intenta replicar estèti-
cament l’experiència de veure un film castigat pel pas del temps. 
L’intent és meritori, especialment en l’apartat del disseny de pro-
ducció, encara que les limitacions pressupostàries siguin evidents 
en algunes interpretacions o en la resolució tècnica de les escenes 
d’acció. L’anacronisme voluntari de tot el projecte ens recorda, en 
temps de tendències que s’obliden immediatament i de final de la 
història neoliberal, que el passat existeix. Però aquesta iniciativa 
taxidèrmica té vessants negatius. Si Amer s’allunyava de l’habitual 
representació androcèntrica de la violència sexual, Francesca 
clona l’estètica, la narrativa i també l’ètica del cinema exploitation. 
I cau, a més, en la inèrcia d’associar diferència i monstruositat. 
L'edició inclou entrevistes als germans Onetti i un llibret signat per 
Roberto García-Ochoa Peces (Doble Kulto Cinema).

DVD

Francesca
Director: Luciano Onetti
Guionistes: Luciano Onetti i Nicolás Onetti
Durada: 75 minuts



Com et vas involucrar en la lluita antifranquista?
Vaig començar ajudant els familiars dels presos. És una 
tasca de la qual es parla poc. Els subministrava roba, 

menjar i intentava que poguessin entrar les comunicacions. 
Passaven moltes penúries i temien que qualsevol dia traurien els 
seus fi lls o marits per afusellar-los. La situació era tan adversa 
que amb prou feines podien atendre la canalla, que quedava a 
mercè de les parròquies del règim. Amb altres dones, miràvem 
de contrarestar aquell ambient de misèria i tristesa. I és que la 
postguerra va ser més dura que la guerra.

L’any 1941 et van detenir i vas ingressar a la presó de do-
nes de les Corts, a Barcelona. Què va passar?
Jo estava a Madrid fent d’enllaç amb la resistència quan vaig 
ser arrestada amb tres  noies més. Em van relacionar amb el 
nucli que pretenia reconstruir el PSUC a Barcelona, raó per la 
qual em van traslladar a l’antiga presó de les Corts, un convent 
reconvertit en centre provincial de pas. Hi arribaven dones de 
diverses comunitats. Després de passar-hi una o dues nits, eren 
repartides pels penals de l’Estat.

Vas romandre-hi gairebé dos anys. Què en recordes?
Va ser molt dur. Sobretot els primers nous mesos, durant els 
quals vaig estar tancada en una cel·la d’aïllament amb les altres 
tres companyes detingudes. Per no caure en el desànim, ens 
passàvem el dia ballant i cantant. També parlàvem de cuina i, 
després de suplicar-ho molt, vam aconseguir guix per dibuixar 
les parets. Només quan el general Jesualdo de la Iglesia, respon-
sable dels arrestos a l’Estat, va incloure’ns a l’expedient, vam 
poder sortir al pati i relacionar-nos amb la resta d’internes, la 
majoria de les quals eren del PSUC.

Com era el dia a dia?
Patíem restriccions i maltractament psicològic per part de 
les monges i el capellà. Però, gràcies a la creació de grups 
de família que incloïen les que no tenien suport a l’exterior, 
vam aconseguir millores en les condicions de vida. Ens van 

posar dutxes i vam poder accedir a més correspondència. 
Tots donàvem suport a les protestes i, per bé que cada grup 
polític tenia les seves reunions, ens ajudàvem a superar el ter-
ror que s’hi respirava. 

Què va passar amb el vostre expedient?
Les que estaven sentenciades a mort van quedar en llibertat 
després que algú falsifi qués la fi rma de Jesualdo de la Iglesia, 
que, com a represàlia, a mi i a les tres companyes, ens va enviar 
de nou a la presó de Ventas, a Madrid. A mi, em van jutjar el 
1945 i, dels 30 anys que em van imposar, la major part els vaig 
passar a Segòvia, no per cap delicte que hagués comès, sinó 
pels que podia cometre en un futur. També van condemnar el 
meu germà a onze anys per ser qui era. I així fi ns al 1957, quan 
vaig quedar en llibertat i vaig ser desterrada a Santander. Però 
això no va impedir que continués lluitant: vaig fugir cap a Bar-
celona per integrar-me novament a l’activitat clandestina.

Als solar on hi havia la presó de les Corts, que El Corte 
Inglés va adquirir el 1952, ara hi ha una placa commemo-
rativa. Què n’opines?
Les Dones del 36 ho vam rebutjar perquè no especifi ca que era 
un centre de repressió franquista. Seguint la voluntat de les 
entitats, s’hauria de recordar que onze dones van sortir d’allà 
per ser afusellades al Camp de la Bota entre els anys 1939 i 1940. 
Espero que la placa actual sigui substituïda i que dignifi quin 
totes les dones que hi vam ser recloses.

Durant l’adolescència, vas militar a les Joventuts Socia-
listes Unificades de Catalunya (JSUC). Què n’ha quedat, 
d’aquells ideals?
Sobretot, l’esperit de lluita. Sempre dic que vam ser derrotats, 
però no vençuts. Malauradament, en acabar la dictadura, l’es-
querra no va tenir prou força per transformar la realitat i assolir 
una veritable ruptura amb el franquisme. I ara ho paguem perquè 
la dreta s’ha enfortit i, a Europa, reneix el feixisme. Per això hem 
de recuperar la unitat i els principis combatius d’aleshores.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Vam ser derrotats, 
però no vençuts”

/ VICTOR SERRI

inDirecta

Maria Salvo
Activista antifranquista

Era el 1941 i, amb tan sols 21 
anys, Maria Salvo va ingressar 
a l’antiga presó de dones de 
les Corts. Havia estat arres-
tada a Madrid mentre feia 
d’enllaç amb la resistència. 
Després de ser brutalment 
interrogada al Comandament 
Superior de Policia –on va 
patir tortures que li impedi-
rien ser mare–, va ser enviada 
al recinte situat a la zona que 
avui ocupa El Corte Inglés de 
l’avinguda Diagonal de Barce-
lona. Aquella noia influencia-
da pels mestres republicans 
va romandre dos anys a la 
presó de les Corts, abans de 
ser jutjada i condemnada pel 
règim de Franco a 30 anys de 
reclusió i complir-ne setze a 
diferents penals de l’Estat. Ja 
en democràcia, Salvo va ser 
escollida presidenta de l’As-
sociació Catalana d’Expresos 
Polítics i, el 1997, va fundar 
l’Associació Les Dones del 36, 
dissolta per raons d’edat de 
les seves integrants el 2006. 
Als seus 96 anys i mentre 
enllesteix les memòries del 
seu difunt marit –excapità de 
l’exèrcit republicà i membre 
de la resistència a França–, 
malda perquè es conegui la 
història d’aquell edifici on 
moltes dones com ella van 
ser empresonades per com-
batre el feixisme i defensar 
les llibertats.


