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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! #Directa413

Aquest agost, us proposem que degusteu el periodisme repo-
sat de l’edició en paper de la DIRECTA a través del web. Al 
llarg del mes, difondrem alguns dels reportatges que hem 

publicat durant l’any. Aquests articles formen part d’una selecció 
que han preparat les coordinadores de les diferents seccions.

El web deixarà d’actualitzar-se de manera diària. Com cada any, 
aturem les màquines per fer balanç del curs i encarar el setembre 
amb més forces. Certament, ens faran falta, ja que aquest curs ve 
carregat de cites importants per a la consolidació de la coopera-

Redacció
@La_Directa

Ens aturem per 
agafar embranzida

/ VICTOR SERRI

tiva. Per exemple, el 17 de setembre, celebrarem la primera assem-
blea. Serà a les Cotxeres de Sants i, per primera vegada, hi podran 
assistir les sòcies. Estem convençudes que serà un moment molt 
emotiu, ja que, com ens recordava recentment un subscriptor 
a les xarxes socials, a més de ser sòcies de la mateixa coopera-
tiva, formem una gran família. Us recordem que, si encara no sou 
sòcies, ho podeu fer enviant un correu a cooperativa@directa.cat.

A més, de cara al setembre, la DIRECTA sortirà els dimecres en 
lloc dels dimarts. Així doncs, la propera DIRECTA serà el 7 de setem-
bre. Aquest canvi respon a la voluntat de millorar les dinàmiques 
de tancament de la publicació. Volem optimitzar el tractament i 
el procés d’elaboració dels continguts per aconseguir millorar-ne 
la qualitat.

Subscriptores: A la nostra base de dades, no s’ha actualitzat certa informació imprescindi-
ble per comunicar-nos amb vosaltres correctament. Seria molt útil que ens facilitéssiu de nou els contactes de correu 
electrònic actualitzats i, les que vulgueu, el vostre telèfon. Ho podeu fer escrivint a subscripcions@directa.cat. Si 
rebeu el butlletí de la DIRECTA al vostre correu electrònic habitualment, no cal que ens digueu res.

La idea radical 
de cuidar-nos

D’un temps ençà, la gent de la DIRECTA hem fet una aposta 
política clara: escoltar-nos més, preguntar-nos com 
estem, tenir cura les unes de les altres. En definitiva, cui-

dar-nos col·lectivament.
Dediquem gran part de les nostres vides a transformar la realitat 

que ens envolta i, sovint, ens oblidem que, dins els nostres espais 
col·lectius, continuem repetint les mateixes dinàmiques producti-
vistes que critiquem de portes enfora. Per a nosaltres, és tan impor-
tant què fem com la manera com ho fem, i hem decidit fer-ho amb 
alegria i tenint cura de nosaltres mateixes.

Els dies 2 i 3 de juliol, vam fer la primera assemblea emocional 
del col·lectiu a l’Hostalet de les Llosses (Ripoll). Una comissió es va 

Pau Fabregat
@Pau_Fabregat

encarregar, amb l’assessorament d’expertes, de la dinamització i la 
preparació de la trobada. Durant dos dies, vam conviure, ens vam 
escoltar i vam posar les persones al centre del projecte.

Aquest és només el punt de partida, ja que entenem les cures 
col·lectives com una acció transformadora a llarg termini.

FE D’ERRADES:
— A la secció ‘Miralls’ del número 412, a la frase “Avui, en la contracultura de la crisi, això ja no és possible: treballes hores i hores 
per salaris indignes o t’endeutes per estudiar”, reproduïda a la pàgina 12, hi hauria d’haver constat: “Avui, en la contractura de la 
crisi”. A la mateixa secció, una de les al·lusions al moviment Black Lives Matter va aparèixer mal transcrita a la pàgina 15.
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Els festejos amb bous 
revifen la lluita animalista
Identitat secular per algunes, esdeveniment anacrònic per altres. Gràcies al moviment pels drets dels animals, alguns 
ajuntaments comencen a reconsiderar el suport a unes activitats que cada dia són més qüestionades per amplis sectors socials

Som a ple estiu. Mentre el sol fa pujar el mercuri, una 
minoria s’esbargeix perseguint els bous pels carrers o les 
places fabricades amb cadafals. Convertits en marione-

tes, aquests mamífers esdevenen un dels reclams de les festes al 
País Valencià i les Terres de l’Ebre, on la controvèrsia s’ha dis-
parat arran de les denúncies pel maltractament dels animals.

Davant d’això, el 26 de juny passat, un miler de persones afi-
cionades als bous es va concentrar a Sant Jaume d’Enveja (Baix 
Ebre) per recordar: “No estem disposats a renunciar a les nos-
tres tradicions”. L'acte estava convocat per desenes de penyes, 
comissions i ramaderies de les Terres de l’Ebre, el País Valencià 
i l'Aragó. L'organització de la convocatòria va anunciar “accions 
legals” contra la persecució de la qual diuen ser víctimes per 
part dels grups animalistes.

Amb el mateix objectiu, el 13 de març d’enguany, més de 
10.000 persones van omplir el centre de València sota el 
lema El toro: cultura, raíces y libertad de un pueblo. Seguint 
la crida de la Unió Taurina de la Comunitat Valenciana i la 
Federació de Bous al Carrer, la mobilització volia escenificar 
una ofensiva contra les iniciatives que reclamen la retirada de 
les ajudes oficials a la celebració de festes amb bous al carrer. 
Només el darrer any, el nou govern valencià ha derogat la llei 
de senyes –promoguda pel PP i que recollia els bous com a 
símbol de la identitat valenciana– i una vintena de municipis 

d’arreu del territori s’han declarat antitaurins o han suprimit 
les ajudes a les penyes taurines. La marxa de València rubri-
cava un cicle de mobilitzacions iniciat a Castelló i Amposta els 
mesos de març i abril de 2015, en què prop de 5.000 i 6.000 
persones, respectivament, van sortir al carrer per defensar 
totes les modalitats del polèmic festeig.

El fet és que els bous han patit tota mena d’abusos a cen-
tenars de festes, tal com denuncien les entitats animalistes. 
A parer d'aquestes organitzacions, les normes aprovades en 
aquest àmbit no garanteixen la protecció dels animals.

Els bous de la discòrdia
Un dels pobles on se celebren correbous és Roquetes, una 
localitat de 8.000 habitants situada a la comarca del Baix 
Ebre. La penya taurina ha aconseguit que el consistori financi 
l’activitat, si bé enguany l’ha suspès perquè no ha pogut cobrir 
l’assegurança. Fins ara, però, cada estiu ha rebut ajudes que 
pugen al voltant dels 10.000 euros de mitjana. Només el regi-
dor de l’Entesa i Progrés per Roquetes –confluència d’ICV, 
EUiA, Podem i independents– s’hi va oposar durant el ple on 
es discutien les subvencions.

“Al poble, tothom es coneix, de manera que, si rebutges els cor-
rebous, has de vigilar com fer-ho perquè és un tema tabú i pots tenir 
problemes”, afirma un activista que prefereix mantenir l’anonimat. 
“A mi, m’han amenaçat, m'han saquejat la casa i m’han humiliat 
públicament per demanar que no es financin”, explica.

Segons l’activista ebrenc, les penyes utilitzen la pressió per 
aconseguir subvencions: “Per un alcalde, és perillós negar 

Vicent Almela / Àlex Romaguera / Laura Villaplana
@La_Directa / @AlexRomaguera / @VillaplanaLaura

Aquests darrers mesos, s’han 
impulsat diverses manifestacions 

per part de grups que volen 
defensar totes les modalitats del 

polèmic festeig

Aquestes mobilitzacions es 
produeixen després que una vintena 

de municipis s’hagin declarat 
antitaurins o hagin suprimit les 

ajudes a les penyes taurines

La pràctica dels bous 
a la mar és de creació 

relativament recent: 
es va celebrar a Dénia 

per primera vegada 
l’any 1926

El bou capllaçat és 
subjectat pels corre-
dors mitjançant dues 
cordes lligades a les 
banyes de l’animal
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permisos”. Passa el mateix amb els petits comerços, els quals, 
segons l’antitaurí, es publiciten per estalviar-se maldecaps. 
“Gairebé s’hi senten obligats si no volen quedar-se sense clien-
tela”, assegura. A parer seu, és complicat rebel·lar-se en aquest 
clima. “Potser no t’apallissaran, però tindràs por de les repre-
sàlies”, confessa.

Rosa Mas, activista de Castelló, s’expressa en termes simi-
lars: “La gent dels pobles es reprimeix de criticar els bous al 
carrer perquè tem les amenaces”. Segons ella, quan s’organitza 
alguna acció, és habitual rebre insults i coaccions. El darrer acte 
que havien de celebrar els animalistes al Grau de Castelló va ser 
boicotejat per individus del districte marítim de la capital.

Totes aquestes acusacions són desmentides per les penyes 
taurines, que neguen cap mena de coacció. “Els animalistes 
poden filmar i veure l’espectacle, el problema és que ho denun-
cien tot quan només el 2% de les querelles prosperen”, indica 
Ximo Martí, president de l’Agrupació de Penyes i Comissions 
Taurines de les Terres de l’Ebre. Segons Martí, les activistes es 
contradiuen quan critiquen els correbous i, en canvi, no protes-
ten perquè el Cosmo Caixa exhibeix éssers vius engabiats tota la 
vida. “En lloc d’entorpir la nostra festa, haurien de ser coherents 
i criticar els recintes on els animals romanen tancats”, conclou.

Així, mentre els taurins es vanten d’actuar d'acord amb la 
llei, AnimaNaturalis i altres entitats relaten “llançament d’ob-
jectes i altres maltractaments als bous”. Concretament, pel que 
fa als bous embolats, una de les modalitats més habituals, en 
què se’ls col·loca pirotècnia i peces de roba encesa a les pun-
tes de les banyes. “Cecs no s'hi queden, però les espurnes els 
van a la cara durant deu o quinze segons i això fa que pateixen 
cremades i un evident estrès”, explica l’activista de Roquetes. 
Igual que ell, Rosa Mas relata el drama viscut a Sant Joan de 
Moró (Plana Alta) el 21 de maig passat: “Van embolar sis bous 
dalt d’un camió i, abans de treure’ls del caixó, se’ls va prendre 
foc a les boles. Va ser demencial”.

Els sectors taurins, però, asseguren que “el foc està a un 
metre de distància de les banyes” i que “els veterinaris vet-
llen pel bon funcionament de les festes i, en la immensa majo-
ria dels casos, certifiquen que el bou embolat no pateix cap 
dany”, assenyala Martí. En canvi, els grups animalistes posen 
en quarantena aquest extrem després de comprovar que la 
majoria de veterinaris són de les ramaderies o de les mateixes 
penyes taurines.

Un segon empar dels correbous és el reglament aprovat a fi 
de desplegar la llei de festes tradicionals amb bous de Catalu-
nya (Llei 3/2010). Ni els articles 2.2 i 2.3, que fixen la prohibició 
de sotmetre els animals a maltractaments o estrès, han estat 
suficients per impedir els abusos, ja que no especifiquen si la 

prohibició inclou el llançament d'objectes o els cops de peu. Al 
País Valencià, explica Mas, els animalistes tenen documentat 
l’ús de la vara elèctrica: “Quan vam denunciar-ho a la policia, 
ens van dir que havíem de demostrar que es feia servir”.

A més d’això, els sectors animalistes destaquen l’ambivalèn-
cia de les lleis quant a la participació de menors en aquests 
esdeveniments. Afirmen que la participació de joves és comuna 
al voltant dels bous, tot i que haurien de mirar-s'ho des de la 
distància. Carmen Moll, coordinadora d’AnimaNaturalis País 
Valencià, indica que busquen irregularitats: “Les penyes fan 
gala que tot està en regla, però, sovint, comprovem que no és 
així. Ens centrem en dos fronts: allò que puga perjudicar el bou 
i la manca de seguretat per a les persones”.

Postures irreconciliables
Aquesta pugna ha permès visibilitzar dues maneres oposades 
d’entendre la cultura i les tradicions. “Amb la mateixa passió 
que defensem els animals, ells defensen aquesta festa”, afirmen 
des d’AnimaNaturalis. Segons les activistes, les penyes taurines 
“prefereixen acceptar qualsevol multa abans d'admetre que 
l’animal pateix i se’l maltracta”. Davant la idea que el festeig 
s’hauria de prohibir, les penyes advoquen perquè es preservi: 
“Els bous, com la jota o el ball, són elements identitaris de 
l’Ebre”, segons Martí.

L’apel·lació a la identitat és l’arma utilitzada per estendre 
l’activitat a municipis on fa vint o trenta anys que no s’hi cele-
brava el festeig. S’escuden en la suposada ingerència dels col-
lectius animalistes, a qui presenten com un perill per a les tra-
dicions, per multiplicar el nombre de correbous a les Terres de 
l’Ebre i altres zones dels Països Catalans. Martí esgrimeix que el 
debat no té a res veure amb el maltractament de l’animal, sinó 
amb l’objectiu dels partits sobiranistes d’associar la festivitat 
amb Espanya. “Avui, està de moda ser independentista i queda 
bé reclamar la prohibició dels correbous”, comenta. Pels grups 
animalistes, es tracta d'un “pseudopatriotisme ebrenc que 
s’embolcalla en una suposada cultura en risc d’extinció”, diu 
l’activista de Roquetes. Segons ell: “Els taurins busquen excu-
ses per atacar-nos i inventar-se una tradició imposada que, més 
enllà dels fanàtics, cada vegada interessa a menys gent”.

Rosa Mas coincideix en aquest diagnòstic: “L’avenç ha 
sigut molt gran aquests dos últims anys i la gent comença a 
qüestionar-se eixos esdeveniments”. Després de la prohibició 
dels braus a Catalunya i dels animals salvatges als circs al País 
Valencià, només els correbous subsisteixen com l’últim vestigi 
d’un costum que el temps sembla condemnar a desaparèixer. 
Caldrà veure si ho fa per si mateix o si, algun dia, les lleis el 
retiren de la circulació.

Segons Rosa Mas, activista 
animalista de Castelló, “la gent 
dels pobles es reprimeix de 
criticar els bous al carrer perquè 
tem les amenaces”

Hi ha personal veterinari que 
supervisa les festes, però els grups 
animalistes afirmen que sovint 
pertany a les ramaderies o a les 
mateixes penyes taurines

Municipis com 
Ondara o Xàbia han 
suprimit la pràctica 
del bou encaixonat

Més de 5.000 perso-
nes es van manifestar 
en defensa de la festa 
taurina, l’any passat a 

Castelló

El bou embolat 
consisteix a col·locar 
dues boles de quitrà 
encès a les banyes de 
l’animal, que pateixen 
estrès i por
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/ GERARD CASADEVALL
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“Respectem que els correbous siguin 
espectacles legals i regulats, però 
creiem que, si detectem alguna 
infracció, l’hem de poder documentar 
i interposar una denúncia”

“Continuarem gravant, en espera que 
els ajuntaments adoptin un protocol 
perquè fets com els de Mas Barberans 
no es tornin a repetir. La nostra actitud 
sempre ha estat correcta i pacífica”

Aïda Gascón (a 
l’esquerra) i Yasmina 

Moreno (a la dreta) 
/ VICTOR SERRI

A Mas de Barberans, vau ser colpejades per gravar els 
correbous que s’hi celebraven. Però no és la primera 
vegada que heu estat agredides, oi?

Havíem patit agressions el 2012. També vam presentar denúncia i 
vam guanyar el judici, cosa que ens va animar a fer més gravacions. 
Abans de Mas de Barberans, havíem estat a Aldover, al Baix Ebre, 
on –després que s’anunciés per megafonia: “Les antitaurines ja són 
aquí”– ens van encerclar, ens van llançar una cadira i ens van ruixar 
amb cervesa. A una companya li van trepitjar el braç quan prete-
nia recuperar la càmera que li havien tirat a terra. Sort d’un parell 
de veïns, que van avisar la policia perquè ens acompanyés fins a la 
sortida del poble.

Què us porta a enregistrar els correbous?
Volem que es conegui què s’hi fa, perquè se’ls embola amb foc, se’ls 
capllaça i se’ls deixa anar pels carrers durant 50 minuts. Respectem 
que sigui un espectacle legal i regulat per una llei, però creiem que, 
si detectem alguna infracció, l’hem de poder documentar i interpo-
sar la denúncia corresponent.

Per què van quedar exclosos de la prohibició d’espectacles 
taurins a Catalunya?
Es van blindar per motius polítics. És lògic que alguns alcaldes i 
alcaldesses acceptin els correbous, ja que reben molta pressió per 
part de les penyes taurines i són conscients que, si s’hi oposessin, 
perdrien les eleccions. Per això havia de ser el Parlament de Cata-
lunya qui fes el pas; i no el va fer. Els correbous s’han permès per 
covardia i també per la ignorància sobre què impliquen.

Quin tipus de públic ho fomenta?
Principalment, les penyes taurines, que es belluguen pels pobles 
durant la temporada. En general, creen un ambient familiar, 
amb avis, pares i fills del poble que hi van a passar la tarda com 
a espectadors, però els que hi participen solen ser els més joves 
i fanàtics de les penyes.

La normativa que els regula és insuficient?
Té molts buits legals, fins al punt que, als bous capllaçats, s’hi 

veuen moltíssims menors a coll dels pares. Però les denúncies 
no solen prosperar perquè el reglament no concreta què signi-
fica ser espectador. I també és molt laxa pel que fa al maltrac-
tament animal, ja que no detalla què està prohibit i que no. 
Per aquest motiu, és complicat demostrar si s’està incorrent en 
algun comportament indegut.

Les denúncies tenen poc recorregut?
La majoria són arxivades perquè, com dèiem, la llei és força inter-
pretable. Però, a mesura que algunes denúncies han estat admeses 
i s’ha sancionat els organitzadors, cada vegada hem estat més ata-
cades. El president de les penyes ha arribat a dir que, si es toquen 
els toros a l’Ebre, “la sang arribarà al riu”. Per això no volen que 
gravem. Saben que això els desprestigia davant la societat.

Us esperàveu el que vau viure a Mas de Barberans?
No pensàvem que hi hagués tanta agressivitat. És un poble on es 
fan pocs correbous i la gent ho viu d’una manera desapassionada. 
Tan sols intuíem que tard o d’hora passaria perquè, quan anem a 
gravar, rebem insults i amenaces. En aquest cas, la implicada va 
ser una família, però hi va haver més gent que s’hi va sumar. Per 
sort, només va durar un minut.

Canviareu la vostra manera d’actuar?
Continuarem gravant, en espera que els ajuntaments adoptin un 
protocol perquè aquests fets no es tornin a repetir. La nostra acti-
tud sempre ha estat correcta i pacífica. Hi anem sense pancartes ni 
samarretes al·lusives a les nostres idees i, sobretot, sense entrar en 
provocacions. Tan sols els informem que tenim dret a enregistrar 
un espectacle en un espai públic. Això sí: a partir d’ara, per estalviar 
mals majors, ens repartirem. Si succeeixen casos com els de Mas 
de Barberans o Aldover, podrem gravar-nos les unes a les altres.

ENTREVISTA AÏDA GASCÓN I YASMINA MORENO, ACTIVISTES D’ANIMANATURALIS

“Els correbous s’han permès 
per covardia i ignorància”

Àlex Romaguera
@Alexromaguera

El 8 de juliol passat, Aïda Gascón i Yasmi-
na Moreno van assistir a la plaça de Mas 
de Barberans (Montsià) amb l’objectiu 
d’enregistrar un correbou. La seva presèn-
cia va desfermar les ires d’alguns taurins, 
que, amb la complicitat de part del públic, 
es van abraonar sobre elles i els van tren-
car les càmeres que duien. Arran dels inci-
dents, les dues activistes d’AnimaNaturalis 
han presentat una denúncia per agres-
sions, per la qual tres homes i una dona 
de Sant Carles de la Ràpita –tots membres 
de la mateixa família– han estat imputats.
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Dels més de 8.000 festejos taurins que se celebren cada 
any al País Valencià, més de la meitat tenen lloc a les 
comarques de Castelló. Aquests esdeveniments omplen 

el programa de festes de molts municipis que, per xicotets que 
siguen, ja compten amb alguna penya taurina que busca sub-
vencions o demana diners al veïnat i els comerços de la locali-
tat. La finalitat d’aquestes recaptacions és poder pagar els bous, 
muntar els cadafals i les barreres i contractar els serveis mèdics 
i de seguretat necessaris.

Borriol, un municipi de vora 6.000 habitants ubicat a l’in-
terior de la comarca de la Plana Alta, era un clar exemple 
d’aquest monopoli. Dels deu dies de festes patronals, cinc dies 
es feien bous, dues processons i misses pels patrons. Cada nit es 
feia una revetlla amb orquestres que interpretaven un repertori 
semblant (normalment a ritme de pasdoble).

Cansades d’aquesta situació, un grup de gent del poble va 
decidir engegar, l’estiu de 1998, les Festes Alternatives als Bous 
(FAB). Aleix Tena, veí de Borriol i implicat en l’organització de 
les FAB, explica: “La nostra intenció era oferir un espai d’alter-
natives culturals i d’oci de manera autogestionada i proposar 
actes que pogueren interessar a una part de la gent del poble 
que té altres inquietuds més enllà dels bous”.

El programa de les festes alternatives, que inclou activitats 
infantils, teatre, tallers, xarrades, menjars populars i concerts 
gratuïts, va tindre una bona acollida per part del veïnat de la 
localitat. Segons Tena: “Mai no han mostrat cap impediment ni 
rebuig als actes alternatius a les festes patronals. Sempre ens han 
ajudat a resoldre qualsevol problema que ens ha sorgit, des d’en-
dollar un equip de so fins a prestar-nos cadires, un escenari...”.

A diferència de les penyes taurines i les associacions del 
poble –que reben una subvenció de l’Ajuntament–, les FAB no 
demanen ni reben cap subvenció. “Això ens permet tindre un 

V.A. / À.R. / L.V.
@La_Directa / @AlexRomaguera / @VillaplanaLaura

Dues dècades desmuntant 
el trinomi ‘missa, bous i ball’
Les Festes Alternatives als Bous (FAB) de Borriol s’han convertit en un referent a les comarques de Castelló. Ofereixen 
al veïnat un espai autogestionat d’oci i cultura que trenca l’esquema tradicional de les festes patronals del poble

control total dels actes que organitzem i del seu contingut. El 
que sí que utilitzem, des que tenim bona relació amb l’Ajun-
tament, són infraestructures com escenaris, taules i cadires o 
connexió a la xarxa elèctrica”, explica el veí.

Aquest any, les FAB celebraran la seua dinovena edició i ja 
s’han convertit en un referent per a molts pobles de les comar-
ques de Castelló. Els últims anys, han aparegut diferents alter-
natives d’oci durant les festes oficials a municipis com Onda, 
Vila-real, Nules o Alcora. “No sabem si realment hem servit 
d’inspiració per a les iniciatives semblants que hi ha a d’altres 
pobles, però sí que hem vist que, després de nosaltres, han 
aparegut diverses festes alternatives a tota la província, amb 
les quals hem tingut contacte. Fins i tot hem creat la Coordina-
dora de Festes Alternatives de la Plana (CFAP) per intercanviar 
experiències, donar suport a les festes que comencen i com-
partir infraestructures i inclús hem arribat a organitzar actes de 
manera conjunta”, afirma Tena.

Les Terres de l’Ebre també s’organitzen
En algunes poblacions de Catalunya, també han sortit experi-
ències que intenten revertir el festeig taurí amb altres propostes 
lúdiques. Així ho plantegen els Amics d’Ulldecona, un col·lec-
tiu d’activistes del municipi del Montsià que impulsa un model 
d’oci sensible a les lluites socials i en què els correbous no hi 
tenen cabuda. L’agenda que proposen està farcida de concerts, 
xerrades i activitats adreçades a la gent jove.

També a Amposta, les anomenades Festes Alternatives 
Surt al Castell, que se celebren la tercera setmana d’agost, 
contraprogramen els correbous amb un reguitzell de sopars, 
concerts gratuïts, tallers, espectacles, correbars i altres inici-
atives adreçades a tot el veïnat.  El mateix pretenen diverses 
entitats i moviments de l’Ebre que, d’uns mesos ençà, estan 
ultimant una plataforma per promoure alternatives populars 
i exigir que, des de les institucions, no es done suport a festes 
que incloguen actituds sexistes, racistes ni –en al·lusió als cor-
rebous– el maltractament dels animals.

Borriol, un municipi 
ubicat a l’interior 

de la Plana Alta, era 
un exemple clar del 

monopoli dels festejos 
taurins. Dels deu dies 

de festes patronals, 
cinc dies es feien bous

Les seves festes 
alternatives s’han 

convertit en un 
referent per a molts 
pobles que intenten 

revertir el festeig 
taurí amb altres 

propostes lúdiques

Les activitats de 
inclouen activitats 

infantils, teatre, 
tallers, xarrades, 

menjars populars 
i concerts gratuïts 

/ A. A.

A Borriol, se cele-
bren unes Festes 
Alternatives als 
Bous des de 1998 
/ AGUSTÍ AGUT
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L’any posterior a l’aprovació de la 
llei de seguretat privada de 2014, les 
empreses del sector han augmentat 
el seu negoci després de sis anys de 

pèrdues i acomiadaments

Una multinacional important, 
Prosegur, ha estat esquitxada per 

diversos escàndols relacionats amb 
agressions i vulneracions de drets 

humans i laborals

Víctor Yustres
@victoryus3

“Cada vegada més, la seguretat privada es considera 
una part indispensable del conjunt de mesures des-
tinades a la protecció de la societat, a la defensa dels 

drets i els interessos legítims dels ciutadans”. El preàmbul de la 
llei de seguretat privada, aprovada pel PP, CiU i el PNB l’any 2014, 
ja marcava tota una declaració d’intencions per justificar l’atribu-
ció d’un poder cada vegada més gran a les empreses de seguretat 
privada i oferir-los una sucosa ampliació dels seus negocis. També 
amplia les competències del personal vigilant de seguretat, que 
podrà desenvolupar accions que fins ara només podien dur a 
terme els efectius dels cossos de seguretat.

El cert és que, des de l’aprovació de la llei l’any 2014, les empre-
ses del sector han augmentat el seu negoci. Després de sis anys de 
pèrdues econòmiques i onades d’acomiadaments, durant el 2015, 
el sector ha incrementat el volum de negoci en un 2,87% respecte 
a l’any anterior i ha arribat a facturar 3.481 milions d’euros. El 
gruix d’aquesta facturació, aproximadament el 70%, recau en les 
dotze empreses agrupades a la patronal APROSER. Algunes de les 
empreses del sector estan vinculades a grans fortunes oligàrqui-
ques, càrrecs polítics de primera línia del PP o, en alguns casos, a 
moviments i partits de l’extrema dreta.

Prosegur: orígens a les dictadures espanyola i argentina
Prosegur Compañía de Seguridad SA és una empresa multinacio-
nal que ofereix serveis de vigilància, logística, tecnologia i alarmes, 
entre altres. És una de les empreses més consolidades del sector a 
escala mundial, amb una plantilla de 150.000 persones. A l’Estat 
espanyol, és la més implantada. Es va fundar a l’Argentina els anys 
70 de la mà d’Amadeo Francisco Juancadella, un empresari amb 
forts vincles amb la dictadura argentina.

L’abril de 1976, l’empresari Heriberto Gut, que s’havia traslla-
dat a l’Estat espanyol l’any 1975 i que comptava amb aliances dins 
el règim franquista, va obrir la filial de Prosegur a la Península. 

Quan Gut va morir en un accident l’any 1997, la seva vídua, Helena 
Revoredo, una dona conservadora i religiosa, va agafar les regnes 
de l’empresa. Vint anys després, és una de les multimilionàries 
més poderoses de l’Estat, amb una fortuna aproximada de 1.500 
milions d’euros. Revoredo també és consellera del Banc Popular, 
Mediaset i el centre Euroforum de l’Escorial, a Madrid.

A més de l’origen estretament lligat a les dictadures espa-
nyola i argentina, Prosegur ha estat esquitxada per diversos 
escàndols relacionats amb vulneracions de drets humans i 
laborals i amb agressions contra persones migrades per part 

Els amos de la 
seguretat privada

La principal empresa del sector a l’Estat, Prosegur, va néixer de la mà 
d’un empresari vinculat a la dictadura argentina. Levantina Seguridad va ser 

fundada per un dirigent històric del partit ultradretà España 2000



ESTIRANT DEL FIL  9Directa 413 26 de juliol de 2016

/ VICTÒRIA OLIVERES

Helena-Revoredo (a la 
dreta) és la vídua de 
l’impulsor de la filial 
espanyola de Prose-

gur. Ha acumulat una 
fortuna d’uns 1.500 

milions d’euros

d’agents de l’empresa al metro de Madrid. Com va informar la 
DIRECTA a finals de 2015, també ha enviat avisos de seguretat als 
seus clients a través de correus electrònics per notificar mani-
festacions o concentracions qualificades d’actes que generaven 
“conflictivitat social”. En aquests correus electrònics, Prosegur 
donava dades molt específiques sobre mobilitzacions ciutada-
nes legals i els col·lectius que hi participaven.

Segur Ibérica: presumptes estafes milionàries
Una altra de les grans empreses del sector de la seguretat privada és 
Segur Ibérica, que presta serveis de seguretat a més de 500 clientes. 
Va ser creada el 1978 i la va presidir l’actual ministre espanyol de 
Defensa, Pedro Morenés, abans d’incorporar-se al càrrec l’any 2011. 
Segur Ibérica ha estat acusada d’estafar presumptament diverses 
institucions i governs pel cobrament de milers d’hores de servei que 
no havia prestat, o que havia prestat amb condicions diferents a les 

facturades. Entre les institucions afectades pel presumpte frau mas-
siu, hi hauria el Ministeri d’Economia i Hisenda espanyol, la Biblio-
teca de Catalunya, el Museu Reina Sofia, la delegació de la Genera-
litat de Catalunya a Madrid o les companyies estatals Aena i Adif.

Entre 2012 i 2014, amb Morenés ja al ministeri, els contrac-
tes adjudicats pel govern espanyol a les empreses i els serveis 
de seguretat del Grupo Segur Ibérica van augmentar un 77%. La 
majoria d’aquests negociats es van tancar sense publicitat, de 
manera restringida. L’empresa de seguretat també va ser notícia 
per haver acomiadat l’advocada Sílvia Villullas arran de l’emissió 
del documental Ciutat Morta al Canal 33, en què participava com 
a companya de Patrícia Heras.

Levantina Seguridad: cau de l’extrema dreta valenciana
La vinculació d’algunes empreses de seguretat privada a grups d’ex-
trema dreta és, en algunes ocasions, difícil de veure i demostrar. 
En el cas de Levantina de Seguridad SL, la relació és molt clara. 
L’empresa valenciana va ser fundada per Jose Luis Roberto l’any 
1980. Roberto, àlies El Cojo, va ser fundador i president del partit 
ultradretà España 2000 fins a l’any 2015. També és soci del despatx 
Roberto & Salazar, que es va encarregar de la defensa dels acusats 
neonazis de l’operació Panzer.

L’empresa de seguretat, radicada a València però amb delega-
cions territorials a Tarragona, Granada i Madrid, acumula més de 
200 demandes per agressions, maltractaments a menors o acci-
ons violentes desproporcionades. A més, l’empresa va ser con-
demnada per obligar els seus treballadors a afiliar-se al sindicat 
de la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) i a la Falange 
Española-Frente Nacional Sindicalista per poder treballar a l’em-
presa o aconseguir un ascens.

A l’Estat espanyol, el mes de març de 
2014, el PP i CiU van validar la nova 
Llei 5/2014 de Seguretat Privada 

amb els seus vots favorables al Congrés. La 
normativa va rebre crítiques per part de tots 
els partits de l’oposició, que la consideraven 
“feta a mida per satisfer les demandes de la 
patronal i les grans empreses del sector”. Pro-
moguda pel Ministeri de l’Interior, l’objectiu 
era actualitzar la darrera versió de la llei de 
1992 regularitzant les activitats i el personal 
d’investigació i vigilància privada i multipli-
cant les competències dels seus efectius.

Tot i ser esmenada pels diferents partits 
opositors, el resultat de la llei evidencia la 
transició del model de seguretat pública esta-
tal cap a una progressiva complementarietat i 
integració amb les agències de seguretat pri-
vada. “A l’Estat, li costa molt formar un guàr-
dia civil per, després, enviar-lo a demanar el 
DNI als accessos d’entrada de la presó”, resu-
mia el senador del PP Santiago López a la cam-
bra. Per això,  les tasques que es duen a terme 
al perímetre de les presons, entre altres, han 
passat a mans de la seguretat privada.

Un altre punt que ha generat polèmica 
és que les empreses de seguretat privada 
podran vigilar, a més de centres comerci-
als, polígons industrials i interiors d’edificis, 
qualsevol espai públic excepte els que es 
consideren “zones comercials de vianants”. 
També genera moltes reticències la capa-
citat de les agents de seguretat privada de 
detenir persones sospitoses a l’espai públic 
en cas d’un “delicte flagrant” no concretat. 

També poden prendre dades personals de 
les persones detingudes, però no tindran 
permís per interrogar-les, com pretenia l’es-
borrany inicial de la legislació.

A més, la nova llei de seguretat elimina 
la prohibició de tenir antecedents penals per 
exercir la professió: només els delictes dolo-
sos i per vulneració de drets fonamentals 
suposen un impediment. El personal vigi-
lant queda habilitat per participar en opera-
tius executats per les forces de seguretat de 
l’Estat als espais públics i les presons i durant 
les manifestacions i, d’aquesta manera, 
exerceix de “complement a l’acció policial”.

A més d’aquestes mesures, la llei ha 
propiciat noves oportunitats de negoci per 
a les prop de 1.500 empreses de seguretat 
inscrites al registre del Ministeri de l’Inte-
rior, 294 de les quals estan ubicades a Cata-
lunya. Segons dades del grup empresarial 
APROSER, l’any 2015, el sector va ocupar 
gairebé 90.000 persones a llocs de treball 
directes. Les diferents empreses es repartei-
xen àmbits com la vigilància i el transport 
de fons, sistemes i alarmes i les acadèmies 
homologades per impartir els cursos de 
seguretat privada.

Segons Francisco Márquez, portaveu 
d’Interior del PP, hi ha 78.200 agents de 
seguretat privada en actiu, xifra que repre-
senta una proporció de 195 agents de segu-
retat per cada 100.000 habitants, que s’afe-
geixen als 241.791 efectius de guàrdies civils 
i policies nacionals, locals i autonòmics. Les 
dades d’APROSER també recullen la mascu-
linització del personal vigilant en actiu (87% 
del sector), amb una mitjana d’edat de 44 
anys i un nivell de formació en què predo-
mina l’FP i el batxillerat.

Una pas més cap 
a la privatització 
de la seguretat
La llei de seguretat privada vigent ha eixamplat les 
atribucions de les empreses del sector, que es poden 
encarregar de la vigilància d’espais públics i participar 
en operatius fins ara duts a terme pels cossos policials

Guille Larios
@La_Directa

Segur Ibérica, que va estar presidida per 
l’actual ministre de Defensa espanyol, 
ha estat acusada d’estafar diverses 
institucions pel cobrament de milers 
d’hores de servei que no havia prestat

L’expresident d’Espa-
ña 2000, José Luis Ro-
berto, és fundador de 
Levantina Seguridad
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Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Quan repassem la plantilla de caps i directors de segu-
retat de les principals multinacionals espanyoles i 
catalanes, hi trobem comissaris i inspectors en exce-

dència del Cos Nacional de Policia espanyola (CNP), la Guàrdia 
Civil i els Mossos d’Esquadra. Passa el mateix al capdavant de 
Securitas, Prosegur, Eulen o Segur Ibérica –aquesta última, 
presidida per l’actual ministre de Defensa, Pedro Morenés, 
fins l’any 2012. El vincle entre la seguretat pública i la privada 
es fa més fort any rere any, no només per la modificació legis-
lativa que permet que els agents facin tasques de policia i pels 
acords bilaterals que possibiliten l’accés de les companyies 
privades a dades del Ministeri de l’Interior, sinó també pel 
fenomen de les portes giratòries.

Darrere de tot plegat, hi ha un interès professional i econò-
mic dels alts càrrecs: si cotitzen dins el sector privat els anys 
previs a la jubilació, incrementaran substancialment la seva 
pensió. Cal recordar que el valor mitjà de la base cotitzable 
al llarg dels últims quinze anys treballats és determinant per 
al càlcul de la jubilació. Al sector privat, les nòmines d’entre 
5.000 i 8.000 euros mensuals –que dupliquen o tripliquen el 
sou del funcionariat públic– són habituals.

El Barça i la Lliga
El sector de l’esport és un dels preferits pels policies. Entre els 
anys 2003 i 2008, el director de seguretat del Futbol Club Bar-
celona va ser Elias Frade, exinspector dels Mossos d’Esquadra 
encarregat de la creació i la formació de la Brigada Mòbil i de la 
resta d’unitats d’antidisturbis del cos. Frade va arribar al club 
blaugrana de la mà de l’empresari Alejandro Echevarria. Des-

Portes giratòries: jubilació 
policial daurada al sector privat
Alts comandaments dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat fitxen per empreses de seguretat privada els últims 
anys de la seva carrera professional. Hi aporten experiència i una valuosa agenda de contactes, a més de rebre una 
retribució que pot triplicar la del sector públic

prés de l’escàndol dels micròfons a les dependències de l’estadi, 
va marxar, cessat per Xavier Martorell. A partir d’aleshores, la 
vigilància del Camp Nou va recaure en l’empresa Castellana de 
Seguridad SA, que amaga el seu nom –per raons òbvies– sota 
l’acrònim CASESA.

Alfredo Lorenzo Mena, exinspector de la Prefectura 
d’Unitats d’Intervenció Policial –antidisturbis del Cos Naci-
onal de Policia espanyol (CNP)–, encarna el mateix perfil en 
relació amb el futbol estatal. Va deixar el CNP per centrar la 
seva tasca professional en els dispositius de vigilància de les 
instal·lacions de la companyia Repsol. Recentment, però, 
l’han fitxat com a director de seguretat de la Lliga de Futbol 
Professional, amb l’encàrrec d’eliminar els grups ultra dels 
estadis. El seu sou prové de la recaptació de les travesses: 
un 10% dels beneficis d’aquest joc es destina a la seguretat 
dels camps de futbol.

El fitxatge de l’exinspector en cap de la Secció de Protecció 
de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana del CNP, Anto-
nio López, com a encarregat de seguretat del Grupo Planeta 
(un fet que va transcendir arran de les converses filtrades entre 
Daniel de Alfonso i el ministre Jorge Fernández Díaz), monstre 
empresarial de la família Lara Bosch, no és un cas aïllat. Al País 
Valencià, El Corte Inglés va nomenar l’exinspector en cap del 
CNP com a delegat de seguretat.

Amb aquesta política de contractació, les grans empreses 
de sectors estratègics i de seguretat no només incorporen la 
matèria gris del sector públic: també lubriquen la relació amb 
les administracions per aconseguir informació d’interès pel seu 
camp de negoci. Per decisió d’Ignacio Cosidó, director general 
de la policia espanyola, les empreses de seguretat que col·labo-
ren amb el Ministeri de l’Interior reben informació estadística 
sobre fets delictius, acotada en temps i espai, molt valuosa per 
la tasca dels comercials de les companyies privades. És el que 

Alfredo Lorenzo 
Mena, exinspector de 
la Prefectura d’Unitats 
d’Intervenció Policial

L’excap superior del 
Cos Nacional de 

Policia a Catalunya, 
José Irineo López (a 

la dreta)

Securitas, Prosegur, Eulen, el Futbol 
Club Barcelona, la Lliga de Futbol 

Professional o el Grup Planeta han 
contractat comissaris i inspectors en 

excedència a les seves plantilles

Les grans empreses de sectors 
estratègics incorporen la matèria 

gris del sector públic i lubriquen la 
relació amb les administracions per 

aconseguir informació d’interès
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es coneix com a Xarxa Blava. “Tenim una oferta en alarmes que 
li pot interessar, sabem que els últims dies s’han produït roba-
toris a la zona”, és el missatge amb què els agents de Securitas 
s’adrecen a botigues i domicilis després de rebre un informe del 
ministeri. Com a contrapartida, els agents de seguretat traspas-
sen informacions que no se circumscriuen a les seves compe-
tències als cossos policials.

La banca descapitalitza la UDEF
La descapitalització de les administracions públiques en l’àm-
bit de la intel·ligència és una de les conseqüències de tot plegat. 
Els últims passos seguits per la banca espanyola apunten que 
es tractaria d’una política orquestrada. Recentment, Barclays, 
Deutsche Bank i Western Union han contractat alguns dels 
agents més destacats de la Unitat de Delinqüència Econòmica i 
Fiscal del CNP. Són només tres exemples de l’allau de captaci-
ons que s’està efectuant per part de bancs, consultories i grans 
companyies entre els 270 funcionaris d’aquest departament 
policial. Els fiscalitzadors del comportament ètic de les compa-
nyies canvien de bàndol i tripliquen el sou.

Els ‘policies’ d’Agbar
La companyia Aigües de Barcelona, presidida per Àngel Simón 
i amb Miquel Roca entre els seus consellers, acull un d’aquests 
equips de seguretat privada format per expolicies. L’excap 
superior del CNP a Catalunya, José Irineo López, ha dirigit la 
unitat (formada per una desena d’agents) des de 2008. Quan 
va complir els 55 anys (treballava a la policia espanyola des de 
1972), va fer el salt al sector privat. La vigilància d’edificis i ins-
tal·lacions del grup empresarial, la protecció dels membres del 
consell d’administració i la detecció de riscos es troben entre 
les seves principals funcions.

En el marc de la celebració del judici del cas Riviera-Sara-
toga (prostíbuls de Castelldefels), l’inspector Abundio Navas 
va ser un dels imputats. Navas va explicar que, a l’època que 
Irineo López dirigia la prefectura de la Via Laietana, alguns 
discs durs d’ordinadors de la subdelegació del govern espa-
nyol a Barcelona “podrien haver estat esborrats” per eliminar 
rastres d’una presumpta xarxa mafiosa russogeorgiana de fal-

sificació de passaports. Es dóna la circumstància que l’exdipu-
tat i conseller de CDC Antoni Fernández Teixidó va ser soci i 
assessor del principal investigat en el cas.

 
Desembarquen al sector hoteler 
A Barcelona, el negoci del turisme també és un dels principals 
ports d’amarratge per a antics policies. L’any 1989, la pare-
lla d’exinspectors Francisco Álvarez i Jesús Alfredo Gutiérrez 
Argüelles van constituir la societat Check and In SA, dedicada 
a la investigació, la consultoria i la comprovació de línies de 
telecomunicacions, l’elaboració d’informes i totes les activitats 
relacionades amb la investigació i la seguretat privada. Durant 
la dècada passada, la clientela  principal d’aquesta mercantil 
han estat els hotels de luxe de la ciutat de Barcelona. Álvarez i 
Gutiérrez Argüelles van abandonar el CNP després de ser con-
demnats per la seva participació en el terrorisme d’Estat al País 
Basc. Gutiérrez Argüelles va ser sentenciat a dos anys de presó 
en rebel·lia per l’intent de segrest de l’independentista basc 
José María Larratxea Goñi en territori francès. Álvarez, a nou 
anys i mig de presó pel segrest de Segundo Marey. Actualment, 
Gutiérrez Argüelles dirigeix el servei del 091 a Barcelona.

En el marc de la investigació del cas Macedònia, una pre-
sumpta trama de corrupció policial amb la participació d’agents 
dels Mossos d’Esquadra, el CNP i la Guàrdia Civil, també es van 
destapar vincles professionals privats d’exagents de la policia 
espanyola. El més publicitat va ser el cas de l’exinspector Simón 
Segura, que assumia tasques d’assessorament en seguretat per 
a la cadena de joieries Rabat, amb seus a Badalona, Madrid 
i Barcelona. Una investigació comandada pel jutge Joaquín 
Aguirre va portar a l’escorcoll de les luxoses dependències de la 
cadena ubicades al passeig de Gràcia de Barcelona. El magistrat 
anava darrere la pista de 46 rellotges d’or de la marca Breitling 
adquirits per un presumpte narcotraficant, que van acabar en 
mans de comissaris i inspectors del CNP.

Alguns comandaments, fins i tot, han estat fitxats per 
empreses de seguretat d’escala internacional. És el cas de l’ex-
cap superior Narciso Ortega, que va rellevar Irineo López a 
Barcelona i ara treballa a sou de l’assessoria ED Security LTD, 
amb seu a Londres.

Recol·locats 
amb millors 
condicions al 
sector públic
A més de portes giratòries, hi ha 
agents dels cossos de seguretat pú-
blics que han estat recol·locats en 
altres càrrecs públics amb un aug-
ment de remuneració i una millora de 
condicions. És el cas de Lluís Miquel 
Capell, excomissari dels Mossos d’Es-
quadra i membre de la primera pro-
moció del cos de l’any 1983. Capell va 
deixar la policia per esdevenir el nou 
cap de seguretat de la Diputació de 
Barcelona, però amb increment de 
retribució.

Xavier Vilaró, exintendent major 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
va optar per la direcció de seguretat 
del Museu Picasso, on ha exercit els 
últims anys de la seva carrera. Mai no 
s’ha aclarit el rocambolesc episodi en 
què Vilaró va acusar un antidisturbis 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra d’haver-li disparat una bala 
de goma que li va provocar el trenca-
ment de la melsa la nit de la celebra-
ció de l’Eurocopa, el juliol de 2008.

La descapitalització de les 
administracions públiques en 
l’àmbit de la intel·ligència és una de 
les conseqüències d’aquesta política 
de contractacions 

Recentment, Barclays, Deutsche 
Bank i Western Union han 
contractat alguns dels agents 
més destacats de la Unitat de 
Delinqüència Econòmica i Fiscal 

Des de 2014, els 
vigilants de segu-
retat d’empreses 
privades poden 
treballar en espais 
on anteriorment 
només podien 
operar les policies
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Som en un espai emblemàtic del cooperativisme 
que no va tornar a aquest model de gestió fins al 
2011. Per què ha hagut de passar tan de temps per-

què Mataró recuperés part del seu patrimoni?
El moviment per recuperar el patrimoni cooperatiu sorgeix 
cap a l’any 50. Hi havia cooperatives que funcionaven durant 
el franquisme, però estaven en mans del govern, com el Forn 
del Vidre, impulsada per Joan Peiró, que no es va recuperar 
fins al 1960. El franquisme va ser molt astut i va dir: no il·lega-
litzo les cooperatives, però hi poso gent de l’Ajuntament, de la 
Falange o del sindicat únic per controlar-les. Els meus pares 
eren membres de la Unió de Cooperadors, que agrupava les 
cooperatives de consum, i hi anaven a comprar. Recordo que, 
aparentment, l’ambient era el de tota la vida. Els treballadors 
hi eren, però la junta estava dirigida per altra gent i ja no es 
feien assemblees. Quan van sorgir problemes econòmics, van 
voler fer pisos al local, vendre part del patrimoni. Tot i estar en 
mans franquistes, els socis van aconseguir aturar-ho quan se’n 
van assabentar. Més tard, però, l’administrador de de la Mutu-
alitat de l’Aliança Mataronina, Miquel Jornet, va regalar el local 
de la Unió de Cooperatives de Mataró al Centre Catòlic, que 
el va acceptar malgrat que el capellà de Sant Josep va dir-los: 
“Compte, perquè aquesta donació està enverinada”. Hi havia 
consciència que era una estafa a la Unió de Cooperadors. Cap a 
l’any 1951, amb una altra generació, neix tot un moviment per 
recuperar el patrimoni i, l’any 60, amb una nova junta, esclata 

una lluita forta. Neixen altres cooperatives com Bons Amics –
que vaig impulsar jo mateixa al barri de Cerdanyola– o, més 
tard, la llibreria Robafaves... Va començar un moviment que 
encara continua. Hem salvat moltes cooperatives, però encara 
queda molta feina per fer.

A Catalunya, les cooperatives van proliferar a partir de 
la segona meitat del segle XIX i Mataró es va convertir en 
una ciutat pionera amb l’Obrera Mataronense, dedicada 
al gènere de punt. Quines condicions ho van permetre?
Segons l’historiador Pierre Vilar, amb qui coincideixo, a 
Mataró, hi havia molta vinya i els pagesos en feien aiguardent, 
que viatjava cap a les Amèriques. Guanyaven molts diners, que 
es destinaven a importar cotó, entre altre productes. Per tant, 
la indústria del cotó sorgeix del capital agrícola, que va tenir 
les seves crisis, sobretot amb la fil·loxera o quan es van per-
dre les colònies. Després, però, hi va haver una segona reno-
vació amb la industrialització. Aquest és el factor econòmic, 
però també n’hi ha un de social. A les empreses tèxtils que 
naixien dins el casc urbà, s’hi concentraven els treballadors, 
que vivien i patien unes condicions indignes. Va arribar un 
moment en què aquests treballadors van prendre consciència 
de classe i es van unir. A Mataró, hi ha un centre republicà 
federalista, inspirat per Pi i Maragall, integrat pels mateixos 
que fundaran la primera cooperativa. A més, la primera UGT 
d’Espanya és impulsada pel Centre Obrer de Mataró el 1888. 
Hi ha un moviment obrer fort. Després, el 1910, neix la CNT, 
que també serà molt important. El cenetista Joan Peiró, per 
exemple, vindrà a viure a Mataró per treballar el vidre. Per mi, 
aquests factors van lligats: el moviment obrer pot optar per 

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

Margarida Colomer, historiadora: 

“Durant la postguerra, la dona té 
un pòsit històric de lluita obrera 

i ja ha après a organitzar-se”

Ens trobem amb Margarida Colomer al 
Cafè del Mar de Mataró, que va néixer 
el 1926 com a espai de reunió de la coo-
perativa de pescadors de consum La 
Marítima. Colomer, filla d’una treba-
lladora tèxtil, s’ha dedicat a rescatar i 
traçar la memòria cooperativa i la lluita 
obrera, especialment la de les dones, a 
Mataró i Argentona. El moviment coo-
peratiu forma part de la seva infància: 
recorda anar amb la seva mare a l’eco-
nomat del centre federalista republicà, 
on venien tèxtils per a la llar i queviures. 
Ara, al seu lloc, hi ha un pàrquing, que 
alerta de la feina que queda pendent 
per recuperar el patrimoni cooperatiu. 
Margarida Colomer ha escrit diversos 
llibres que tracten del moviment obrer 
i cooperatiu de les èpoques de la Repú-
blica, la Guerra Civil i el franquisme. El 
darrer volum es titula La postguerra a 
Mataró, 1939-1952.



moltes ideologies, però lluitar per la llibertat i la igualtat toca 
de ple amb el moviment cooperatiu.

El 1936, a Mataró, en el si de les cooperatives, va sorgir 
un debat intens al voltant de les col·lectivitzacions.
Les cooperatives no es van col·lectivitzar i, de fet, l’escriptor 
cenetista Pérez Baró va ser una de les persones que va lluitar 
perquè se seguís el decret de col·lectivitzacions elaborat per la 
Generalitat però es conservessin les cooperatives. Hi va haver 
debats assemblearis, però la majoria de socis i sòcies de les 
cooperatives van donar suport a mantenir el model. Al Forn 
del Vidre, en canvi, tres cenetistes van marxar perquè es va 
decidir no col·lectivitzar la cooperativa.

Finalment, el triomf del franquisme ho va arrasar tot i la 
postguerra va colpejar els treballadors i les treballado-
res. Com eren les condicions a la fàbrica?
El salari es decidia des del govern i es va mantenir el de la 
República i la guerra, però els preus dels aliments anaven 
pujant de manera esgarrifosa i molts escassejaven, com la llet, 
l’arròs o les patates. A Mataró, hi havia dues collites de pata-
tes, la de primavera i la de tardor, però s’exportaven totes i la 
gent no en podia comprar. Els pagesos, agrupats a la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos, consideraven que les divises 
per enfortir el govern eren prioritàries. Com que eren molt 
caritatius, regalaven alguns sacs de patates perquè es repar-
tissin entre la gent pobra que mai no els va veure. A més, les 
condicions laborals eren molt difícils perquè es practicaven 
restriccions elèctriques i calia treballar quan hi havia corrent. 
La meva mare treballava en una fàbrica tèxtil i, a vegades, li 

tocava anar-hi a la nit. Tan sols cobraven les hores treballades, 
encara que hi hagués uns salari.

Les dones, doncs, vivien una condició doblement discri-
minatòria: com a treballadores i com a dones que afron-
taven l’escassetat i els preus quan anaven al mercat. Va 
ser la condició clau perquè estiguessin al capdavant de 
les vagues?
Durant la postguerra, als anys 40, quan es genera el moviment 
de vagues, hi ha molts homes que han mort, altres han desa-
paregut, molts estan tancats en camps de concentració i altres 
s’han vist obligats a marxar a l’exili o han estat tancats a la 
presó, on les dones els portaran menjar i roba neta. Qui domina 
l’economia i la llar, amb els fills i els avis? La dona. I, a més, 
vestida de negre. És l’estampa de la postguerra. Malgrat aquesta 
situació, la dona va a treballar i no cobra prou. A les fàbriques 
de gènere de punt, la majoria de treballadores són dones; els 
homes treballen als tallers mecànics, a la siderúrgia. La dona és 
la gran protagonista d’aquesta època, en tots els sentits.

Se’n parla poc, d’aquesta dona treballadora de post-
guerra?
Quan parlem del Dia de la dona treballadora, sempre ens referim 
a figures que han assolit prestigi, però mai no parlem de la dona 
treballadora amb exemples concrets. Malgrat que és qui tras-
passa la cultura de tota la seva generació als fills, des dels con-
tes, la poesia, la literatura, el treball, els costums, el patrimoni, 
etcètera. Tota la vida de traspàs. Les dones treballadores lluiten 
perquè tot això es conservi i millori. Quan topen amb dificultats, 
s’organitzen i lluiten. El seu patrimoni és tot això i, a més, hi ha 

El 1936, les cooperatives no es van 
col·lectivitzar i, de fet, l’escriptor 
cenetista Pérez Baró va ser una 
de les persones que va lluitar per 
conservar-les

La majoria de cooperativistes van 
donar suport a mantenir el model. Al 
Forn del Vidre, però, tres cenetistes 
van marxar perquè l’empresa no es 
va col·lectivitzar

“

”
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la novel·lista, la intèrpret, la científica, la mestra, la infermera, 
les heroïnes... Durant la postguerra, la dona té un pòsit històric 
de lluita obrera, acumula una cultura de lluita per la supervivèn-
cia i ja ha après a organitzar-se. Des de fa molts anys, ja existeix 
una comissió que es diu comitè d’empresa, on s’organitzen jun-
tament amb els homes del POUM, del PSUC, d’ERC...

Tot i així, no és fins a l’any 1945 que les dones lideren la 
vaga perquè els homes estan massa fitxats.
Als comitès, es decideix que les dones organitzaran les vagues. 
Els homes suggereixen quedar-se a la rereguarda perquè estan 
massa fitxats i les dones responen que segurament elles no 
estan tan fitxades, però són protagonistes i tenen capacitat per 
mobilitzar molta gent. Hi ha diferents empreses importants que 
concentren el pes de la mobilització, com Can Minguell, amb 
una de les comissions més revolucionàries de Mataró.

Precisament a Can Miguell hi ha la Pepa Maca. Qui va ser?
El seu nom real era Josefa Agramunt i Costa. Vivia al carrer Fray 
Luís de León, tenia dos fills, treballava a la fàbrica tèxtil i tenia 
un prestigi important perquè feia molts anys que pertanyia a la 
CNT. Va ser una dona de cultura anarquista i autogestionària 
que no tenia pèls a la llengua. Tot i el sobrenom, no era extra-
ordinàriament maca, sinó que tenia unes dots de persuasió i 
oratòria extraordinàries.

Què van aconseguir amb les vagues?
El novembre de 1945, es va organitzar una vaga de braços cai-
guts de dones –estaven davant les màquines plegades de bra-
ços–, gràcies a la qual van aconseguir un plus de 75 pessetes. 
Va ser l’anomenada vaga dels quinze duros. Però, un any més 
tard, van sorgir problemes amb el cotó i els talls de submi-
nistraments i els patrons van decidir retirar els quinze duros. 
Davant d’aquest retrocés, entre finals de febrer i principis de 
març, les dones es van reunir a la riera de sant Simó, simulant 
que estaven passant l’estona amb les criatures, i van organitzar 
la propera vaga. També ho van fer a la Font del Pericó o a la 
Font Picant, fingint que estaven dinant plegades. La vaga del 

46, que va començar a Can Minguell, es va convertir en una 
vaga general. Quan sortien de la fàbrica, protestaven davant 
l’ajuntament. Un dia, el tinent de la Guàrdia Civil va pregun-
tar a la Pepa Maca per què tornaven a protestar si ja tenien els 
quinze duros. Ella va respondre que els hi havien pres de nou i 
el guàrdia civil va anar a parlar amb l’alcalde i li va suggerir que 
parlés amb la patronal per negociar. El delegat del govern civil, 
en Barba, va aconsellar que no tornessin els quinze duros, sinó 
que aconseguissin abaixar els preus dels productes al mercat 
o, si més no, que fessin cistelles de productes i les regalessin a 
les fàbriques. Les dones van dir que de cap de les maneres, que 
elles no treballaven per rebre caritat, sinó per uns diners que 
administrarien d’acord amb el seu criteri. Finalment, van tor-
nar a aconseguir els quinze duros, però, abans, uns jeeps de la 
policia es van endur els homes més representatius de la CNT, el 
POUM i ERC. Els van anar a buscar a casa seva perquè l’alcalde 
i la patronal deien que no podia ser que unes dones haguessin 
organitzat unes vagues com aquelles entre el 40 i el 46; hi havia 
d’haver algú al darrere. A la Pepa, li preguntaven: “Qui hi ha 
darrere teu?” I responia: “La cartilla”. Fins que no van alliberar 
els homes empresonats, no van tornar a treballar. Aquella vaga 
va ser un èxit: vora 4.000 participants.

La memòria del sindicalisme ha estat construïda majori-
tàriament en masculí, tot i la importància de les dones en 
les lluites obreres. Hi ha hagut moltes Pepes Maques?
El sindicalisme també són dones, sobretot allà on hi ha tèxtil, 
ja sigui llana o cotó. Un exemple: durant els anys 60, hi havia 
una noia filla de guàrdia civil que, quan tenia tretze o catorze 
anys, va anar a treballar a una fàbrica de punt, a Ca l’Enric. 
Aquesta noia feia poc que hi treballava i un dia va explicar 
al seu pare que estaven parlant de vaga. Ell li va dir que era 
millor que no s’hi emboliqués, que les vagues no eren bones i 
portaven gent a la presó. Quan va arribar a la fàbrica, la gent 
li va explicar per què calia fer vaga i la van advertir que, si tre-
ballava, faria d’esquirol. Finalment, ella va estar a una banda 
de la vaga i el seu pare a l’altra. Així començava la vaga general 
de 1951 a Catalunya, després de la dels tramvies, organitzada 
per tretze dones des de Ca l’Enric. Aquesta noia va ser una de 
les líders de les vagues dels anys 60 i 70 a Mataró, membre 
de les comissions clandestines. Per això sorprèn que López 
Bulla, fundador de CCOO a Mataró, digui que, quan va arri-
bar a la localitat, no hi havia res. Hi havia dones organitzades! 
Lamentablement, des de CCOO, la història del sindicalisme 
és narrada per López Bulla, que explica les seves vivències. 
Paral·lelament, n’hi havia unes altres que, al marge del llibre 
que vaig escriure, resten en l’oblit.

Un element clau de la lluita obrera d’aleshores va ser la 
solidaritat d’altres sectors, que ara es tan complicada?
Sí, es va aturar el ram de l’aigua i diversos comerços i botigues 
van tancar durant la vaga de 1946. Actualment, hi ha una crisi 
dels sindicats, que s’han venut. El seu paper actual no té res a 
veure amb el que van jugar en temps de la República i la clandes-
tinitat. Quan convocaran una vaga general i quin poder tenen 
per fer-ho? La gent es desencanta quan veu que no s’aconse-
gueixen conquestes a través dels sindicats i que els acords que 
se signen no són favorables per als treballadors. Tant CCOO 
com la UGT haurien de reflexionar sobre aquesta separació que 
s’està produint amb els treballadors i les treballadores.

La indústria tèxtil era forta a altres indrets de Catalunya, 
s’hi repliquen les vagues?
A Manresa, el 1946, també es fa una vaga de dones del tèxtil i, 
a Barcelona, n’hi ha diverses, però no s’expliquen. És veritat 
que hi ha un moment de cert desgast. Entre els anys 40 i els 50, 
molts cenetistes i militants de la UGT estan empresonats i les 
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El sindicalisme també són dones, 
sobretot allà on hi ha tèxtil, ja sigui 
llana o cotó. Una de les líders de les 

vagues dels anys seixanta i setanta a 
Mataró va ser una noia

 Per això sorprèn que López Bulla, 
fundador de CCOO a la localitat 

maresmenca, digui que, quan va 
arribar-hi, no hi havia res. Hi havia 

dones organitzades!

“

”
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famílies se senten molt castigades. Però, cap als 60, ressorgeix 
el moviment, el cooperativisme pren força, es funda CCOO, 
s’activa la lluita per la recuperació del patrimoni... Alhora, 
tot té relació amb el context internacional. El 1945, acaba la 
Segona Guerra Mundial i hi ha moltes esperances que caigui 
la dictadura. No només hi ha vagues a Catalunya, sinó també a 
València, Ciutat Real, Valladolid, Elx... Fins i tot els presos d’un 
parell de presons els donen suport fent vagues de fam! Hi ha 
un moviment d’esperança a resultes d’una guerra i de lluita per 
enderrocar la dictadura. Tothom espera que els vencedors de la 
Segona Guerra Mundial els ajudin i, de fet, Franco refà tots els 
búnquers per por d’una invasió: 10.000 a la frontera i tots els 
de la costa, des de Tarragona fins al cap de Creus. Hi ha certa 
inseguretat política perquè la dictadura no és forta en aquells 
moments. Per tant, les vagues responen a unes condicions de 
vida, però també estan reforçades per uns comitès que tenen 
en compte la conjuntura mundial. L’esperança s’esfuma quan 
els Estats Units, en plena cacera de bruixes interna, pacten 
amb Franco, que s’autodefineix com a anticomunista. Mentres-
tant, a Europa, es persegueixen els fronts populars i els partits 
comunistes. No podem parlar de la història local sense tenir en 
compte les interaccions internacionals.

Actualment, Catalunya compta amb un munt de pro-
jectes cooperatius. A Mataró, n’hi ha prop de 40. Quina 
herència ha deixat el cooperativisme obrer?
Primer, hauríem de distingir: el nombre d’empreses coopera-
tives augmenta, però aquestes empreses no sempre pertanyen 
al moviment cooperatiu. Pots ser soci d’una cooperativa –que 
ja és important perquè el capital està repartit, l’empresa s’auto-
gestiona en assemblea i es prenen decisions col·lectives–, però 
el moviment va més enllà de la gestió democràtica de l’em-
presa. Vol transportar l’esperit al lloc i al país on viu, com fan, 
per exemple, Claraboia o Som Energia. Pertànyer al moviment 
cooperatiu es tradueix en un compromís cívic, polític i sindical 
amb totes les associacions cooperativistes i no cooperatives.

Precisament, al marge de l’activitat econòmica, parles 
de l’“altra finestra del cooperativista”, què s’hi veu?
Hi ha un moviment cultural. L’Obrera Mataronense va pensar 
en habitatge socials, en una medicina social, en una escola 
racionalista... A nivell de ciutat, va anar molt més enllà de 
l’empresa. Tenia ateneus i algunes persones eren regidores de 
l’Ajuntament. Hi ha una escala molt llarga dins el moviment i 
formar part d’una cooperativa és molt, però no és suficient. Cal 
un compromís cívic, cultural i també polític. Què és la política 
si no és tot això?

Les vagues de 1945 
responen a unes 
condicions de vida, 
però també a la 
conjuntura mundial. 
L’esperança s’esfuma 
quan els EUA pacten 
amb Franco

El nombre d’empreses 
cooperatives està 
augmentant, però no 
sempre pertanyen al 
moviment cooperatiu, 
que va més enllà de 
la gestió democràtica 
de l’empresa

“

”
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Anna Celma
@Acelmamelero

Quan es parla d’autodefensa feminista, les primeres imat-
ges que poden venir al cap evoquen respostes davant 
d’agressions físiques i verbals. Però emprar els feminis-

mes per la cura i la defensa pròpies va molt més enllà. Les múlti-
ples eines de què disposen i el seu bagatge permeten que la teoria 
es pugui posar a la pràctica. A les Jornades Radical-ment Feminis-
tes del juny passat, que s’organitzen cada deu anys, es va fer una 
aposta per treballar aquesta idea a través de diversos tallers. Van 
ser impartits per Dones Llibertàries de la CGT, el col·lectiu Locas 
del Coño i l’Associació Cúrcuma, respectivament.

Autodefensa, com, per què?, a càrrec de Mireia Redondo, 
estava pensat tant per practicants com per a dones que feien una 
primera aproximació al tema. “A les dones, se’ns ha expropiat 
la capacitat per definir què és una agressió i què una defensa 
feminista”, va explicar Redondo, que pretenia recuperar “aquest 
poder de definició que ens arrabassa el sistema patriarcal”. “Hem 
de marcar que totes les violències de baixa intensitat –xantatges 

La ràbia, emoció 
prohibida de les dones
En el marc de les Jornades Radical-ment Feministes 2016, tres tallers van fer un recorregut 
pels diversos aspectes de l’autodefensa feminista

emocionals, desautoritzacions, furt de l’apoderament…– ens van 
minant i, sovint, són un desgast quotidià que pot venir de l’en-
torn proper”, continua. L’autodefensa feminista física no serviria 
“contra aquests anomenats micromasclismes”, argumenta.

Un altre aspecte a abordar és el fet que, a les dones, se’ls 
nega la capacitat de la negació. “El no continua sent un mons-
tre. Aquesta paraula sempre té una connotació de problema. 
A més, se’ns ha inculcat l’obligació de ser complaents a l’hora 
de dir no. La base per començar a treballar-ho és entendre que 
no passa res per donar negatives ni per rebre-les. A poc a poc, 
t’adones que la nostra comunicació està molt alienada, basada 
en prejudicis i en crítiques”, explica Redondo. “Potser és més 
per omissió que per acció, però no se’ns educa en el consenti-
ment ni a saber posar límits. Quan ho fem, som molt vulnera-
bles: t’exposes que l’altra persona traspassi aquest límit que tu 
has sincerat. Aquí és quan cal saber reaccionar”, exposa.

Expressar la ràbia
El taller de les blocaires Lidia Infante i Sara Riot estava ple a vessar: 
es va doblar la previsió inicial de participants. Amb la tria del títol, 
La distorsió en l’expressió de la ràbia, la por i la tristesa a causa 

El concepte d’autodefensa pot 
evocar respostes davant d’agressions 

físiques i verbals, però emprar els 
feminismes per la cura i la defensa 

pròpies va molt més enllà

Per a Mireia Redondo, de la CGT, “les 
violències de baixa intensitat –xantatges 

emocionals, desautoritzacions– són 
un desgast quotidià que pot venir de 

l’entorn proper”

Les Jornades Radi-
cal-ment Feministes 
se celebren cada 
deu anys / MONTSE 
GIRALT



Directa 413 26 de juliol de 2016 CRUÏLLA  17

de la socialització de gènere, ambdues feministes es van proposar 
“desmuntar l’autocensura i la censura exterior”. A parer seu, una 
de les emocions que més es prohibeix a les dones és precisament 
la de la ràbia, que serveix per posar límits i autodefensar-se.

“Quan ets generosa emocionalment, quan parles del que 
sents, fas un acte de cures. Obres una via de comunicació per 
construir una relació millor. Et poses en situació de vulnerabi-
litat emocional davant d’una persona que, possiblement, t’ha 
fet mal!”, explica Infante. “Hi ha ràbies que s’han d’expressar 
per reconstruir relacions? Sí, sempre que pensis que val la pena 
expressar-les. Cal fer aquest treball previ de determinar a quines 
persones val la pena parlar-ne i a quines no, perquè és energia 
emocional que destinem al treball de cures”, constata Riot.

El seu bloc, Locas del Coño, s’alimenta a través de col·laboraci-
ons. Vol ser una visió molt global de la violència masclista estruc-
tural i parteix de petits relats explicats per les dones que els viuen. 
Per a elles, la comunicació és una via de lluita i una manera de 
trencar amb els silencis imposats, de recuperar les veus manlle-
vades pel patriarcat.

Quan el patriarcat s’apropia dels termes feministes
D’altra banda, Redondo també denuncia l’apropiació d’idees dels 
feminismes per part dels masclismes. “Les dones no tenim el 
monopoli de l’ús de la violència. És molt frustrant que els homes, 
sobretot, i els col·lectius en general no siguin gens feministes, al 
contrari! Però, quan els convé, quan estan discutint amb nosal-
tres, tendeixen a fer servir aquests termes. Contraataquen així: 
m’estàs agredint, no m’estàs cuidant… És la mateixa estratègia 
que fa servir el capitalisme!”, argumenta.

“Interioritzen aquests termes com la forma positiva de comu-
nicar-se, però no com a fons, perquè el treball de cures no hi és. 
Manca comunicació no violenta, escolta activa, empatia, una 
manera de fer i de relacionar-se que creï vida. És un joc de xan-
tatge emocional”, descriu Redondo. “Quan expressem emocions, 
se’ns castiga o se’ns premia socialment en funció de si complim 
els rols de gènere. A més, sembla que invaliden els nostres argu-
ments, com a feministes i com a dones”, expliquen Riot i Infante.

Un altre tema candent és el de la proporcionalitat. “És la pedra 
de toc de l’autodefensa feminista”, afirma Redondo. “Hem de ser 
nosaltres les que definim què és una agressió i també serem nosal-
tres les que delimitem i diem com ha de ser la resposta a aquesta 
agressió, tant a nivell individual, en situacions concretes, com a 
nivell col·lectiu, en qüestions estructurals”, explica.

A parer de la membre de Dones Llibertàries de la CGT, la violèn-
cia és una eina. “Normalment, es fa servir a nivell estructural per 
dominar, per controlar, per exercir una opressió. Però també pot 

Una fotografia del 
taller ‘Autode-

fensa: com, per 
què?’. ofert per 
Mireia Redondo 

/ M. G.

Sentiments 
amb marca 
de gènere 
i emocions 
parasitàries
“Hi ha una idea construïda del gène-
re i, després, hi ha el que cadascuna 
percep com a gènere, com a femi-
nitat i com a masculinitat. Sempre 
hem de partir de la idea que som ob-
jecte i subjecte alhora: aquest és el 
dilema. Hi ha una idea global, arque-
típica, cultural, però alhora hi ha una 
individualitat que és molt important 
respectar, sobretot en tallers emo-
cionals”, expliquen Sara Riot i Lidia 
Infante, responsables del bloc Locas 
del Coño.

“Per això treballem a partir de les 
experiències individuals. Es poden 
veure trets en comú, com ara el fet 
que la ràbia és una emoció parasi-
tària de la masculinitat, molt lligada 
amb l’orgull, i que trobem molta més 
culpa en la feminitat”, esbossen. 
Una emoció parasitària seria aque-
lla que s’apropia d’un sentiment i el 
substitueix per un altre de prototípic 
que no necessàriament és una ex-
pressió real de l’emoció original. Per 
exemple, convertir la inseguretat en 
ira. D’aquesta manera, en la mascu-
linitat, la ràbia sovint solapa altres 
emocions.

La culpa, que es relaciona amb la 
idea de càstig, contribueix a censu-
rar l’expressió de la ràbia. “Sovint, les 
dones transformem la ira en tristor 
perquè tenim por del càstig social 
que rebrem si l’expressem com a 
tal. Si em mostro vulnerable, tal com 
s’espera de mi, em premiaran. Si em 
cabrejo, genero rebuig. Tornem a les 
expectatives patriarcals de sempre: 
la princesa que espera que el prín-
cep la salvi”, expliquen Infante i Riot. 
Aquesta gestió d’unes emocions ac-
ceptables contribuiria a mantenir una 
tendència: marcar l’espai públic com 
a espai fora de l’abast de les dones.

servir, evidentment, com a defensa!”, afirma. En aquest aspecte, 
detecta una doble moral: la violència s’accepta com una eina 
potencialment positiva en espais aliens, però que no es rep tan bé 
“quan ho fas amb companys de vida, de feina, de llit, de militància”. 
Segons ella: “Tothom s’ha d’autorevisar si realment es volen crear 
uns espais segurs. I cal que es qüestionin les agressions i no pas les 
respostes. Hem de trencar amb la idea que situacions així sempre 
s’han de resoldre pacíficament i amb mediació. Això entronca amb 
la imatge conciliadora de la dona complaent, que és quelcom molt 
masclista. Si no trenquem amb aquesta dinàmica, discutirem sem-
pre sobre què fem i no sobre el que ens fan”, conclou.

L’autocura com a repte
El tercer taller, Autocura per a dones, lesbianes i trans, impartit 
per la psicòloga Arantxa Cana de l’Associació Cúrcuma, tractava 
de la capacitat d’expressar què necessitem i de deixar-nos el 
marge per reclamar-ho i per donar-nos-ho. En aquesta última acti-
vitat del dia, Cana abordà les agressions externes i les pressions 
internes per defensar que tenim dret a cuidar-nos, a ser sinceres 
cap endins i cap enfora. Si l’autodefensa feminista comença amb 
l’apoderament personal, sembla clar que un pas previ és l’auto-
afirmació dels drets i dels desitjos individuals com a necessitats 
legítimes i com a clams vàlids. A parer de la psicòloga, sovint 
resulta complicat fins i tot trobar el temps per fer el treball diari 
de detectar les necessitats i els desitjos propis. Per aquest motiu, 
afirma, l’autocura sempre és un repte, encara que es dugui molt 
temps treballant en aquest àmbit.

Sara Riot i Lídia Infan-
te, responsables del 
bloc Locas del Coño 
/ M. G.



La incompatibilitat 
entre la municipalització 

i el cooperativisme
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Des de fa mes de 50 anys, el mercat està absorbint, 
de mica en mica, la titularitat i la gestió de diferents 
empreses i serveis que han estat creats i desenvolupats 

per l’administració pública. Actualment, la sanitat i l’educació 
estan patint l’ofensiva neoliberal més forta. L’Acord Atlàntic pel 
Comerç i la Inversió (TTIP) incidirà sobre la legislació per dis-
minuir el poder dels estats i de l’interès pel be comú a favor de 
les inversions del capital. Pel que fa a les administracions, gran 
part de la gestió i la contractació dels serveis públics que prove-
eixen la ciutadania estan externalitzats a tercers. Per posar un 
exemple, segons dades de la plataforma Municipalitzem Barce-
lona, més de la meitat de les 30.000 persones que treballen per 
l’Ajuntament de Barcelona ho fan de manera externalitzada.

Davant aquesta tendència de privatització creixent, preca-
rització de les condicions laborals i empitjorament de la quali-
tat de provisió dels serveis públics, hi ha dues vies d’actuació: 
la remunicipalització (amb gestió directa a través dels ajunta-
ments) o seguir la via d’externalitzacions (a través d’empreses 
o cooperatives). Tanmateix, darrerament, s’està donant veu 
a una via que considerem una contradicció en si mateixa: la 
remunicipalització cooperativa. Aquesta opció, aplicable als 
serveis de neteja de l’Ajuntament de Madrid, defensa l’assigna-
ció d’aquest servei públic a una cooperativa com una manera 
de democratitzar la gestió i avançar cap a un nou paradigma de 
transparència i participació ciutadana.

Per a nosaltres, aquesta via, a part de semànticament antitè-
tica, amaga contradiccions greus i continua la tendència exter-
nalitzadora. Tot seguit, exposem alguns arguments per debatre 

Blai Martí / Jep Ramoneda 
Membres de Municipalitzem Barcelona, plataforma per 
l’ocupació pública

la remunicipalització cooperativa, oposada a la remunicipalit-
zació per gestió directa. Entenem que la gestió directa és aque-
lla que es du a terme quan és l’ajuntament qui presta el servei 
directament; quan ha de proveir-se de personal per prestar-lo; 
quan el defineix, en gestiona el control i el sotmet al dret públic; 
quan hi pot fer participar la ciutadania, i, finalment, quan el pot 
oferir de manera universal.

La municipalització, un model més garantista
Darrerament, es proposa l’ús de clàusules socials en les licita-
cions com a eina per limitar –no pas eliminar– les desigualtats i 
la precarietat entre treballadores. Més enllà de si aquestes clàu-
sules són possibles o legals, al nostre entendre, no garanteixen 
l’èxit perquè la seva aplicació és fàcilment eludible en les condici-
ons dels plecs i els concursos públics. A més, tampoc són definiti-
ves, ja que el proper govern que adjudiqui la licitació podrà can-
viar els criteris d’adjudicació molt fàcilment per adaptar-los al 
seu model ideològic. Cal una transformació jurídica i estatutària 
de fons, que fixi les condicions de manera estable, en lloc de la 
superficialitat de les mesures vinculades a un o altre color polític.

Així mateix, l’externalització a cooperatives gira l’esquena 
als drets laborals i els plantejaments de classe. En primer lloc, 
continua dividint i afeblint el col·lectiu laboral de l’empresa 
matriu. En segon lloc, manté els paràmetres bàsics neoliberals: 
continua vinculant l’execució dels serveis públics al mercat i a 
l’empresa. En tercer lloc, traeix les lluites i les resistències de 
les treballadores públiques més combatives i del sindicalisme 
de classe davant les polítiques privatitzadores, per no dir que 
exposa al risc que es produeixi una ruptura entre els movi-
ments socials i les plataformes de defensa dels serveis públics i 
les mateixes treballadores públiques.

En termes pràctics, l’adscripció ineludible del personal dels 
ajuntaments a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EPEB) suposa 

Entre la remunicipalització o 
seguir la via de privatitzar els 

serveis públics, s’està donant veu 
a la via de la remunicipalització 

cooperativa

Per a nosaltres, aquesta via, 
a part de semànticament 

antitètica, amaga contradiccions 
greus i continua la tendència 

externalitzadora

Els autors discuteixen la tendència dels nous ajuntaments d’adjudicar serveis públics a empre-
ses cooperatives. Afirmen que afebleix la remunicipalització i la gestió i la propietat públiques 
d’aquests serveis, que consideren l’alternativa desitjable al model actual d’externalitzacions



/ MANUEL CLAVERO

Directa 413 26 de juliol de 2016 IMPRESSIONS  19

La gestió directa de serveis públics 
permet la implementació de 
mesures d’acció positiva de gènere 
o l’aplicació de criteris ecologistes i 
de proximitat

És evident que els interessos de les 
persones usuàries no hi són prou 
presents. Però qüestionem que 
la mediació d’una entitat privada 
pugui resoldre aquests reptes

acollir-se al model més garantista de regulació laboral, per sobre 
de les reformes laborals i –evidentment– de les opaques exter-
nalitzacions actuals. A més, a nivell fiscal, en la gestió directa, 
el control de les despeses és previ, exhaustiu i elimina la màniga 
ampla a l’hora de gastar de manera discrecional. Així mateix, 
els serveis s’han de regir per la llei de contractes públics, inci-
dint en la igualtat i l’objectivitat a l’hora de contractar.

En clau feminista, la gestió directa dels serveis públics 
és molt més permeable a la intervenció que la provisió per 
part d’entitats privades. Els plans d’igualtat i els protocols 
contra l’assetjament són molt més exhaustius i transforma-
dors quan es discuteixen en grans col·lectius i són matèria 
de l’agenda mediàtica política. Igualment, la gestió directa 
de serveis públics permet la implementació de mesures d’ac-
ció positiva de gènere o l’aplicació de criteris ecologistes i 
de proximitat, que sovint queden com a mer incentiu en les 
externalitzacions.

Els riscos de tots els models
Però no tot són flors i violes a l’administració pública. Reconei-
xem una gestió sovint opaca i autoritària. És evident que els 
interessos de les persones usuàries –en especial els de les clas-
ses populars– no hi són prou presents, que els serveis públics 
no són prou sensibles a les necessitats socials dels grups subal-
terns. Però qüestionem que la mediació d’una entitat privada 
–cooperativa o no– pugui resoldre aquests reptes. És a dir, no 
considerem aquestes mancances com quelcom essencial de 
la gestió directa d’allò públic, sinó que les interpretem com a 
mancances pròpies d’un model neoliberal que s’ha orientat al 
seu desmantellament i ha desatès els reptes interns.

Ens preguntem si el cooperativisme no corre el mateix risc 
de caure als paranys del capital i esdevenir una nova via de 
participació individualitzada i competitiva al mercat, especial-

ment després de la llei de cooperatives, àmpliament criticada 
pel cooperativisme combatiu. Des de l’any 2015, la Generalitat 
ha establert un nou marc que força les cooperatives a assimi-
lar-se a les societats anònimes i les societats limitades, les dota 
d’unes condicions que anul·len els seus valors d’arrelament 
comunitari i, en definitiva, dificulta el desenvolupament dels 
seus valors transformadors i de base.

Estirant d’aquest fil de la transformació, sota el nostre 
punt de vista, l’estratègia de remunicipalització cooperativa 
no planteja un enfrontament amb el model vigent, sinó que 
proposa una mesura adaptativa a les possibilitats immediates. 
És a dir, no s’enfronta a la tendència neoliberal d’externalitzar 
i privatitzar, sinó que tracta d’aprofitar la situació per justifi-
car l’adjudicació d’un nínxol de mercat. No es fuig de les pre-
sons d’allò possible i, per tant, es perd l’oportunitat que, en la 
millora de condicions laborals i l’impuls de les lluites laborals, 
hi hagi un embat contundent contra l’actual estratègia del sis-
tema. La proposta no persegueix una superació de la propie-
tat privada i dels processos d’explotació –i autoexplotació– i 
no està orientada a una distribució universal. Ara que podem 
llegir les vergonyes i injustícies al capitalisme, és el moment 
de proposar alternatives rupturistes i transformadores d’arrel.

En conclusió, pel clima general de debat i les iniciatives dels 
autoanomenats governs del canvi, pensem que hem d’allu-
nyar el cooperativisme que vol ser rupturista de l’omissió de 
les lluites i els col·lectius laborals, de la idealització moral, de 
la trivialització i de la despolitització. La proposta de remuni-
cipalització cooperativa substitueix la lluita laboral per l’em-
prenedoria social, substitueix el treball i el sindicat combatiu 
per una empresa i una relació de propietat amb bones inten-
cions. Per tant, proposem la gestió directa dels serveis públics 
com l’única via que els separa clarament de les pressions del 
mercat i del parany clientelista.
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Creix el pes de les grans donacions 
en el finançament de les 
candidatures electorals als EUA
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A Tessalònica, el projecte Micropolis 
impulsa l’acollida de refugiades a les 
cases de famílies gregues

Fa menys de vint anys, els militars turcs van forçar la cai-
guda del govern democràticament escollit sense la neces-
sitat d’emprar la violència ni treure els tancs al carrer. En 

el transcurs del que es va anomenar un cop d’estat postmo-
dern, el cap de les forces armades va forçar el primer ministre, 
l'islamista Necmettin Erbakan, a dissoldre el govern de coalició 
liderat pel Partit del Benestar. Llavors, l'exèrcit va denunciar 
que les polítiques religioses que aplicava el govern des de feia 
un any posaven en perill la secularitat de l’Estat turc.

Aleshores, els militars van trobar una tèbia oposició al seu cop 
de força. Dues dècades després, l'AKP (el Partit de la Justícia i el 
Desenvolupament, liderat pel president Erdogan i, en part, hereu 
del Partit del Benestar), els seus seguidors i els cossos de seguretat 
lleials al govern van respondre a la demostració de força d’un sector 
de les forces armades. En poques hores, van provocar el fracàs de 

Nico Lupo Sonnabend
@niluso
Beirut (Líban)

l’intent de cop d’estat de la nit del 15 de juliol. Els canvis profunds 
que ha viscut la societat turca durant les dues últimes dècades han 
anat acompanyats d’unes reformes polítiques que han trasbalsat les 
relacions entre els sectors civils i militars en detriment dels últims. 
Les reformes impulsades a l’inici del mil·lenni durant les converses 
sobre la possible incorporació de l’Estat turc a la Unió Europea i el 
poder creixent d’un govern estable encapçalat per l’AKP amb un 
àmplia base de suport popular han canviat el panorama. Segons 
un estudi de la professora universitària Müge Aknur, els militars ja 
no poden “retenir el poder com feien abans”. “Les relacions entre 
civils i militars, a Turquia, han entrat en una nova fase després d’un 
període de transformació dramàtic que era inimaginable fa quinze 
anys”, escriu a la seva anàlisi sobre les relacions entre el poder mili-
tar i els estaments civils.

Unitat política contra el cop
Des de fa anys, l'ambient polític és amarg a Turquia. Els partits de 
l'oposició acusen constantment Erdogan de caure en un totalita-
risme creixent. Tot i així, la resposta contra el cop va ser unitària. 
Totes les formacions polítiques parlamentàries van denunciar l’ús 
de la força per part d’un sector de l’exèrcit. Per primer cop des 
de fa anys, els principals partits del Parlament van convocar una 
manifestació unitària sota el lema República i Democràcia.

“Avui és un dia per unir-nos, un dia per aixecar-nos contra els 
cops d’estat i els règims dictatorials, un dia perquè s’escolti la veu 
de la gent”, va clamar Kemal Kilicdaroglu, líder del principal par-
tit de l'oposició, el Partit Republicà del Poble (CHP), fundat per 
Kemal Atatürk. El mateix dia, el cap de l’exèrcit de l’aire va publi-
car un comunicat en què subratllava l'“absoluta obediència” al cap 
de les Forces Armades, Hulusi Akar. Una part de l’aviació militar va 
estar involucrada a l’intent de cop d’estat i va arribar a bombarde-
jar el Parlament. Akar, lleial al govern, va ser retingut per militars 
colpistes abans de ser alliberat.

Aquesta unitat dels partits contra el cop, aquest suport popular 
al sistema parlamentari i aquesta divisió entre els militars no van 
existir l’any 1997. Durant aquestes dues últimes dècades, el PIB 
del país s’ha multiplicat per quatre. El Banc Mundial estima que 
el percentatge de persones que viuen sota el llindar de la pobresa 
ha passat del 30,3% de 2002 –quan l’AKP va guanyar les seves 
primeres eleccions– a l'1,6% l’any 2014. El creixement econòmic 
anual des de la crisi financera de 2008 ha estat per sobre de les 
expectatives. Tot i que les desigualtats econòmiques encara per-
sisteixen, l’AKP ha tingut temps d’imposar els canvis polítics: des 
de 1950, cap partit no havia encapçalat el govern turc durant tant 
de temps seguit.

Pèrdua de poder progressiva sota l’AKP
“Durant gran part de la història turca, les Forces Armades han 
exercit una influència formidable en els afers polítics”, remarca 
en un article l’analista Orzan Varol. L'exèrcit va esdevenir un 

Tot i l’amarg clima polític, la resposta 
contra el cop d’Estat va ser unitària: 

totes les forces parlamentàries 
van denunciar l’ús de la força per 

part d’un sector de l’exèrcit

“Avui és un dia per unir-nos, per 
aixecar-nos contra els cops d’estat i els 
règims dictatorials, perquè s’escolti la 
veu de la gent”, va clamar el líder del 

principal partit de l’oposició

Via lliure a Erdogan 
per donar el cop de 
gràcia al poder militar
Les reformes polítiques dels darrers vint anys a Turquia han trasbalsat les relacions entre els sectors 
civils i militars en detriment dels últims
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El president del país 
ha anunciat que 
reorganitzarà l’exèrcit 
/ ANDY METTLER



garant dels valors de l’Estat turc, creat per Mustafa Kemal 
Atatürk l’any 1923, després del desmembrament de l’Imperi 
Otomà. Entre 1960 i 1997, els militars van dur a terme quatre 
cops d'estat. Per a diverses comentaristes, l’exèrcit ha estat una 
força de progrés, ja que “eren els defensors més fervents de la 
modernització”, explicava fa uns anys Metin Heper. Però, amb 
cada cop, els militars ampliaven la seva influència ens els afers 
polítics i la seva presència a les institucions estatals.

Després del primer cop d’Estat de 1960, els militars es van man-
tenir en el poder durant un llustre. Només cinc anys després d’aban-
donar el poder, van tornar a enderrocar el govern i van reprimir 
durament desenes d’organitzacions polítiques, la repressió contra 
la comunitat kurda va augmentar i van reforçar el rol de l’Estat, on 
els militars estaven fortament integrats, en detriment del de la soci-
etat civil. Els serveis secrets –coneguts com a MIT i encapçalats per 
militars– van participar a tots els cops.

Durant les últimes dues dècades, el poder de l'exèrcit ha 
anat decreixent progressivament fins a “caure sota la suprema-
cia civil, tot i mantenir una mentalitat de guardià de l’Estat”, 
assegura Aknur. Durant el primer període de govern de l’AKP, 
que va de 2002 a 2007, el partit polític d’Erdogan s’atorga la 
majoria absoluta al Parlament. Els militars, després de dècades 
de control i amb un ampli suport entre les elits econòmiques, 
els mitjans de comunicació i la judicatura, han de lluitar amb 
un partit que defensa les reformes necessàries per entrar a la 
UE. Els mateixos militars ja havien impulsat el diàleg per una 
possible incorporació i un dels criteris principals era “la demo-
cratització de les relacions cíviques-militars”.

Una de les primeres mesures d’Erdogan va ser substituir el per-
sonal militar de l’important Consell Nacional de Seguretat, on es 
prenien decisions estratègiques sobre seguretat nacional, per per-
sonal civil. També va reduir la regularitat de les reunions. Altres 
representants de l’exèrcit també van ser expulsats d’altres consells, 

com l’educatiu o l’audiovisual, al mateix temps que les finances mili-
tars es van posar sota control parlamentari i es van abolir les Corts 
de Seguretat Estatal. Aquesta última decisió va reduir el poder dels 
militars per jutjar civils a corts militars.

Durant aquesta primera legislatura, la relació entre el govern i 
l'exèrcit va passar de ser una lluita de poder controlada a un con-
flicte obert. El 2007, Erdogan va reforçar la seva majoria absoluta, 
tot i que va perdre deu diputats. Desproveïts de gran part de la 
seva força dins les institucions estatals, alguns alts representants de 
l’exèrcit van començar a protestar a partir de 2007 a través de dis-
cursos, manifestacions i declaracions als mitjans de comunicació. 
La pèrdua de poder, però, va continuar. Diferents analistes descri-
uen el període entre 2007 i 2013 com l’etapa en què els militars van 
ser subordinats al poder civil.

Per Erdogan i el seu govern, la consolidació del poder de l’AKP 
en les successives eleccions i el constant creixement econòmic 
legitimaven les polítiques de subordinació dels militars. El fac-
tor principal d’aquesta subordinació i la pèrdua de poder en els 
assumptes d’afers exteriors i política interior van ser els judicis 
d’Ergenekon i Balyoz. 275 militars, periodistes i polítics de l’opo-
sició –entre d’altres– van ser condemnats per formar part d’una 
suposada trama clandestina secular acusada de conspirar contra 
el govern mitjançant assassinats de figures polítiques i actes de 
terrorisme i de fomentar la inestabilitat econòmica. L’exèrcit va 
perdre molta popularitat després dels judicis i el govern va dur a 
terme polítiques de desecurització durant un llarg període.

Amb els militars dividits durant el cop d’estat del 15 de juliol pas-
sat, Erdogan ha començat a purgar les institucions estatals, però 
també entitats privades com establiments educatius o mitjans de 
comunicació. Després de reforçar durant anys els cossos de segure-
tat paral·lels a l’exèrcit, el cop d’estat sembla haver donat via lliure al 
govern per accelerar aquesta purga: pocs dies després, Erdogan va 
assegurar que reorganitzaria tot l'estament militar.
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Kemal Kilicdaroglu, 
líder del principal 
partit de l’oposició, el 
Partit Republicà del 
Poble (CHP), va donar 
suport al govern elec-
te / ZIYA KOSEOGLU

Per a diverses comentaristes, 
l’exèrcit ha estat una força de 
progrés, ja que “eren els defensors 
més fervents de la modernització”, 
explicava fa uns anys Metin Heper

Durant les últimes dues dècades, 
amb el govern del partit AKP, el 
poder militar ha anat decreixent 
progressivament fins a caure sota 
la supremacia civil
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La Victoria i en Judd tenen 21 plaques solars a casa, amb 
les quals produeixen més energia de la que consumeixen; 
sempre que poden van en bici a treballar; tenen un hort 

ecològic i quatre gallines al jardí; s’impliquen molt al sindicat 
de mestres del seu Estat i encara més amb un candidat a presi-
dent que s’autoanomena socialista. La Victoria i en Judd no són 
una parella corrent... Com a mínim, no als Estats Units.

Entre l’abril de 2013 i el març de 2015, segons una recerca 
feta per Jed McChesney i que es pot trobar al web Citizen 
Uprising, Hillary Clinton va guanyar 21,7 milions de dòlars 
exercint la professió de parlar en públic. D’aquesta quantitat, 
3.260.000 dòlars vénen de catorze discursos a grans compa-
nyies, bancs, associacions i lobbys diversos. Això inclou, per 
exemple, 315.000 dòlars per un discurs a eBay, 280.000 dòlars 
per un discurs al Deutsche Bank, 400.000 dòlars per un dis-
curs en una fundació jueva o 450.000 dòlars per dos discursos 
a Goldman Sachs, amb només cinc dies de diferència entre un 
i l’altre. Vistes aquestes xifres, durant la cursa per les primàries 
del Partit Demòcrata, Bernie Sanders va ironitzar que “aquests 
discursos devien haver estat els millors discursos de la història” 
i, per tant, va convidar Clinton a “regalar” el seu contingut a 
tota la població fent públics els discursos transcrits. Ella es va 
comprometre a fer-ho ja fa més de cinc mesos.

Segurament, aquesta informació ajuda a entendre la convic-
ció de la Victoria i en Judd quan se'ls va preguntar per què dona-
ven suport a Bernie Sanders. Van contestar sense pensar-s'ho: 
“Representa la gent, no les grans empreses ni Wall Street”, va 

Eleccions 
en mans de 
les grans
empreses i 
els ‘lobbys’
Les donacions privades il·limitades tenen cada cop 
més pes en el finançament de les candidatures 
electorals. Aquest fenòmen condiciona l’agenda de 
les candidates a la presidència dels EUA

afirmar la Victoria. “Fins ara, en aquest país, no podies guanyar 
si no feies el que volien les grans empreses. Però en Bernie ha 
vingut per dir que no: la seva campanya s’ha finançat amb els 
diners de la gent, no de les grans corporations (grans empreses 
o grups de pressió)”, va respondre en Judd.

El finançament ha estat un dels temes clau de la seva campa-
nya, fins al punt que bona part de la seva imatge anava acom-
panyada d’una nota a la capçalera, que resava: “Pagat per en 
Bernie, no per les persones bilionàries”

Deia Noam Chomsky, valedor de Bernie Sanders, tot i que es 
mostrava escèptic sobre les seves possibilitats, que “els estats no 
són agents morals, la gent ho és i pot imposar normes morals 
a les institucions”. Però el sistema capitalista i la seva violència 
estructural aboquen la societat a una jungla on les normes morals 
valen poc quan topen amb el poder econòmic. I, als Estats Units, 
la meca del capitalisme, aquest dogma es multiplica.

Fer 'lobby' a través del finançament de campanyes
El capitalisme té com a norma i necessitat mercantilitzar pro-
ductes i persones, posar preu a tot i posar-ho tot a la venda. 
Així, per exemple, per una suma important de diners a l’any, 
Donald Trump –el mateix que amenaça de construir un mur 
a la frontera amb Mèxic– té una estrella al passeig de la Fama 
de Hollywood. El finançament de les campanyes electorals no 
s'escapa d'aquesta lògica, encara que això pugui comprometre 
la independència posterior de les candidatures.

Una representació màxima d'aquesta perversió és una sen-
tència aprovada als Estats Units el 2010. Arran d'una pugna 
legal entre l'associació conservadora Citizens United i l'agèn-
cia reguladora del finançament de les eleccions federals 
(Federal Election Comission), les corporations tenen drets 
similars als de les persones. Se'ls permet, per exemple, fer 

David Palau i Zaidín
@davidpalau_
San Diego

El finançament ha estat un dels 
temes clau de la campanya de 

Bernie Sanders, on s’usava la frase 
“pagat per en Bernie, no per les 

persones bilionàries”

Després d’una sentència aprovada 
el 2010, les corporacions poden fer 
donacions il·limitades destinades a 

plataformes de suport 
de candidatures electorals

Fins ara, la campanya 
de Donald Trump ha 
rebut molt menys di-
ners que la de la seva 
rival per la presidència 
/ GAGE SKIDMORE
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donacions il·limitades per dur a terme campanyes polítiques 
a favor de candidats. És a dir –seguint la lògica chomskiana–, 
els grans capitals, tot i no ser agents morals, poden imposar la 
seva voluntat a les institucions.

Un dels exemples més vergonyosos és el dels germans Char-
les i David Koch, els amos d'un conglomerat industrial gegantí 
i una de les principals fortunes dels EUA. Durant les darreres 
dècades, han donat més de 980 milions de dòlars a qualsevol 
que lluités per les seves causes, majoritàriament pròximes als 
sector republicà, com ara la de no apujar el sou mínim o la lluita 
contra l'Obamacare (el sistema de salut pública promogut per 
Barack Obama). Els seus diners han contribuït de manera clau a 
impulsar el moviment ultraconservador del Tea Party.

Seria il·lusori pensar, però, que la sentència favorable a Citi-
zens United només beneficia el partit republicà, o que el partit 
demòcrata no se n’aprofita de la mateixa manera. El moviment 
New Democrats és un grup del Partit Demòcrata de tendència 
liberal en matèria econòmica, amb el qual s'han identificat tant 
Obama com Hillary Clinton. En paraules d’en Judd, el partit 
demòcrata “acostumava a estar centrat en la justícia social, els 
drets humans i la classe treballadora, però, amb l’aparició de 
les aportacions il·limitades a les campanyes, moltes persones 
demòcrates s’han allunyat d’aquests valors tradicionals i ara 
són més republicanes que demòcrates”. En definitiva, “la gent 
dels New Democrats defensen allò que acostumaven a ser els 
valors del partit republicà, mentre que les persones New Repu-
blicans estan a un extrem en comparació amb el que acostu-
mava a ser el bàndol republicà”.

Sanders i la mitjana de 27 dòlars
Winston Churchill va dir: “En política, les casualitats no exis-
teixen i, si existeixen, han estat perfectament planificades”. 

Per resumir el que es deia als paràgrafs anteriors en una anèc-
dota, potser Hillary Clinton va fer una mala planificació el 
mes d'abril passat: va pronunciar un discurs sobre desigual-
tats amb una jaqueta de la marca Giorgio Armani que està 
valorada en 12.495 dòlars.

Però, per copsar aquestes dinàmiques amb dades, cal 
explicar el fenomen 27 dòlars average (27 dòlars de mitjana). 
Durant les primàries del partit demòcrata, Bernie Sanders 
va fer bandera de l'honradesa com una de les armes més 
potents que tenia. En va fer ús, especialment, en relació amb 
el tema del finançament de la campanya: per la seva fortalesa 
i per la debilitat de la seva contrincant. 

Durant les primàries demòcrates, es va insistir que la mit-
jana de diners que aportava la gent per finançar la candida-
tura de Sanders era de 27 dòlars. La xifra confirmava la idea 
que era una campanya per i de les persones i no dels grans 
capitals. La dada no va estar exempta de controvèrsia, ja que 
els números mai no han acabat de quadrar, però es va fer 
tan popular que fins i tot era una de les possibles opcions 
(i de les més exitoses) per aportar diners a través de la seva 
pàgina web.

El percentatge de les anomenades petites donacions 
(aportacions de menys de 200 dòlars) va suposar un 70% 
del total en la campanya de Sanders, segons dades del gener 
passat. Una xifra que contrasta amb la de la campanya de 
Hillary Clinton (el 19%) o del mateix Trump (el 22%). El que 
resulta més destacable és que, amb una mitjana d’aportaci-
ons tan baixa, Sanders aconseguís tants diners. Va aconse-
guir arribar a la xifra d'un milió de dòlars en menys temps 
que Obama durant la seva campanya de 2008. En total, va 
recollir 229,1 milions de dòlars, mentre que Clinton en va 
obtenir 334,9 i Trump, 67,1.

La de Hillary 
Clinton és la 
candidatura en 
què les petites 
donacions tenen 
menys pes (el 19% 
del total) / WORLD 
BANK PHOTO 
COLLECTION

El Tribunal 
Suprem 
agreuja la 
situació
El sistema electoral i legal dels Es-
tats Units permet dos tipus de do-
nacions, les limitades –que recullen 
els comitès de les candidates i que 
poden acceptar un màxim de 2.700 
dòlars per persona– i les il·limitades. 
Aquestes últimes les recullen els ano-
menats super PAC (comitès d’acció 
política), organitzacions dedicades a 
recol·lectar fons (sense límits en les 
quantitats i que poden provenir de 
corporations, sindicats, associacions 
i persones individuals), que després 
destinen a donar suport públic a un 
candidat. Les restriccions són min-
ses, com ara no donar els diners di-
rectament a la candidatura o que  la 
despesa no vagi coordinada amb la 
candidatura.

En el litigi entre el grup conserva-
dor Citizens United i l’agència regula-
dora del finançament de les campan-
yes presidencials, el Tribunal Suprem 
va dictaminar a favor del lobby. Des-
prés d’aquesta sentència, lobbys i 
empreses, i no sols persones indivi-
dual, poden fer donacions il·limita-
des. A les eleccions de 2008 (prèvies 
a la sentència), aquestes aportacions 
van sumar menys de 0,1 milions de 
dòlars, mentre que les limitades van 
ser de 416,2. L’any 2012, encara es va 
mantenir aquesta dinàmica, amb un 
total de 15,4 milions de dòlars en des-
peses il·limitades i 176,5 milions de 
dòlars en limitades. Enguany, però, 
la distància s’ha reduït i els fons pro-
vinents dels comitès d’acció política 
gairebé han arribat als 500 milions 
de dòlars.

La tendència va cap a la mercanti-
lització de la política i la compra-ven-
da de les idees. Fins i tot abans de 
guanyar, les candidatures ja tenen les 
mans lligades pels grups econòmics 
que les han comprades. Així, als EUA, 
les campanyes, o bé te les paga la 
gent (moltes persones donant molt 
poc) o bé ho fa el capital (pocs lobb-
ys o grans empreses donant molt). 
I aquesta podria ser la seva gran di-
ferència fusteriana: poder fer política 
o que te la facin.
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“Ho compartim tot amb el Giorgos i la Singrid. Són com 
el meu pare i la meva mare, per a tota la família, no 
només per a mi. Cuinem junts i sentim que... som a 

casa nostra”. La família siriana de Manal al Jaber conviu, des de fa 
dos mesos, amb un matrimoni grec de mitjana edat al seu pis de 
Tessalònica. Ella, el seu marit i els seus fills són algunes de les 50 per-
sones que viuen allotjades a quinze cases de famílies gregues, gràcies 
a la iniciativa de Micropolis Solidarity Group, que promou l'acollida i 
fa d'intermediària entre les refugiades i les famílies acollidores.

“Sento que formo part d'una gran família. Si tinc algun problema 
o crec que alguna cosa no va bé, ho puc dir i hi podem trobar una 
solució”, comenta Al Jaber. Siham Aiz i el seu fill també viuen amb 
una família local, una situació que els permet “tenir més connexió 
amb la gent grega que accepta i respecta les refugiades i les migrants”.

Cada diumenge, les persones refugiades i les voluntàries es 
reuneixen en assemblea a Tessalònica per compartir inquietuds i 
novetats. Tot seguit, comparteixen un sopar a preus populars que 
preparen les nouvingudes: “El vessant de comunitat i col·lectivitat 
és molt potent en aquesta xarxa. Facilita que la gent, durant la dura 
i llarga espera que ha d'experimentar, pugui reprendre la seva vida 
amb dignitat i pugui sentir-se acollida per la xarxa local”, assegura la 
catalana Andrea Calderón, membre del Micropolis Solidarity Group.

En un primer moment, Micropolis atenia les persones que 
creuaven la frontera amb Macedònia quan aquesta encara estava 
oberta. Hi feien una tasca d'assistència humanitària. Però, un 
cop tancada la frontera, Micropolis va continuar treballant a Ido-
meni i va gestar el grup de suport a Tessalònica, que ha arribat a 
acollir prop de 80 persones.

Actualment, Grècia acull més de 57.000 refugiades, la majoria 
d'origen sirià. Des d'inicis de 2015, s'estima que un milió de refugia-
des hauran passat pel país tot cercant asil a Europa, sobretot a Alema-
nya. Des que Àustria, Hongria i les repúbliques de l'antiga Iugoslàvia 
van tancar fronteres el març passat, milers de persones han quedat 
atrapades. El govern hel·lè ha creat diversos camps per acollir-les, 
però, sovint, les condicions de vida d'aquests espais són miserables, 
segons han denunciat diverses organitzacions humanitàries.

Fomentar l'autoocupació
La iniciativa del centre social té diverses branques. A banda de 
l'allotjament, s'impulsa l'autoocupació de les persones refugiades. A 
Jamal Aboerrah, un jove sirià que participa activament al Micropolis 
Solidarity Group, se li va oferir l'oportunitat d'endegar un negoci 
basat en l'elaboració de barretes energètiques. Micropolis cedeix 
el seu espai per elaborar les barretes i dóna suport econòmic per 
poder comprar material. “Ara, volem fer créixer el projecte, fer 

moltes barretes i poder-les distribuir als camps i als altres països”, 
comenta Aboerrah, un dels vuit membres que formen part de la 
iniciativa. “Vaig estar tres mesos sense fer res i duia una vida molt 
poc regular. Quan va arribar aquesta oportunitat, vaig començar a 
treballar molt, a fer alguna cosa per mi mateix i, d'aquesta manera, 
seguir lluitant”, explica. El refugiat dimensiona el paper del suport 
comunitari: “Et sents molt bé quan no estàs sol davant d'aquesta 
situació, això és el que trobo amb la gent de Micropolis”. Han sorgit 
altres negocis d'autoocupació. Des del centre social, es distribuei-
xen cistelles amb diferents aliments, com el pa elaborat per un jove 
sirià que ha iniciat la seva pròpia activitat econòmica.

Assessorament, acompanyament i educació
El grup de solidaritat compta amb un equip d'advocats que 
assessora les persones refugiades i fa un seguiment legal dels 
diferents casos. També ofereix acompanyaments al metge i ha 
creat una escola arran d'una demanda específica de les famílies 
que formen part del projecte, que desitgen que els seus fills i 
filles puguin rebre una educació regular. Actualment, s'ofereixen 
classes per a la mainada al matí i per a adults a la tarda. A més, 
s'està treballant perquè hi puguin accedir més famílies i no tan 
sols les que estan acollides en cases gregues.

Per facilitar l'autogestió de les seves vides, el 23 de juliol es va 
ocupar un edifici de setze apartaments per allotjar refugiades i 
migrades. La intenció és que les persones que l'habitin puguin acce-
dir a l'escola de Micropolis i continuar la seva formació.

Una resposta solidària i autogestionada 
per a les refugiades a Grècia
A la ciutat de Tessalònica, el centre social Micropolis impulsa l’acollida de persones desplaçades a les cases de famílies gregues

Ivet Eroles
@iveteroles
Tessalònica, Grècia

En un primer moment, Micropolis 
atenia les persones que creuaven 
la frontera amb Macedònia. Un 
cop tancada la frontera, busquen 
allotjament a les refugiades

La iniciativa del centre social 
té diverses branques. També 
s’impulsa l’autoocupació de les 
migrades: s’elaboren barretes 
energètiques, pa i altres aliments

Grup de dones refu-
giades conversant 
abans d’una assem-
blea amb voluntàries 
de Micropolis / IVET 
EROLES
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Producte d’un ideari idealista, l’edifici 
Walden 7 exemplifica una arquitectura 
amb vocació comunitària

30
‘Envestida pel tren de la islamofòbia 
irracional’, un nou relat que elabora 
literàriament situacions reals de racisme

És impossible enlairar un castell sense la confluència de 
la força, l’equilibri, el valor i el seny, però també es fa 
difícil imaginar una colla castellera que no s’erigeixi al 

voltant del valor la transversalitat i la diversitat. Tanmateix, les 
colles no han estat sempre tan inclusives: hi ha qui ha hagut 
de fer mans i mànigues, en sentit simbòlic i literal, per poder 
formar-ne part. És el cas de la dona, que no va adquirir el dret 
de portar camisa fins a finals del segle passat.

Si ens remuntem als seus inicis, trobem documentació rela-
tiva al fet casteller a partir de 1770. I, durant dos segles, va ser 
una activitat exclusivament d’homes. Les primeres dones que 
van pujar a castells ho feien de manera molt puntual i eren 
nenes, sovint, filles dels mateixos caps de colla. L’ambient 
i el caliu familiar casteller les empenyia a participar-hi d'una 
manera espontània, però també excepcional. Solien fer inter-
vencions esporàdiques, sobretot al pom de dalt. Tan bon punt 
topaven amb la pubertat, però, la carrera castellera d’aquelles 
nenes s’escapçava de soca-rel. La línia roja era clara: s’havien 
convertit en dones.

A banda de les primeres que van pujar als castells, es parla de 
les “altres dones castelleres”. Eren les que duien a terme un treball 
invisible, però necessari per la pràctica castellera. Solien acompa-
nyar els caps de colla històrics, figures masculines que assumien 
tots els rols i les responsabilitats. Elles organitzaven la intendència 
de la colla, també s’encarregaven del tracte amb les aletes i passa-
ven la barretina en diades que solien durar tot el dia. Ara bé, mai 
no eren cridades a pinya. Aina Mallol, excap de colla dels Xicots de 
Terrassa, parla de les “heroïnes en silenci” per referir-se a “aque-
lles dones que s’havien de quedar a casa i planxaven la camisa al 
marit”. Per ella: “Són les grans castelleres oblidades perquè van 
patir tota l’estructura: la veien i no hi podien participar”.

Dolors Fons Miró, de la Colla els Mirons, n’és un exemple. El 
seu fill (Emili) recorda: “Li agradava que els petits fessin goig, 
ja que l’enxaneta del pilar de cinc portat al balcó és el que fa la 
salutació en nom de la colla. La vigília, tot tenia un caire caste-
ller. Les camises, les faixes i les calcilles (dels menuts del pom 
de dalt) ja havien estat tretes de la calaixera i rentades i plan-
xades amorosament per la mare”. Manuela Villoro Zaragoza, 
d’Els Caneles, també era una d’aquestes heroïnes. I Teresina, 
esposa del conegut cap de colla vendrellenc Joan Julivert Nin, 
el biògraf del qual diu que ella era “sempre a punt de fer d’im-
provisada hostalera per als entremaliats enxanetes”.

Quan la dona porta camisa
Portar camisa significa ser castellera de ple dret. Quan les dones 
van començar a incorporar-se a les colles, tot i assistir als assa-

Núria Gebellí / Mireia Chavarria
@La_Directa / @mireiachavarria

jos i fins i tot a les sortides formant part de la pinya, no tenien 
dret a portar-ne. Pilar Torrijos, una de les primeres dones de la 
Colla Vella que en va obtenir, assegurava: “La colla s’ho pensa 
bastant abans de donar camises a les noies. A algunes, els ha 
costat molt obtenir-les. Sempre es pensa que, d’un noi, se’n 
podrà treure més profit”.

Als anys 80, en caure la dictadura franquista, moltes 
associacions culturals havien tornat a funcionar incorpo-
rant els dos gèneres amb tota normalitat. Els castells van 
ser una excepció. Va ser de la mà dels Minyons de Terrassa, 
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La dona als castells: de planxar 
la camisa a portar-ne
Els castells van sorgir, des d’un inici, com una tradició exclusivament masculina. Les poques dones que participaven a 
les colles s’encarregaven de les tasques més invisibles i no podien dur camisa. De mica en mica, la situació ha canviat

Trobem documentació 
relativa al fet casteller 

a partir de 1770. Durant 
dos segles, va ser una 

activitat exclusivament 
d’homes. Només 

algunes nenes pujaven 
a castells puntualment

Les dones duien a 
terme un treball 

invisible, però 
necessari, com la 

intendència de la colla 
o el tracte amb les 

aletes. Ara bé, mai no 
eren cridades a pinya

La de la crossa és una 
posició feminitzada 
en l’àmbit dels cas-
tells: l’ocupen dones 
en més d’un 95% dels 
casos  / JOSEP PONT
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una colla nova fundada el 1979, que les dones van poder 
participar activament per primera vegada. Tanmateix, en 
un lapse relativament curt de temps, això es va generalitzar 
i, als anys 90, ja n'hi havia a gairebé totes les colles. Una de 
les causes va ser l’evidència que la lleugeresa i l’agilitat de 
les dones, així com el fet d'acostumar a tenir un cos més 
menut, permetria que les colles enlairessin construccions 
més elevades i complexes.

A partir del precedent dels Minyons de Terrassa, les colles 
noves –algunes nascudes en el si de les universitats– es van lliu-
rar de l’herència masclista que arrossegaven les tradicionals 
en aquell temps. A les colles de la zona de Valls, Tarragona i 
Vilafranca del Penedès, encara es lluitava perquè les dones 
poguessin portar camisa. “A l’inici, et trobaves amb gent que 
tota la vida havia vist que aquella activitat era només d’homes”, 
recorda Raquel Sans, castellera vallenca i una de les poques 
periodistes dones del món casteller. “A la meva colla, hi havia 
una dona, la Paquita Serra, que al final de cada assemblea s’ai-
xecava i clamava: ‘Quan portarem camisa, les dones?’”, explica. 
A la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, aquesta decisió va 
haver de passar per assemblea el 1988.

Anna Guasch, membre i expresidenta de la colla –l’única 
presidenta dona– i de la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya (CCCC), ha viscut tot aquest procés històric. Segons 
explica, poc després que les dones comencessin a posar-se a 
la pinya: “Hi havia qui ho veia com una cosa normal, altres et 

deixaven un lloc perquè t’hi posessis i uns altres et treien fora 
dient: ‘Surt, nena, que m’hi poso jo’”. Mallol explica: “Al prin-
cipi, hi havia comentaris masclistes, com ara tocarem cuixa, o 
ara hi ha frec”. Sans conta que “de cop i volta, entrava una dona 
i no sabien com actuar: els descol·locava molt empènyer-te o 
donar-te pit, com es fa en una pinya castellera”.

Guasch entén que aquelles primeres reaccions formaven 
part d’un aprenentatge que ha anat evolucionant. Tot i això, 
creu que encara no hi ha una igualtat total, sobretot a la zona 
tradicional: “De vegades, davant d’una estructura, confien més 
en l’home que en la dona”. A això, Guillermo Soler hi afegeix: 
“Avui en dia, és habitual que en una activitat cultural hi parti-
cipin tant homes com dones. El que no és tan habitual és que 
ho facin en una activitat física i amb elements competitius”. No 
obstant això, detecta que els castells “encara són una activitat 
molt masculinitzada”.

Les 'crosses' dels castells
“La màgia dels castells és que ajunten tot tipus de persones, 
independentment del sexe, el gènere, la raça o l'edat, per fer 
una mateixa activitat. Intentar que no es vegin només homes, 
nens o un determinat tipus de família ens beneficia a tots 
nivells”, apunta Mallol. Malgrat aquesta diversitat, la igualtat 
de gènere encara no és una realitat. Això es palesa als espais de 
poder, majoritàriament ocupats per homes. “Mentre sigui notí-
cia que una dona és cap de colla, és evident que encara no hi 
ha igualtat”, afirma Mallol. No hi ha ni deu dones caps de colla a 
Catalunya i molt poques són caps de tronc i caps de pinya. A la 
Coordinadora de Colles Castelleres, de dotze persones, només 
una és una dona. Històricament, el rècord de presència feme-
nina dins aquesta junta ha estat de dues dones. Les dones solen 
ocupar càrrecs de caire més administratiu.

Tot i això, les característiques físiques que solen tenir les 
dones han facilitat que acostumin a repetir en una sèrie de 
posicions dins els castells, ja sigui al pom de dalt o en la posició 
de crossa. La crossa és aquella que se situa sota les aixelles del 
baix. És una posició d’extrema dificultat, que suporta tot el pes 
de l’estructura. I l’ocupen dones en més d’un 95% dels casos. 
La persona que fa de crossa és la primera d'entrar al castell i 
l’última de sortir-ne. A més, està completament a les fosques. 
El problema és que, sovint, les dones queden encasellades en 
aquestes posicions.

És justament això el que ha motivat l'aparició dels castells 
exclusivament de dones, bastits per algunes colles de manera 
excepcional. Soler explica: “Hi ha la part simbòlica, reivindi-
cativa, i també la part experimental. Més enllà de la posició 
de crosses i d'algunes noies que pugen o noies amb un físic 
molt potent que puguin fer de primeres mans, la majoria aca-
ben quedant una mica cap enfora dels castells. Als castells de 
dones, tothom toca castell i la implicació és molt més gran. Fas 
coses que no fas normalment i això és estimulant. A més, aca-
bes tenint més protagonisme de l'habitual”.

“Per què hem de celebrar el dia de la dona? O el de l’or-
gull gai? Doncs perquè, justament, la situació encara no està 
normalitzada a tots els àmbits. Tant de bo no ho haguéssim 
de fer”, es planteja Sans. Tot i que la creació de castells de 
dones hagi aixecat molta polèmica, la majoria de colles que 
en pugen ho fan de manera excepcional. Sovint s’ho prenen 
com una forma de passar-s’ho bé, de provar diferents posici-
ons i de reconèixer la capacitat de les dones castelleres. Fins 
i tot, de retruc, ha estat un esquer per estimular la seva par-
ticipació. De fet, aquest tipus de construccions són les prota-
gonistes d’una diada que es fa a Bellprat. Una vegada a l’any, 
la plaça pública s’omple de castells de dones per celebrar 
que aquesta va ser la primera localitat catalana encapçalada 
per una alcaldessa.

Les dones van poder 
participar activament 
per primera vegada als 
Minyons de Terrassa, 
fundats el 1979. En un 
lapse relativament 
curt de temps, això es 
va generalitzar

Algunes zones van 
trigar més a superar 
l’herència masclista. A la 
Colla Jove dels Xiquets 
de Tarragona, que 
les dones portessin 
camisa va passar per  
assemblea l’any 1988

Les característiques 
físiques que solen 
tenir les dones han fa-
cilitat que acostumin 
a repetir en una sèrie 
de posicions dins els 
castells / PERE TODA 
- FOTOS
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Walden 7: ‘el 
poble vertical’, 
més enllà de 
l’estructura
L’edifici més emblemàtic de Sant Just 
Desvern és un exemple d’arquitectura que agermana una estètica 
peculiar i la vocació de facilitar una vida més comunitària

Darrere la forma extravagant i irregular que es percep 
a primera vista, hi trobem un concepte sociològica-
ment molt interessant i una lògica matemàtica sorpre-

nent. L’edifici del Walden 7 es volia diferenciar de la societat 
industrial. Les seves habitants han anat evolucionant, però, 
després de quaranta anys, l'edifici manté un caràcter únic. És 
un gran poble vertical. Acabat el 1975, el projecte volia fugir 
dels habitatges construïts per la franquista Obra Sindical del 
Hogar i ser una llar per una comunitat veïnal, segons l'esperit 
idealista de l'època.

Així doncs, el mateix nom, Walden, es refereix al títol homò-
leg del llibre més important de l’autor nord-americà Henry 
David Thoreau, que considerava la vida a la naturalesa com 
l’alliberament de les persones del jou de la industrialització i la 
societat capitalista. Thoreau ja va advertir contra una visió del 
progrés que “converteix l’home en instrument dels seus pro-
pis instruments”. Podem dir que tot el conjunt està pensat, des 
del nom fins a l’estructura, per reflectir aquesta idea. A nivell 
estructural, s'ha d'entendre l'edifici com una gran pila de cubs, 
apilotats l'un sobre l'altre i creant patis per permetre l'entrada 
de llum, passadissos amb zones comunitàries i espais interiors 

Bart Grugeon Plana
@La_Directa

acolorits. D’aquesta manera, la construcció està formada per 
cases verticals: en total, quasi 500 mòduls, cadascun amb un 
petit balcó en forma de semicilindre. Cada mòdul és un quadrat 
amb la superfície mínima d’habitatge de protecció social: 30 
metres quadrats. És possible connectar diferents mòduls fins 
a aconseguir un pis de 60, 90 o 120 metres quadrats. Aquesta 
flexibilitat de modular la superfície dels pisos va ser una idea 
molt innovadora en el seu moment.

Els blocs de construcció bàsics de tot l'edifici són cubs amb 
radis de 5,30 m (dos mòduls de 30 metres quadrats), que es 
desplacen quan es col·loquen sobre el cub de sota, com una 
escala. D'aquesta manera, es crea un pati central molt gran. 
El Walden és una torre de cubs, perfectament simètrica, al 
voltant de quatre patis centrals. Des de fora, es veu com un 
bloc de pedres tancat, però, des de dins, es viu com un espai 
lluminós i obert. A la vegada, hi ha un sentit de lligam entre 
els habitatges perquè totes les portes, balcons i finestres estan 
connectades visualment.

El dia a dia al Walden
La Marta, presidenta de la comunitat de propietàries, explica 
que va trobar feina de mestra en una escola de Sant Just fa 
quasi vint anys i va començar a buscar pis. "Sentia curiositat per 
aquest edifici estrany, però algunes veïnes del barri de l'escola 
em van desaconsellar d'anar-hi a viure. Em van dir que hi vivia 

El projecte volia fugir dels habitatges 
construïts per la franquista Obra 

Sindical del Hogar i ser una llar 
per una comunitat veïnal, segons 

l’esperit idealista de l’època

El nom del bloc es refereix a 
‘Walden’, un llibre de Henry David 
Thoreau on  la vida a la naturalesa 
esdevé l’alliberament del jou de la 
industrialització i del capitalisme

Finalitzat l’any 1975, 
l’edifici té un aspecte 
futurista / WALDEN7
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gent rara. Fins que la mare d'un alumne va riure del comentari 
i em va ensenyar el seu pis". Amb un cop d'ull en va tenir prou 
per decidir mudar-s'hi. Recorda que els seus fills estaven encan-
tats de venir a viure “a la casa del laberint, com l'anomenaven”.

"Els habitants inicials del Walden segurament tenien un pen-
sament polític més aviat progre, comenta Pere Joan, que també 
va ser president de la comunitat. "Als anys setanta, aquesta 
zona quedava lluny del centre de Barcelona, no estava gaire 
urbanitzada i s'hi tenia una sensació de poble. L'edifici era habi-
tatge social, perquè era molt econòmic. A moltes de les prime-
res habitants, els atreia els fet de viure en un edifici urbà on hi 
havia un sentit comunitari".

Moltes veïnes del Walden donen testimoni d'aquest sen-
timent de comunitat, fins i tot d'identitat. Fent una mica de 
broma, es fan passar per waldenites. Durant les primeres 
dècades de convivència, el sentiment era més fort. S'organit-
zaven activitats culturals com concerts o nits de poesia, sovint 
emplaçats a la sala d'oci del soterrani. La Marta admet que, 
avui, aquest vincle no és com abans, però ho relativitza dient 
que, en un edifici de quasi mil persones, sempre hi ha gent 
que prefereix "anar a la seva" i que aquesta diversitat és per-
fectament normal.

Els espais imposants dels patis centrals articulen una sen-
sació d'unitat perquè són una gran zona de pas a la vista de 
tothom. La calma que s'hi respira és inesperada si penses en la 
quantitat de gent que hi viu. L'Alexandra, veïna impulsadora 
d'activitats culturals, encara se sorprèn de com la llum entra de 
maneres diferents i crea noves perspectives de l'espai. També 
ho fa en Gabriel, veí de l'edifici des de fa quaranta anys i com-
positor de música, que afegeix que cada zona del bloc té la seva 
sonoritat relacionada amb la gent que hi viu: nens jugant, tons 
de veus de converses, els passos de les persones... Tot crea un 
conjunt de sons que es poden relacionar a les zones de l'edifici.

Encara que el Walden sigui simètric i regular, la persona que 
hi ve per primera vegada es perd entre tants passadissos, esca-
les i racons amagats. "Pels repartidors de pizzes, aquest edifici 
és un malson. És quasi impossible trobar la porta correcta del 
pis en menys de mitja hora i, sovint, les pizzes ens surten gra-
tis", bromeja la Marta.

Edifici en perill per l’estalvi en materials
L'estètica bonica i la convivència pacífica, però, no fan obli-
dar els maldecaps que va haver de passar el veïnat pels pro-
blemes tècnics de l’edifici deguts a l'ús de materials massa 
barats a l'exterior. Pocs anys després de la inauguració, les 
rajoles de la façana van començar a caure. La recerca dels 
responsables jurídics, la suspensió de pagaments de l'em-

presa constructora i la crisi de l'entitat financera que hi havia 
darrere, Banca Catalana, van posar en perill la supervivència 
de la construcció. Només l'aposta de l'Ajuntament de Sant 
Just per invertir en la restauració del Walden 7 el va salvar de 
la catalogació d'edifici en ruïna.

El 1995, vint anys després de la inauguració, es van acabar 
les obres de reforma. Lluís Segura, l'exalcalde de Sant Just que 
va promoure la restauració, considera que la part econòmica 
del plantejament inicial del Walden era deficient. També Joan 
Malagarriga, un dels arquitectes de l'equip que va dissenyar el 
projecte, admet rotundament que es va ser massa ambiciós en 
relació amb el pressupost disponible: "L'empresa constructora 
va utilitzar materials econòmics a l'exterior sense la solvència 
tècnica necessària i nosaltres, arquitectes joves del Taller d'Ar-
quitectura, amb poca experiència, no ens hi vàrem oposar". 
Ricardo Bofill, que va coordinar l'equip i és considerat un dels 
autors principals del Walden 7, s'ha distanciat molt de l'obra. 
En una entrevista, va confessar que no el tornaria a construir, 
després de tot el que va passar.

Un cop passades les dificultats, l'edifici continua fascinant 
molta gent. Diàriament, arquitectes d'arreu del món el vénen 
a visitar. El Walden és una variant de la idea del falansteri, la 
ciutat cooperativa-comunitària projectada com una utopia a 
l'inici de la primera revolució industrial. Aquest model con-
tinua inspirant molts arquitectes i urbanistes del món occi-
dental, on predomina un urbanisme dispers que accentua la 
individualitat.

L’evolució de la comunitat, reflex de la realitat
Avui, es respira un ambient de poble a tot l'edifici, però, durant 
tots aquest anys de convivència, ha canviat. El nucli de veï-
nes i veïns que es va comprometre amb la idea comunitària ja 
arriba a l'edat de la jubilació i comença a pensar en la manera 
d'habilitar l'edifici per a la gent gran, amb accessos fàcils i ser-
veis d'atenció domiciliària. Moltes propietàries lloguen el pis 
a persones alienes a la sensibilitat inicial. Les habitants s'han 
diversificat i globalitzat. La porta principal es tanca amb clau i 
s'han instal·lat càmeres de vigilància. La Marta, però, continua 
sent optimista: "Encara queda alguna cosa d'aquell sentiment 
comunitari i es transmet als nouvinguts. Hi ha gent jove que 
entra a viure-hi que està encantada amb el que troba". La Irene 
ho confirma. Es va mudar al Walden 7 fa tot just unes setmanes. 
Sense conèixer l'edifici prèviament, s'hi sent molt a gust: "Sem-
pre hi ha gent als passadissos o a l'entrada, sempre et trobes 
amb algú. És com un món en si mateix, amb totes les classes de 
la societat. Aquest ambient no és fàcil de trobar en un bloc de 
pisos convencional".

El Walden 7 és una variant de la idea 
del falansteri, la ciutat cooperativa-
comunitària projectada com 
una utopia a l’inici de la primera 
revolució industrial

Durant les primeres dècades de 
convivència, hi predominava un 
sentiment de comunitat, fins i tot 
d’identitat. Avui, aquest vincle no és 
tan fort com abans
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Eren gairebé les 10 d’un matí d’abril i 
la Jenifer es va dirigir a la fi nestreta 
de l’estació de Renfe de Mataró per 

adquirir el seu bitllet. El tren estava a punt 
de sortir i l’encarregada de les taquilles tri-
gava una mica més del compte a efectuar 
l’operació perquè havia d’aplicar un des-
compte especial per a família nombrosa. 
S’havia format una cua de gent al seu dar-
rere i dues noies van començar a posar-se 
nervioses:

–¡Que ya viene el tren y se nos escapa! 
–anava repetint una.

–¡La puta mora de mierda esta podría 
darse más prisa! –va vociferar amb menys-
preu la segona, que s’havia situat al seu 
costat de manera intimidatòria.

–¿Pero qué dices? Por favor, no me 
insultéis –va demanar amb educació la 
Jenifer. Dubtava si valia la pena explicar-los 
que ella és nascuda a l’Estat espanyol, de 
pares espanyols i que, senzillament, fa uns 
anys va decidir convertir-se a l’Islam i por-
tar mocador.

–Si tenéis prisa, iros a la máquina a 
sacar el billete –va insistir un home que 
també feia cua.

La pluja d’insults i el clima de tensió 
creixien precipitadament, fi ns que una de 
les noies li va etzibar un fort cop de genoll a 
la zona púbica. Doblegada de dolor, la Jeni-
fer va aconseguir mantenir-se dempeus. 
Però es va esquerdar tota per dins: ansietat 
als pulmons, llàgrimes als ulls, confusió al 
cervell i la boca emmordassada per un nus 
de silenci.

Enmig del xoc emocional que estava 
patint la Jenifer, uns Mossos que aquell dia 
patrullaven per l’estació s’hi van apropar. 
La presència dels cossos de seguretat no 
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va intimidar les agressores, que continua-
ven insultant-la rabiosament mentre eren 
identifi cades:

–¡Tal y como está el país con los yiha-
distas, es a ella a quien deberíais detener! 
¡Hija de puta!

Després de prendre nota dels noms de 
totes les persones implicades en els fets, els 
agents es van adreçar a la Jenifer per acon-
sellar-li que denunciés aquell episodi:

–Ve al médico de cabecera y solicita 
un parte de lesiones. Luego vienes a 
comisaría y pones una denuncia.

Així ho va fer. Abans, va trucar al seu 
marit i a una amiga seva perquè l’ajudes-
sin a moure’s. Continuava congelada per la 
perplexitat i la por, emocions que la met-
gessa va acabar diagnosticant com un fort 
atac d’ansietat. Mentre denunciava els fets, 
el seu marit va trucar al Servei d’Atenció 
i Denúncies (SAiD) de SOS Racisme, on li 
van donar hora pel dia següent.

Una vegada interposada la denúncia, el 
primer que calia fer era localitzar possibles 
testimonis. SOS Racisme va contactar amb 
la treballadora de les taquilles de Mataró, 
que havia vist tota l’escena i es mostrava 
disposada a declarar-ho tot en un judici.

El mes de febrer passat va fi nalitzar la 
fase d’instrucció del cas, que el jutge va 
tipifi car com un possible delicte contra 
la integritat moral. A l’última declaració 
d’una de les agressores, l’acusada va negar 
qualsevol tipus d’acció violenta i va acusar 
la Jenifer  d’haver-la cridat i empentat:

–¿Pero cómo quiere que yo la haya 
agredido? ¡Con el miedo que le tengo yo 
a esa gente!

–¿A quién le tiene usted miedo?
–…
–No hi ha més preguntes –va tancar en 

Josep, l’advocat del SAiD i, per tant, de la 
Jenifer.

El judici resta pendent, però la Jenifer 

respira una mica més tranquil·la. No ha 
estat fàcil perquè, des d’aquell dia, la por 
la persegueix com una ombra cada vegada 
que trepitja l’estació. No sempre hi ha per-
sones o cossos de seguretat que puguin 
presenciar els fets.

Dóna gràcies perquè no anava amb els 
seus fi lls ni amb el seu marit i és conscient 
que, malgrat patir aquest atac, és una pri-
vilegiada. Sap que hi ha persones, especi-
alment dones musulmanes com ella, que 
viuen menyspreus i atacs com aquest dia 
rere dia. Ella ha estat agredida una sola 
vegada, però reconeix que, des que porta 
mocador, ha obert més els ulls davant la 
cultura racista que impregna les venes de 
la nostra societat: “Me resulta muy difícil 
combatir la ignorancia de la gente, sobre-
todo sus miradas de desprecio hacia algo 
que no conocen ni quieren conocer”.

La pluja d’insults i el 
clima de tensió creixien 
precipitadament, fi ns 
que una de les noies 
li va etzibar un fort 
cop de genoll a la zona 
púbica. Doblegada 
de dolor, la Jenifer va 
aconseguir mantenir-
se dempeus. Però es va 
esquerdar tota per dins
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Un ull de vidre fa les delícies de qui s’hi deixa atrapar. 
L’autora, Miren Agur Meabe, és coneguda en l’àmbit de 
la literatura basca pels seus poemaris i les seves novel-

les infantils i juvenils. En aquest cas, però, ofereix un relat sobre 
l’actitud amb què observem la vida. Tenim la sort de llegir-lo en 
català gràcies a Jon Elordi i Laia Noguera, que han traduït el text 
en col·laboració amb Pol·len Edicions.

El patiment provocat per una ruptura amorosa serveix de 
punt de partida d’un relat que té la mancança com a tema prin-
cipal. L’autora narra en primera persona les dificultats amb què 
es troba per recuperar l’empenta i la pau d’esperit: explica la 
seva fugida endavant, la seva lluita amb el desamor a través de 
l’escriptura. Entre altres coses, reflexiona sobre l’amor, el pas 
del temps, la creativitat i la ironia. L’edat perillosa i el rellotge 
del cos són les temàtiques subjacents que ens permeten endin-
sar-nos, entre el diari íntim i la novel·la d’idees, en els somnis i 
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Mirada íntima per aprendre a sobreviure

La figura del sicari que vol deixar la seva feina és un clixé del 
cinema d’acció, treballat a films com El asesino o Asesinos 
de reemplazo. El protagonista d’El redentor, presentat 

inicialment com un pinxo que mata amb una arrogància bur-
leta, és un exemple especialment deplorable d’aquesta tradició 
fílmica. El seu comportament, però, canvia de manera abrupta 
quan assassina una nena accidentalment. Per donar més tensió 
a la trama, rep l’encàrrec d’eliminar la mare, executiva d’una 
empresa que renta diners de la màfia xinesa. Després d’optar 
per un cert obstruccionisme, Gon s’acabarà enfrontant als seus 
companys per protegir la que havia de ser el seu objectiu.

Lee Jeong-beom (El hombre sin pasado) orquestra un especta-
cle circumspecte. La trama és pròpia del cinema d’acció global, 
amb gadgets tecnològics i mercenaris hiperprofessionals, però el 
desplegament de sang seca i dolor és més característic del thriller 
sud-coreà. Alguns enfrontaments són a gran escala: un hotel, per 
exemple, esdevé una veritable zona de guerra en una escena tan 
extensa com espectacular. No hi ha distensions humorístiques que 
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el poder escrutador de les paraules. La protagonista es retira a 
una casa d’estiueig a les Landes i relata, amb un llenguatge ple 
de matisos i amb un lèxic molt ric, el seu procés crític d’auto-
anàlisi.

A l’autora, li manca un ull des de petita i utilitza aquesta 
circumstància com a metàfora de les pèrdues que acumulem i 
aprenem a sobreviure. Tot el llibre –inclòs el títol– està travessat 
per la mirada com a tema, el prisma amb què veiem i anome-
nem les coses i amb el qual ens pensem nosaltres mateixes. 
A més, la protagonista ens explica els seus pensaments sobre 
oftalmologia i ulls de vidre, mentre recorre a referències lite-
ràries i mèdiques de tot tipus. Amb voluntat divulgativa i un 
llenguatge planer i, alhora, molt elaborat, converteix en univer-
sal un tret d’allò més personal. Escriu fent-nos partícips d’una 
experiència íntima i singular.
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endolceixin la violència i la facin més assumible per a un públic 
familiar. La identificació amb els protagonistes, un antiheroi robò-
tic i un personatge femení poc desenvolupat (i amic dels acomi-
adaments massius), també és complicada. Tampoc no es juga 
la carta de la trama romàntica. Lee opta per una salvatgia amb 
poques concessions, però inclou algunes escenes lacrimògenes 
de dols presents i traumes passats. Aquestes seqüències servei-
xen per qüestionar l’arquetipus d’antiheroi masculí, lacònic i amb 
greus problemes relacionals que representa Gon. Això sí: la cerca 
de motivacions psicològiques a la seva sociopatia redimida... cul-
pabilitza la mare mentalment trastornada, que el va adoctrinar en 
la idea que “els nois no ploren”. Sens dubte, El redentor no pas-
sarà el test de Bechdel, però és un espectacle tècnicament virtuós 
que, de manera autocomplaent i molt imperfecta, intenta incor-
porar elements de crítica a una història hobbesiana de cobdícia 
sense ètica i violència exercida per mascles brutals.
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El pròxim mes d’octubre farà cinc anys del naixe-
ment de Sindihogar-Sindillar. Què ha suposat per a 
vosaltres?

Katarina Fulladosa (KF): S’ha convertit en un espai de con-
vivència i cures per tirar endavant. Perquè la precarietat 
ens afecta en l’àmbit laboral, però també en les relacions 
que mantenim amb el nostre entorn. Tenir aquesta xarxa 
de contenció i ajudar-nos mitjançant l’art i altres disciplines 
és molt important.
Isabel Escobar (IE): Mirem d’afrontar plegades la discri-
minació que patim en el terreny laboral. Si ets una dona 
immigrant i negra, com algunes companyes de Nigèria que 
vénen al col·lectiu, tens menys possibilitats de trobar feina 
que si ets europea i blanca. Moltes compten amb estudis 
superiors, però, no obstant això, se les desplaça a fer tas-
ques de neteja. Passa el mateix amb les noies filipines o 
sud-americanes, a les quals només se’ns ofereix netejar o 
cuidar persones desvalgudes.

En aquest sector, us sentiu discriminades pel vostre origen?
KF: Sens dubte. No ens agrada vincular el treball a la migració, 
però hi està relacionat perquè, si no tens un contracte d’un any 
i 40 hores la setmana, no pots accedir als papers i, de retruc, 
això afecta els teus fi lls. És un dèfi cit que la normativa per a les 
treballadores de la llar i la cura no resol.
IE: Sota el règim general, estaríem protegides. En canvi, amb 
aquest estatus, pots treballar onze anys i cotitzar a la seguretat 
social, però, si la persona per qui treballes mor, perds la feina 
i no tens cap prestació. També et contracten per vint hores, 
però n’acabes fent 40 o no et paguen les pernoctacions ni les 
hores extres. Jo mateixa treballo en negre perquè, amb el que 
cobro per fer 36 hores mensuals, si hagués de pagar la seguretat 
social, no arribaria a fi nal de mes.
KF: La llei té moltes llacunes. Sobretot quan es treballa en 
una casa particular, on tot es complica perquè estàs sola i a 
mercè de la persona que et paga. Caldria poder negociar les 

condicions, cosa que la normativa no garanteix, i que hi hagués 
una inspecció de treball, com passa a l’Uruguai i altres països. 
També hauria de ser obligatori fer contractes escrits per poder 
regularitzar la situació, fer una revisió de les condicions segons 
l’increment de l’IPC i el dret de tenir vacances.

Com afronteu aquestes mancances des del sindicat?
IE: Ho fem a través d’activitats dissenyades i executades per 
nosaltres mateixes, com les jornades Migròctones. A banda 
d’oferir, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, un 
servei d’assessoria legal amb especialitat d’estrangeria. Fins i 
tot hem muntat un càtering que permet que les dones sense 
feina puguin obtenir alguns ingressos.
KF: Per alliberar l’impacte que suposa treballar en espais invi-
sibilitzats, també fem danses africanes i activitats bioenergèti-
ques. Tècniques que englobem en el concepte de mimopolítica, 
que signifi ca fer política d’una altra manera: posar al centre 
l’afecte, el suport i l’aprenentatge mutu, uns valors que ens aju-
den a mantenir viu el col·lectiu.

Es tracta de cohesionar-vos i recuperar l’autoestima?
IE: Hem de prendre consciència de les nostres fortaleses i no 
deixar-nos trepitjar. Sovint, ens obliguen a treballar més de 
l’estipulat i això implica un desgast, tant respecte a l’incre-
ment d’hores com pels afectes que té per a la nostra salut. A 
causa de l’esforç, moltes dones pateixen artrosi o malalties 
derivades de manipular detergents i altres materials tòxics. 
Hem de saber plantar cara perquè el treball domèstic ha esde-
vingut una forma d’esclavatge.
KF: Des d’una òptica feminista, també hauríem de qüestionar 
la pauta segons la qual les dones hem de cuidar la canalla i, 
com que provenim de països empobrits, hem de ser explota-
des en feines precàries. El capitalisme s’ha encarregat que ho 
interioritzem, però la solució passa per organitzar les cures 
entre totes i tots. No canviarem les relacions socials si abans 
no canviem les relacions humanes.

Àlex Romaguera
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“El treball domèstic ha esdevingut 
una forma d’esclavatge”

/ VICTOR SERRI
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Karina Fulladosa 
i Isabel Escobar
Integrants de Sindihogar-
Sindillar

Karina Fulladosa va arribar 
a Catalunya provinent de 
l’Uruguai, on, per diferents 
motius –la seva mare treba-
llava a la llar i el seu pare era 
sindicalista–, va voler estudiar 
la situació del treball domès-
tic. Gràcies a la beca que li 
va concedir la Universitat de 
Barcelona, avui aporta els 
seus coneixements a Sindi-
hogar-Sindillar, col·lectiu al 
qual s’ha integrat com una 
més. En canvi, Isabel Escobar 
es va enrolar al sindicat arran 
d’un debat entre dones sobre 
la falta de papers i de feina. 
D’origen xilè, Isabel passava 
dotze hores diàries netejant 
en un geriàtric i, després de 
ser acomiadada per denun-
ciar les pèssimes condicions 
en què treballava, ha trobat 
feina cuidant persones en 
situació terminal o d’edat 
avançada. Fulladosa i Escobar 
són el mirall d’un col·lectiu 
que sobrepassa les 700.000 
persones arreu de l’Estat –el 
80% són dones immigrades–, 
400.000 de les quals tre-
ballen en negre i a les quals 
s’aplica un règim especial que 
les precaritza del tot. Des de 
Sindihogar-Sindillar, lluiten 
per garantir els drets i l’auto-
nomia de les treballadores.


