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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! #Directa414

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.

Ja tenim data per a la primera assemblea de la cooperativa La 
Directa. El proper 17 de setembre, convidem totes les sòcies a 
l’assemblea, oberta al conjunt de les subscriptores, on presen-
tarem la cooperativa i escollirem les persones que integraran 
els òrgans de govern, gestió i representació. A més, també ex-
posarem les línies estratègiques per al proper any i els recur-
sos amb què comptem per dur-les a terme. Us recordem que la 
documentació es va enviar a totes les sòcies el 2 de setembre 
passat. Per a més informació: cooperativa@directa.cat

/ GERARD 
CASADEVALL



 L’import facturat a través del negoci 
lúdic i d’apostes va augmentar l’any 

2013, en gran mesura a causa de la 
irrupció del joc en línia, i va superar 

els diners generats pel sector agrícola

Als Països Catalans, el mercat lúdic és un àmbit potent que mou molts diners. Entre les compa-
nyies que es dediquen al sector, hi ha conglomerats empresarials que treuen grans beneficis per 
la gestió dels casinos, que són els espais on es practica el joc presencial. A Catalunya, des de fa 
dècades, el Grup Peralada és el hòlding familiar que més se n’ha lucrat. Fins al 2010, va tenir el 
monopoli de tots els casinos catalans. Actualment, tot i que no controla el Casino Costa Brava de 
Lloret de Mar, té la concessió per l’explotació de la resta de sales de joc de Catalunya.

Joan Mas
@jmasautonell

Un acte de re-
coneixement a 
Damià Mateu i Bisa, 
fundador de la His-
pano-Suiza, va reunir 
Carmen Mateu (néta 
de Damià Mateu) i el 
seu marit, Artur Su-
qué, amb Felip Puig i 
l’aleshores president 
Artur Mas

El 2013, a l’Estat espanyol, el negoci del joc va arribar a 
moure 28.000 milions d’euros. La xifra, segons indica la 
Memòria Anual de la Direcció General del Joc del govern 

central, va representar el 2,75% del Producte Interior Brut (PIB) 
estatal. Durant l’any, l’import facturat a través del negoci lúdic i 
d’apostes va augmentar en gran mesura a causa de la irrupció del 
joc en línia i va superar els diners generats pel sector agrícola. 

Actualment, la situació no ha canviat: perden pistonada acti-
vitats de l’economia productiva com l’agricultura, mentre que 
el negoci de les juguesques no para de créixer. La trajectòria del 
mercat lúdic a l’Estat espanyol es remunta a l'any 1977, quan un 

decret llei va legalitzar la pràctica del joc privat i va regularitzar 
el seu model de negoci en recintes específics com els bingos, els 
casinos i els salons recreatius. Els casinos són espais regentats 
per empreses privades que tenen el monopoli sobre la pràctica 
de jocs com el pòquer, els daus, la ruleta o el blackjack, que 
només es poden practicar al seu interior. En línies generals, a 
més, els centres lúdics no estan situats en indrets aïllats, sinó 
que tot sovint s’ubiquen al voltant de recintes turístics i d’oci 
per atraure més clientela.

La regulació sobre els casinos
Avui dia, tot i que la liberalització del joc per Internet ha 
revolucionat el panorama del sector, el negoci del joc pre-
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Continua a la pàgina següent >>>

Grup Peralada: la nissaga que 
ha dominat el món del joc
Des de la legalització del joc aprovada el 1977, el hòlding empresarial de la família Suqué Mateu ha controlat una bona part 
dels casinos i del mercat lúdic de Catalunya. Els darrers anys, la seva posició quasi monopolística s’ha anat afeblint
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sencial encara té molt pes. Les sales lúdiques es reparteixen 
entre diverses poblacions que s’estenen arreu dels Països 
Catalans. A cada comunitat autònoma, el joc privat té una 
regulació diferent.

Des de la legalització dels casinos i la creació de les autono-
mies, els governs autonòmics són els organismes amb compe-
tències per emetre els permisos de construcció de les sales de 
joc i tramitar les seves concessions d’explotació. A Catalunya, 
hi ha casinos a Peralada, Barcelona, Tarragona i Lloret de Mar. 
D’aquests, tots els espais de joc menys el de Lloret són contro-
lats per una mateixa empresa.

La trajectòria del Grup Peralada
A Catalunya, entre les companyies privades que es dediquen 
al negoci del joc, el Grup Peralada ha tingut un control gairebé 
absolut i monopolístic del sector fins fa pocs anys. Es tracta 
d’un hòlding empresarial que és propietat de la família Suqué 
Mateu, un llinatge amb arrels profundes en el si de l’alta bur-
gesia barcelonina. El seu conglomerat empresarial, estretament 
relacionat amb les institucions de poder franquistes durant 
l’època de la dictadura, també va mantenir forts vincles amb 
els successius governs catalans liderats per Convergència i Unió 
(CiU). Actualment, tot i que una de les activitats principals del 
grup és el negoci dels casinos, el hòlding també té companyies 
que es dediquen a la producció de vi, l’hostaleria, la restaura-
ció, el sector industrial o les promocions immobiliàries.

El Grup Peralada té els seus orígens el 1904, quan l’advocat 
Damià Mateu i Bisa va crear La Hispano-Suiza SA, una empresa 
precursora en la fabricació d’automòbils. El seu fill, Miquel 
Mateu i Pla, va seguir endavant amb el negoci, va invertir en 
nous projectes i va diversificar les seves activitats. El 1923, 
Mateu va comprar les instal·lacions del castell de Peralada, a 
l’Alt Empordà, on va començar el negoci de la viticultura creant 

la bodega Vinos y Cavas Castillo Perelada. Més enllà de la seva 
tasca com a empresari, Mateu i Pla, també conegut com Mateu 
dels Ferros, es va convertir en un referent de les institucions del 
règim franquista a Catalunya: entre 1939 i 1945, va ser el primer 

>>> Ve de la pàgina anterior

El conglomerat empresarial Suqué 
Mateu va estar molt relacionat amb 

el franquisme: Miquel Mateu i Pla va 
ser president de la patronal i alcalde 

de Barcelona durant la dictadura

Tot i que una de les activitats 
principals del grup és el negoci dels 
casinos, el hòlding també es dedica 

a la restauració, el sector industrial o 
les promocions immobiliàries

Entre els anys vuitanta i principis 
de 2000, diversos escàndols van 
esquitxar Convergència Democrà-

tica de Catalunya (CDC) i el Grup Peralada. 
El 1987, el govern català liderat per Jordi 
Pujol va crear el projecte de les loteries 
públiques catalanes. Des d’un bon prin-
cipi, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
(EAJA) de la Generalitat en va adjudicar la 
gestió a Luditec SA, una empresa privada 
que tenia Inverama com a accionista majo-
ritària i a Artur Suqué com a president. 
L’assignació de les loteries a l’empresari 
que controlava les concessions de tots els 
casinos de Catalunya va generar moltes 

sospites entre l’oposició, que va crear una 
comissió d’investigació per detectar pos-
sibles favoritismes, irregularitats i interes-
sos personals d’alguns alts càrrecs de CiU. 
Segons els membres del grup d’investi-
gació, Convergència va posar entrebancs 
constants a les tasques de la comissió, que 
mai no va treure una conclusió clara dels 
dubtes plantejats. Deu anys més tard, el 
1997, La Generalitat va renovar la conces-
sió de les loteries a Luditec sense que hi 
hagués un concurs públic. En el següent 
concurs, convocat el 2005 sota el govern 
autonòmic del tripartit, la companyia de 
la família Suqué va perdre l’adjudicació a 
favor d’una unió temporal d’empreses for-
mada per Indra i Scientific Games.

No obstant això, la concessió de les 
loteries no va ser pas l’únic indici de 

l’existència de vincles tèrbols entre CDC 
i el Grup Peralada. El gener de 1990, 
Jaume Sentís, director financer d’Inve-
rama, va denunciar Artur Suqué pel des-
viament de 3.000 milions de pessetes 
pertanyents a l’empresa. Segons el res-
ponsable de finances de la companyia, 
1.000 milions de la fortuna desapare-
guda es van destinar a finançar CDC. El 
mètode per fer-ho hauria estat a través de 
factures que es van justificar com a supo-
sades inversions en publicitat a diversos 
mitjans de comunicació de l’època. El 
cas va comportar un llarg procés judicial 
que no es va tancar fins al cap de molt 
temps: el 1999, l’Audiència de Barcelona 
el va arxivar definitivament. El jutge ins-
tructor no va veure elements de delicte 
en la trama, però sí que va argumentar 

que s’havien transferit fons al partit de 
manera irregular.

El 2002, a les acaballes del govern 
de CiU, la Generalitat va comprar 46 
hectàrees d’una zona protegida i d’in-
terès natural del municipi de Palamós 
a Camo SA, una empresa immobiliària 
que era propietat de Carmen Mateu i 
Artur Suqué. Els grups ecologistes, que 
havien lluitat durant anys per salva-
guardar el terreny, van considerar que 
l’operació era una “estafa a la ciutada-
nia”. Segons els moviments socials del 
territori, no hi havia cap necessitat que 
el govern comprés un paratge que ja 
estava protegit. També van denunciar 
que el preu de compra de les terres, al 
voltant de divuit milions d’euros, era 
completament desorbitat.

Miquel Mateu i Pla va 
ser conseller nacional 

de Falange Española

Històries d’una relació sota sospita
Les concessions de casinos al Grup Peralada sense concurs públic, el transvasament de fons de 
l’empresa Inverama a CDC i la compra governamental d’uns terrenys a la immobiliària Camo suggereixen 
que la família Suqué Mateu mantenia una relació fluïda amb els governs encapçalats per Jordi Pujol

Joan Mas
@jmasautonell
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alcalde falangista de Barcelona. A la vegada, de 1943 a 1972, va 
actuar com a conseller nacional de la Falange Espanyola i com 
a procurador a les Corts. Més endavant, de 1952 i fins a la seva 
mort, va presidir la patronal Foment del Treball.

L'any 1957, la filla de Miquel Mateu, Carmen Mateu i Quin-
tana, es va casar amb Artur Suqué i Puig, fill d’una altra família 
de l’alta burgesia de Barcelona que havia associat els seus nego-
cis amb els projectes empresarials dels Mateu. En aquest punt, 
es forjava una nova dinastia familiar. Al casament, celebrat al 
castell de Peralada, hi van assistir l’almirall Luis Carrero Blanco 
i la muller de Francisco Franco, Carmen Polo.

La irrupció d’Inverama
Entre 1978 i 1979, després de la liberalització del negoci del joc, 
el matrimoni Suqué Mateu va fundar Inverama SA. A través de 
la nova companyia, emmarcada en el conglomerat empresa-
rial del Grup Peralada, la família Suqué i Mateu va impulsar la 
creació del Casino Castell de Peralada, el Casino Lloret de Mar 
i el Gran Casino de Barcelona, situat al municipi de Sant Pere 
de Ribes fins que el 1999 es va traslladar a la Ciutat Comtal. 
Al llarg d’un extens període, aquestes van ser les tres sales de 
joc existents a Catalunya. Durant anys, Inverama va ser l’única 
companyia que va obtenir concessions administratives per la 
gestió dels casinos de part dels governs de CiU. A mesura que 
els terminis caducaven, Convergència renovava els permisos 
de la companyia.

El 2005, l’empresa liderada per Artur Suqué –que de petit va 
estudiar al Col·legi Alemany amb Jordi Pujol–, va obrir una nova 
sala de jocs a Tarragona, a través del trasllat de la llicència que 
tenia per gestionar el casino de Lloret de Mar a la capital de la 
Costa Daurada. Tot i transferir oficialment el recinte lúdic d’una 
banda a una altra, el Grup Peralada va mantenir l’activitat a 
l’espai de Lloret, que va funcionar com una sucursal del Casino 
del castell de Peralada fins al 2010.

Amb la fi dels governs de CiU liderats per Jordi Pujol, el 
domini absolut del grup sobre el sector dels casinos a Catalu-
nya va començar a trontollar. El 2006, el tripartit va emetre un 
decret que obria la possibilitat de crear un nou casino a Catalu-
nya i afavoria l’accés de noves empreses en el negoci del joc. Es 
va engegar un concurs, al qual es va presentar el Grup Peralada, 
sense èxit. La família Suqué va haver de tancar el casino de 

Lloret de Mar l'any 2010 per deixar pas a l’obertura del Casino 
Costa Brava. El Grup Atzaria, liderat per l’empresari Joan Lao i 
integrat per diferents companyies catalanes, va passar a gestio-
nar el nou establiment lúdic.

L’herència d’un imperi empresarial
El 2015, Artur Suqué es va retirar a l’edat de 85 anys i va repar-
tir les corporacions pertanyents al Grup Peralada entre els 
seus fills, Javier, Miguel i Isabel. Enguany, tot i que la preemi-
nència del conglomerat empresarial en el món del joc català 
és una mica més reduïda que durant el pujolisme, la família 
Suqué encara mou una gran quantitat de diners i de negocis: 
continua explotant els casinos de Peralada, Barcelona i Tarra-
gona. A l’Argentina i l’Uruguai, el hòlding també hi gestiona un 
total de quatre sales de joc. Només amb el Gran Casino de Bar-
celona, la família Suqué va obtenir un benefici de 61 milions 
d’euros l’any 2013. A més, el matrimoni entre Carmen Mateu i 
Artur Suqué controla una SICAV amb un patrimoni que ronda 
els divuit milions d’euros.

Cada estiu, la descendència del franquista Miquel Mateu 
també organitza el Festival Internacional de Música Castell 
de Peralada. Al municipi de l’Alt Empordà, també hi produ-
eixen vins i caves i es dediquen al cultiu d’ostres al delta de 
l’Ebre a través de Cumar, una altra companyia del seu entra-
mat empresarial.

El 2012, amb la liberalització del joc a través d’Internet, el 
Grup Peralada també va aprofitar l’oportunitat per fer el salt 
en aquest camp: el hòlding empresarial va obtenir la llicència 
de joc per operar en xarxa a través del portal casinobarcelona.
es. El seu salt al mercat lúdic en línia, però, no ha impedit 
que el grup continuï apostant per les sales de joc tradicionals. 
Actualment, el Grup Peralada ha presentat la seva candida-
tura per aconseguir la concessió d’un dels casinos previstos al 
macrocomplex BCN World, que s'ubicarà entre els municipis de 
Vila-seca i Salou. El concurs es farà el primer trimestre de 2017 
i la família Suqué s’hi presentarà juntament amb Guenting, 
una corporació inversora d’origen malaisi. Si s’aconsegueixen 
imposar als seus competidors –la multinacional xinesa Melco i 
la companyia americana Hard Rock–, la previsió del Grup Pera-
lada i del seu soci de Malàisia és construir un casino de grans 
dimensions que atregui el turisme.3

La reducció 
d’impostos 
sobre el joc, 
cada cop 
més propera
A finals del mes de juny passat, el 
govern de Junts pel Sí i la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona van tirar 
endavant una planificació redissen-
yada del futur megacomplex del 
BCN World, que haurà d’adoptar un 
altre nom. L’abast de les instal·la-
cions es reduirà a 101,75 hectàrees, 
amb 745.000 metres quadrats de 
sostre edificable, 425.000 metres 
quadrats d’ús hoteler i un màxim de 
dos casinos. Tanmateix, el redimen-
sionament del macrocomplex no 
ha inclòs cap canvi en relació amb 
la llei que preveu reduir els impos-
tos sobre els beneficis del joc d’en-
tre el 20% i el 55% a només el 10%. 
Les noves càrregues impositives, 
que aportaran un marge de benefi-
ci molt més alt a les empreses que 
es dediquen al negoci lúdic, s’apli-
caran quan entri en funcionament 
el primer casino. No obstant això, el 
privilegi de gaudir de taxes superre-
duïdes no serà tan sols per les com-
panyies que operin al BCN World: la 
legislació preveu que totes les em-
preses que es dediquin al joc d’arreu 
de Catalunya puguin acollir-se a les 
taxacions a la baixa. En aquest cas, 
els guanys de conglomerats empre-
sarials com el Grup Peralada aug-
mentaran de manera exponencial a 
costa de l’erari públic.

La dinastia Suqué Ma-
teu impulsa el Festival 
Internacional de Músi-
ca Castell de Peralada 
/ JOSEP RENALIAS
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Una nit de divendres qualsevol, entre turistes cremats pel sol 
i joves ben vestits com De Niro i Sharon Stone a la pel·lí-
cula de Scorsese, entrem al Casino de Barcelona. Tot i que 

s'aixeca a l'ombra de l'Hotel Arts, d'on entren i surten vehicles tan 
luxosos com les seves suites, el casino no és un espai reservat per a 
gent milionària. Actualment, l'entrada és gratuïta i s'hi pot arribar 
en transport públic. Hi entra tothom qui vol. Queden enrere els 
anys de Sant Pere de Ribes, població on es va ubicar l'establiment 
des que es va legalitzar el joc a l'Estat espanyol (a finals dels anys 
setanta) i fins al 1999. Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat, que té les competències del sector, van autoritzar una 
reubicació que ha implicat l'obertura del casino a un públic massiu.

Un cop passa la cua, la noia que hi ha a l'accés ens demana el 
DNI. Si no hi hem estat mai, es queden les nostres dades i (com a 
qualsevol establiment on s'ofereixin jocs d'atzar, com els salons de 
joc o els bingos) es comprova que no apareguem al registre de per-
sones prohibides. Naturalment, no hi poden entrar menors d'edat 
ni les persones amb una prohibició judicial expressa, però tam-
poc les anomenades autoexcloses: persones que, pels problemes 
d'addicció que pateixen, demanen a la Generalitat que no les deixi 
entrar durant un període determinat. Oficialment, les persones en 
estat d'embriaguesa o amb “símptomes d'alienació mental” tam-
poc no hi poden accedir, segons la llei autonòmica del joc.

Passegem per la planta superior, oberta les vint-i-quatre hores 
del dia, enmig del soroll alienant de les màquines escurabutxa-
ques. Són el joc solitari per excel·lència: una persona juga contra la 
màquina sense ningú amb qui xerrar ni amb qui comentar l'aposta. 
Són aparells més sofisticats que els dels bars. La lògica que les 
regeix, però, és la mateixa: cada fitxa és una jugada i, si els ninots 
de la pantalla es posen en línia i combinen, cau un premi proporci-
onal. Al mig de la sala, tenim caixers del Banc Sabadell i de La Caixa 
i una finestreta on fer canvis de divises o bescanviar els diners per 
fitxes, monedes o bitllets més petits.

Els jocs de casino
L'espai principal del casino és la sala inferior. És aquí on percebem 
el caos, el tràfec desordenat de jugadores que s'amunteguen a les 
taules. Allà, hi trobem els jocs de casino: aquells que, segons marca 
la llei, només es poden jugar en espais com aquest. Les ruletes, el 
blackjack, els daus, el punt i banca i el pòquer en totes les seves 
modalitats són exclusiva d'aquests establiments, raó per la qual, 
amb la norma a la mà, no podríem muntar un torneig de texas 
hold'em gratuït a les festes del barri o el centre social. Obrint-nos 
pas entre la gent, arribem a les taules de blackjack, on les partici-

pants reben cartes fins a sumar vint-i-u sense passar-se i aposten 
contra la casa que la seva jugada és millor que la del crupier. Veiem 
jugadores que arriben i marxen, nois joves, un matrimoni de 
vacances. N’hi ha d'altres que seuen durant hores desapassionada-
ment i s'ho prenen com una feina: per la familiaritat amb el perso-
nal, entenem que són habituals. Omplen els passadissos en silenci, 
dissimulats per l'allau de gent del cap de setmana. Molts d'ells són 
xinesos, sovint amb dificultats per comunicar-se amb les emplea-
des en català o castellà, que fan servir només el llenguatge de les 
fitxes, les cartes i els diners, el llenguatge del joc. A l’altra banda 
de la taula, trobem crupiers majoritàriament joves i, com ens diu 
un extreballador de la casa, “gent amb bona presència que pugui 
formar-se en allò més bàsic”. El seu poder adquisitiu, ens diu, s’ha 
reduït els darrers anys, ja que les propines –que sempre han estat 
una part important de la seva remuneració– han disminuït molt. 
També ens diu que, en general, a l’Estat espanyol, tenen una retri-
bució considerablement més baixa que a altres països d’Europa.

Canviem d'espai i ens acostem a una de les dotzenes de tau-
les que poblen aquesta sala diàfana. És la taula de la ruleta ameri-
cana, potser el joc més emblemàtic del casino. N'hi ha de diferents 
nivells, amb diferents apostes mínimes: a la més assequible de 
totes, la fitxa més petita que podem posar costa 2,5 euros. A l'altra 
ala de l'establiment, també n'hi ha de més cares, més exclusives i 
amb menys aglomeracions. En ambdues zones, però, el funciona-
ment del joc és ben senzill. Hi ha una roda amb 37 números, del 
0 al 36, i una piloteta que, després de cada tirada, va a parar a un 
número diferent. Les jugadores posen les fitxes que vulguin en un 
tapet on hi ha marcats tots els números. Quan la piloteta cau al 
número escollit, algú guanya i obté 35 vegades l'import de la seva 
aposta com a benefici. També hi guanya la casa: a cada tirada, el 
casino paga 36 (la quantitat apostada més el guany), tot i que hi ha 
un total de 37 caselles. Amb aquesta casella de marge que mai no 
es paga, les desenes de fitxes apostades cada tirada i les desenes de 

Una nit al Casino 
de Barcelona

Què trobem una nit qualsevol en un casino? Com funcionen els jocs que 
s’hi ofereixen? On van a parar els diners que generen les apostes?

Adrián Crespo
@crespix

A les instal·lacions, no hi poden 
accedir menors d’edat ni persones 
amb una prohibició judicial, però 

tampoc les que s’autoexclouen pels 
problemes d’addicció que pateixen

Segons un extreballador, el poder 
adquisitiu dels crupiers s’ha reduït: la 

retribució és considerablement més 
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ESTIRANT DEL FIL  7Directa 414 7 de setembre de 2016

tirades que es fan cada hora, el casino obté el seu guany milionari 
sense necessitat de fer trampes.

Al voltant de cada ruleta, hi poden haver fins a quinze jugado-
res apostant. Cada participant juga amb un color de fitxa diferent i, 
en principi, tothom agafa el premi quan toca. Un empleat controla 
els moviments i, en cas de confusió o conflicte, pot demanar que es 
revisin les càmeres. Mirem al sostre i ens n'adonem: hi ha càmeres a 
tot arreu, cada pocs metres, enfocant cada racó de la sala. I entenem 
que tot està sota control, que es pot rastrejar una fitxa fins a esbri-
nar-ne el propietari. Res no és molt greu quan es perd una d'aquestes 
fitxes amb valor de dos euros i mig, però la cosa canvia amb les pla-
ques de 500 euros. En principi, aquest control també s'ha d'aplicar 
quan, com marca la normativa catalana, el casino tingui sospites 
fonamentades de la procedència il·lícita de les fitxes o plaques. I 
pot intervenir per donar compliment a determinades mesures de 
prevenció del blanqueig de capitals. Malgrat aquest mandat, de tots 
els casinos de l’Estat espanyol, l’any passat només es van comunicar 
cinc operacions amb indicis fraudulents, segons l’informe anual de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Al fons, trobem la sala de pòquer, un espai diferent a la resta pel 
tipus de persones que hi passegen, potser més joves i especialitzades. 
També és diferent el tipus de joc: al pòquer de cercle, no s'aposta 
contra la casa sinó contra la resta de jugadores. L'atzar hi intervé, 
però l'habilitat és un element important. Al casino, li és igual que les 
jugadores siguin més o menys hàbils perquè no juga contra elles. El 
guany el treu del rake, un percentatge del pot generat a cada mà. Per 
aquest motiu, moltes persones es poden plantejar dedicar-s'hi pro-
fessionalment. A la ruleta, qui juga perdrà contra la casa a la llarga; 
al pòquer, pot guanyar si juga millor que la resta. La darrera quin-
zena d'agost, el casino es va omplir de competidores d'arreu del món 
amb l'European Poker Tour, una competició amb ínfules esportives i 
retransmissió televisada. Per esdeveniments com aquest, el món del 
pòquer reivindica una consideració especial dins els jocs de casino.

Darrere nostre, una parella crida 
emocionada perquè ha guanyat un 
pot gran a la ruleta i ho celebra tren-
cant l’aglomerat de sons de fitxes 
amb rialles nervioses que sent tot la 
sala. Se’n van a caixa a cobrar, a bes-
canviar el piló de fitxes per bitllets 
calents. Allà, un noi amb uniforme 
compta les fitxes, tot separant-les i 
apilonant-les ostensiblement; les re-
cull i, a continuació, fa el mateix amb 
els bitllets que lliura a la parella en 
èxtasi. Un cop finalitzat el canvi, la 
parella guanyadora puja l’escala pa-
latina i marxa, tal com ha arribat. No 
hi ha cap signatura, cap comprovant 
dels diners guanyats. I la pregunta 
es fa evident: com controla aques-
tes transaccions l’Estat? Qui paga 
impostos per aquest lucre immediat 
sense treball ni producció de rique-
sa? En definitiva, com es taxa l’activi-
tat als casinos?

Per una banda, la persona jugadora 
ha de pagar impostos pels beneficis 
obtinguts, que compten com a guany 
patrimonial a l’IRPF. Per tant, s’han de 
declarar anualment a la declaració 
de la renda, sempre que superin els 
mil sis-cents euros, i enguany tributa-
ven a partir del 19%. Quan parlem de 
beneficis, però, cal tenir en compte 
els diners que ha apostat la jugado-
ra perquè es pot donar el cas que la 
nostra parella apostadora hagi gas-
tat més durant l’exercici del que ha 
guanyat amb aquella tirada. El que 

s’ha de declarar a hisenda, doncs, 
són els beneficis del joc, és a dir, el 
que s’ha guanyat menys el que s’ha 
apostat. El problema és que això 
darrer –tal com hem vist– no queda 
registrat. Del benefici obtingut al ca-
sino, l’Estat se n’assabenta perquè, 
des de 2012, qualsevol pagament su-
perior a 2.500 euros s’ha de fer amb 
xec, com indica la normativa antifrau. 
De les pèrdues, en principi, el casino 
no en dóna cap mena de comprovant 
i no és fàcil saber quina és la quanti-
tat que cal taxar.

El mateix casino, que opera sota 
competències autonòmiques, paga 
a la Generalitat per la seva activi-
tat econòmica en funció dels seus 
ingressos bruts. Del total d’ingres-
sos que obté del joc, es resten les 
quantitats satisfetes a les jugadores 
pels seus guanys. Es paga un tipus 
diferent depenent d’aquesta quan-
titat, en quatre trams: des del 20% 
si la base imposable és igual o infe-
rior a 1,2 milions d’euros, fins al 55% 
si la base és superior als 4,5 milions 
d’euros. Aquí és on entra una de les 
polèmiques que envolten Barcelona 
World: la Generalitat va pactar amb 
les empreses operadores dels casi-
nos de Catalunya una rebaixa bru-
tal d’aquestes taxes, que entrarà en 
vigor quan obri el primer casino del 
Centre Recreatiu Turístic de Salou. 
Quan això passi, tots els tipus es re-
duiran al 10%.

Qui paga impostos?El Casino de Bar-
celona està ubicat 
a la vila Olímpica, 
entre hotels de 
luxe i turisme 
/ VICTOR SERRI

Les jugadores han de 
tributar els beneficis 

obtinguts amb el 
joc, però és molt 

difícil quantificar les 
pèrdues i, per tant, 

comprovar quina és la 
quantitat que cal taxar 

/ THOMAS HAWK
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L’ombra de les retallades pesa 
sobre el nou curs escolar
La comunitat educativa alerta de la manca de recursos i previsió en professorat substitut, de l’elevat índex de 
barracons i de l’opacitat en els mètodes de selecció de nou personal docent

Criatures i adolescents tornen a les aules el 12 de setembre. 
Es tracta d’una de les fites amb més impacte social en el 
calendari del nostre país. Parlem d’1.570.011 alumnes a 

Catalunya, amb les seves corresponents famílies, el transport, 
els àpats i la dedicació professional de 66.461 docents. Enguany, 
les matriculacions han crescut i sumen 7.822 alumnes més que 
el curs passat. El Departament d’Ensenyament ha anunciat la 
contractació de 798 mestres noves, però només 250 d’elles faran 
front a l’increment d’alumnat, la resta serà docència de reforç.

A Catalunya, la comunitat educativa reclama més inversió i 
planificació en el procés d’incorporació de mestres substitutes, 
a més de la supressió de les revàlides. També denuncien “opaci-
tat i discriminació” en el sistema de selecció de nou professorat 

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

que es deriva del Decret de Plantilles. A les Balears, les escoles, 
malgrat haver revertit en part les polítiques contra la llengua 
catalana del govern Bauzá, encara pateixen greus mancances 
d’infraestructura i el pressupost en ensenyament és un 3% del 
PIB balear, per sota de la mitjana estatal de 4,4%, segons fonts 
de l’Assemblea de Docents. Al País Valencià, el sindicat STEPV, 
majoritari entre el professorat, ha avançat que batallarà “per 
la recuperació de les condicions laborals del professorat, la 
recuperació de les plantilles retallades per l’anterior govern i 
la millora del sistema educatiu en totes les etapes educatives”.

Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament del govern de la 
Generalitat de Catalunya i militant del nou Partit Demòcrata 
Català, va comparèixer l’1 de setembre per donar a conèixer 
les claus del nou curs escolar. “Hi haurà més docents, més 
alumnes, més suport a l’escola inclusiva i una millora de les 
substitucions”, va resumir. Un increment de 12,5 milions d’eu-
ros en la dotació pressupostària per a les beques menjador i la 

Una concentració 
duta a terme el dia 1 
de setembre defen-

sava la qualitat de 
l’ensenyament i criti-

cava el funcionament 
de les substitucions 

de professorat 
/ VICTOR SERRI

El Departament d’Ensenyament català 
ha anunciat la contractació de 798 

mestres noves, però només 250 d’elles 
faran front a l’increment d’alumnat, la 

resta serà docència de reforç
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La comunitat educa-
tiva de les Illes es va 
mobilitzar massiva-

ment el setembre de 
2013 / CONTRAINFOS

El mandat de Jose Ramon Bauzá (PP) al 
capdavant de les institucions balears 
va comportar la vaga indefinida més 

contundent que es recorda en el sector de 
l’ensenyament i unes manifestacions histò-
riques a Palma i Maó, amb més de 80.000 
i 10.000 assistents, respectivament. La gota 
que va fer vessar el got va ser la imposició 
del “decret de trilingüisme” que, segons 
Jero Bonnin, membre de la coordinadora 
de l’Assemblea de Docents, va ser “nefast”. 
“Amb s’excusa d’implantar l’anglès, el que 
es buscava era acabar amb l’educació en 
català als centres de Balears”, afirma. Han 
passat tres anys i, ara, el Govern de les Illes 
Balears està capitanejat per la socialista 
Francina Armengol, en aliança amb la coali-
ció d’esquerres Més per Mallorca.

Malgrat l’alerta lingüística renovada pels 
acords entre PP i Ciutadans al Congrés espa-
nyol, la comunitat educativa balear centra 
les seves preocupacions i exigències en la 
millora del pressupost en ensenyament. “Els 
partits que estan governant a les Illes van pro-
metre que arribaríem al 5% del PIB durant la 
campanya electoral. Queden tres anys de 
legislatura, però no estan complint fins ara”, 
recorda Bonnin, que és docent de l’institut 
Joan Maria Thomàs de Palma. “En l’exercici 
de 2016, el Govern es va comprometre a 
incrementar el pressupost un 30%, proporci-
onalment a l’increment del sostre de dèficit 
que autoritzés el ministre Montoro. Estem 
esperant les xifres definitives”, conclou. 
Cristina Conti, portaveu de mares i pares –
en representació de FAPA Mallorca i COAPA 
Balears–, coincideix en el diagnòstic: “La 
mancança de pressupost comporta un greu 

problema d’infraestructures, hem de cons-
truir i reformar molts centres educatius”.

Conti destaca la política en beques 
menjador com a positiva: “Les famílies no 
sabien si cobrarien fins molt entrat el curs. 
Enguany, per primera vegada, ho sabran 
abans d’iniciar les classes, tant a les esco-
les públiques com a les concertades, i això 
dóna tranquil·litat econòmica”. Per contra, 
considera insuficient el programa de reuti-
lització de llibres escolars i les bonificacions. 
“Les famílies que s’afegeixen al programa 
reben 50 euros, però n’han de pagar prop 
de 300 el primer any. Tenir llibres reutilit-
zats amb tan poca bonificació fa que moltes 
famílies prefereixin comprar-los”, senten-
cia. La renovació tecnològica dels centres 
i un increment del personal d’educació 
inclusiva completen la llista de demandes 
expressades per Conti.

Des de l’Assemblea de Docents, a més, 
han engegat una campanya per detectar 
“ràtios il·legals”. “Hem localitzat 54 centres 
de primària i infantil que incompleixen les 
ràtios de 25 alumnes per aula. Sa Conse-
lleria s’escuda en el fet que les ràtios globals, 
de mitjana, són correctes i que la LOMCE 
permet un 10% de biaix, però això només 
és en cas de necessitats d’escolarització 
sobrevingudes no de manera sistemàtica”, 
denuncia Bonnin. Durant l’etapa Bauzá, es 
van eliminar un miler de docents i Bonnin 
considera insuficient que, per enguany, es 
prometin només 60 places noves. En un 
capítol més satisfactori, es congratula que 
els terminis i la planificació de les substituci-
ons hagin millorat, però recorda que encara 
no s’ha aconseguit el 100% de remuneració 
en les baixes. Per últim, fa pinya amb les 
famílies en la demanda de més equips de 
suport i orientació per a l’escola inclusiva i 
l’educació en la diversitat.3

incorporació d’una cinquantena d’unitats de suport a l’educa-
ció especial (USEE) per a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques són dues de les actuacions més destacades per 
Ruiz. Segons la consellera, la ràtio d’alumnes per aula baixarà 
de 22,9 a 20,7 en el cas de P3 i de 28,6 a 28,2 a primer d’ESO.

Els sindicats de docents i els moviments socials de la comu-
nitat educativa interpreten la situació d’una manera molt dife-
rent. “El Departament, a vegades, fa trampes dient que la ràtio 
ha baixat perquè fan una mitjana amb aules molt buides de Sant 
Iscle de Vallalta (entre 12 i 15 alumnes per aula) i aules plenes a 
rebentar de Manresa, on es pot arribar a 36 alumnes”, denun-
cia Ramon Font, portaveu d’USTEC-STEs. En situacions de crei-
xement sobrevingut de la població escolar, la llei d’educació de 
Catalunya (LEC) permet que la ràtio màxima de 25 alumnes a 
infantil-primària i de 30 a secundària es pugui superar un 20%, 
es queixa Font. Amanda Ortega, del sindicat COS, afegeix que 
el nombre de professors “ha augmentat una mica, però no als 
nivells d’abans de la crisi”. I explica: “Al nostre parer, s’estan 
donant molles per intentar mostrar que s’està donant més, 
però abans de la crisi ja no hi havia els recursos suficients: la 
ràtio mestre-alumne ja era massa gran aleshores”.

Miquel González, delegat de la CGT Ensenyament i mestre 
de primària a Sabadell, apunta una possible solució: “Volem 
que hi hagi una supressió progressiva del concert i no que es 
toquin solament les escoles d’elit. Es permet tenir subvenci-
ons a la preinscripció de la matriculació a escoles concertades 
que tenen ràtios de dinou alumnes”. A parer de González, això 
repercutiria en una millora de l’escola pública. “S’han de rever-
tir les retallades que s’han fet i s’han de recuperar els recursos 
de professorat i de condicions laborals que es van perdre amb 
l’excusa de la crisi”, afirma.

El problema endèmic de les substitucions
“Molt professorat comença a treballar el 12 de setembre, en règim 
de substituta i no d’interina. Així, no et paguen ni el juliol ni 
l’agost”, apunta Ortega (COS). Es tracta d’una reivindicació com-
partida amb la USTEC, la CGT i CCOO Educació. Com a mesura 
d’última hora, la consellera Ruiz ha anunciat la contractació a 
partir del 8 de setembre: el professorat substitut tindrà dos dies 
per preparar les classes. “Volem la contractació des del primer 
dia”, va ser la resposta que va donar l’Assemblea Groga el dijous 
1 de setembre a les portes de la seu del Departament d’Ensenya-
ment, l’inici d’una sèrie de mobilitzacions que han seguit amb 
una acampada davant del mateix edifici i que culminaran amb 
una concentració el 20 de setembre a la plaça de Sant Jaume. 
“S’està gastant un 2,06% del PIB en educació i la mateixa LEC 
diu que enguany s’hauria d’arribar al 6%. A vegades, sembla que 
vulguin degradar l’educació pública per reforçar l’ensenyament 
privat. Amb una aportació de 40 milions d’euros el problema de 
les substitucions estaria solucionat”, assegura Font.

Arnau Rodellar, militant de la CGT i de l’Assemblea Groga, 
detalla la problemàtica del dia a dia: “Es sobrecarreguen altres 
mestres i l’alumnat perd hores de classe. A secundària, només 
envien el professor substitut el primer dia quan s’acumulen més 
de dos professors de baixa. Si no es així, l’espera s’allarga quinze 

A les Balears volen 
més inversió per 
superar l’etapa Bauzá
L’Assemblea de Docents i les famílies reconeixen millores, 
però exigeixen un increment pressupostari destinat a les 
infraestructures, els llibres de text i la contractació de mestres

Jesús Rodríguez
@albertmartnez

Continua a la pàgina següent >>>
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RAMON FONT PORTAVEU USTEC-STES

“Meritxell Ruiz és una operació 
d’imatge, no fa més que mentir”
És mestre de l’institut Bisbe Sivilla de Calella i portaveu na-
cional de la USTEC-STEs, el sindicat amb més representa-
ció al sector de l’ensenyament. Critica durament la conse-
llera de Junts pel Sí: “Sempre diu que és molt important el 
diàleg, però la Meritxell Ruiz és una operació d’imatge, no 
fa més que mentir. Vam demanar la seva dimissió el mes 
de juny”. A tall d’exemple, ens parla del Decret de Planti-
lles. “Si la consellera creu tant en el mandat del Parlament 
i en la seva sobirania, hauria de retirar el decret, perquè la 
cambra va votar la retirada per àmplia majoria: Junts pel 
Sí es va quedar sol”, apunta. Font denuncia que “cada cop 
són més els directors que trien el professorat i no pas el 
professorat que tria el centre educatiu”. Posa l’exemple de 
les dones embarassades: “Quan una dona es presenta a 
una entrevista en estat de gestació, què passa? Queda to-
talment a mercè de l’arbitrarietat del director”, alerta.

ARNAU RODELLAR MEMBRE DE LA CGT I L’ASSEMBLEA GROGA

“Carregar-se l’educació visual, 
plàstica i musical és molt greu pel 
desenvolupament intel·lectual”
És activista de l’Assemblea Groga i milita a la CGT, alhora que 
impulsa el col·lectiu Docents en Defensa de l’Educació Artís-
tica. La LOMCE deixa les assignatures de música i educació 
visual i plàstica en mans de les comunitats autònomes. La 
Generalitat de Catalunya dóna potestat a la direcció dels cen-
tres. “Desapareixen com a matèries d’oferta obligada, són de 
segona categoria, i això és molt greu pel desenvolupament 
intel·lectual, social i emocional de l’alumne”, afirma Rodellar. 
La Generalitat ha rebaixat de tres a dues hores el llindar mínim 
d’aquestes assignatures optatives que s’han d’oferir a 4t d’ESO: 
“Per això hem fet una campanya retallant el 33% d’obres d’art 
conegudes”, explica. “A l’Escola d’Art i Superior de Disseny On-
dara (Tàrrega), per exemple, es carreguen el cicle formatiu de 
forja artística i art tèxtil: els que han cursat primer, ara hauran 
de prosseguir en un altre centre d’art i disseny”.

AMANDA ORTEGA MEMBRE DE LA COS

“Venen una renovació 
pedagògica, però en realitat 
és un projecte privatitzador”
Milita a la COS i exerceix de mestra a l’escola Pau Vila de 
l’Hospitalet de Llobregat. Considera el Decret de Plantilles 
l’inici d’un procés “privatitzador”. “A partir d’ara, el professorat 
que convingui serà contractat i el que no convingui es que-
darà fora, ja sigui perquè demana millores laborals, per em-
baràs, perquè participa en lluites sindicals... S’assumeixen els 
criteris d’una empresa privada”, detalla. Ortega creu que el 
govern “no ha fet cap esforç per fer millores pedagògiques”; 
també denuncia que “quan hi ha demandes a les escoles per 
problemes concrets, no hi ha acompanyament del Departa-
ment”. En el camp de les noves inversions, ho sintetitza així: 
“Tinc la sensació que està sent l’any de les engrunetes i no de 
les millores reals. Es dóna un mestre més a les escoles, però 
no estem als nivells d’abans de la crisi ni de lluny –tot i que 
són una fita que, per a nosaltres, no seria òptima”.

/ VICTOR SERRI

dies”. Aquest activista i professor de dibuix també ens parla dels 
1.010 barracons –mòduls, en llenguatge del govern– que enguany 
supliran les mancances de centres: “L’escola La Maquinista de 
Barcelona fa anys que està en barracons, l’Ernest Lluch de l’Hos-
pitalet de Llobregat també. Can Fabra, l’escola La Sagrera i l’es-
cola Entença de Barcelona arrencaran en barracons perquè la 
construcció del nou edifici no s’ha finalitzat”. La manca de pres-
supost és tan gran que hi ha escoles que cerquen patrocinadors 
per finançar les millores d’infraestructura. A l’IES Polinyà s’han 
cansat de demanar al Departament que sufragués la pintura de 
les pistes esportives. Finalment, s’ha penjat una pancarta publi-
citària de l’empresa que l’ha finançat al pati de l’institut.

La poca transparència del Decret de Plantilles
El mètode de selecció del professorat és un dels cavalls de bata-
lla dels sindicats i els moviments socials. L’entrada en vigor del 
Decret de Plantilles ha donat més poder a la direcció dels cen-
tres educatius i ha modificat el sistema d’adjudicació de places. 
Fins ara, tothom entrava a la borsa de treball i, mitjançant un 
sistema de puntuació, se li adjudicava un centre d’entre els que 
prèviament havia seleccionat. Ara, el director o directora de 
l’escola té un rol determinant a l’hora d’escollir mestres d’un 
perfil professional concret a través d’una entrevista.

“Hi ha gent a qui no ens afecta el Decret de Plantilles perquè 
entrem per oposició i per concurs de trasllat, però n’hi ha que 
entra per nomenament del director amb criteris que a vegades 
són poc democràtics. En el meu centre, intenten fer-ho de manera 
democràtica, però depèn de cada cadascú”, ens relata Empar 
Cogollos, mestra de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer del Poble-
sec. Cogollos és crítica amb el “discurs contradictori” del Departa-
ment. “Per molt que l’ensenyament sigui alternatiu –en referència 
al projecte Innova 21–, s’acaba passant per unes proves a tercer i 
a sisè, hi ha molta pressió per aconseguir una molta bona nota 
i això és contradictori. Ens esforcem molt, però l’alumnat té les 
condicions socials que té i això pot ser descoratjador”, ens explica.

El suport de les famílies
Maria Elisondo és una de les mestres que estrenarà el nou edi-
fici de l’escola de Can Fabra, a Sant Andreu de Palomar. Fins 

>>> Ve de la pàgina anterior

/ V. S.

/ V. S.
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Els centres educatius de la Catalunya 
del Nord van reobrir les portes l’1 
de setembre. L’inici del nou curs 

està marcat per les mesures de segure-
tat imposades pels ministeris d’Interior 
i Educació i emmarcades en la deriva 
del tout sécuritaire. S’inclouen accions 
com fer assajos dels plans de seguretat 
de cada centre, evitar les aglomeracions 
a l’exterior dels establiments i fer forma-
cions de primers auxilis “per poder ser 
resilients al centre en cas de crisi”. També 
s’ordena que el personal de cada centre 
assenyali possibles alumnes o professorat 
radicalitzats. Si bé aquesta obsessió per la 
seguretat no ha suscitat respostes, el tan-
cament o la demanda d’obertura d’aules 
n’ha generat unes quantes. A Sant Llorenç 
de la Salanca, un grup de pares i mares va 
ocupar l’escola per protestar contra el tan-
cament d’una aula; a Cànoes i Paçà, una 
concentració de 200 persones va recla-
mar l’obertura d’una nova classe.

Les mobilitzacions contra la reforma 
dels col·legis de secundària afectaran 

Barracons a l’Es-
cola Ernest Lluch 
de l’Hospitalet 
de Llobregat 
/ VICTOR SERRI

La seguretat 
antiterrorista arriba 
a les escoles de la 
Catalunya del Nord
L’ensenyament en català voreja el 7,8% de l’alumnat, entre aules 
d’immersió i fileres bilingües. S’arriba al 25% si hi sumem el que 
fa classes d’iniciació

Pablo Bonat
@pablobonat

aquesta reentrada; ja s’ha convocat una 
vaga pel 8 de setembre. 

La reforma, que va provocar nom-
broses mobilitzacions a finals del curs 
passat, ja s’està aplicant. S’han con-
firmat les retallades a les assignatures 
considerades secundàries o opcionals, 
entre les quals hi ha el llatí, nombrosos 
tallers artístics i també el català (tant a 
les fileres bilingües com a l’ensenyament 
opcional). Aquesta reforma accentua 
encara més les diferències entre centres 
públics i privats, tots amb concert eco-
nòmic amb l’Estat, ja que aquests dar-
rers no tenen cap obligació d’aplicació.

Pel que fa a la demanda d’ense-
nyament en català, les retallades són 
contradictòries amb la demanda de la 
població, fet que enguany es demostra 
amb l’obertura d’una nova classe d’im-
mersió lingüística pública a l’escola 
Arrels-Vernet de Perpinyà i el manteni-
ment dels efectius a les privades de la 
Bressola. 

A falta encara de xifres oficials, es 
calcula que el nombre d’alumnes en 
immersió o a les fileres bilingües voreja 
el 7,8% i arriba al 25% si s’hi suma l’alum-
nat que fa classes d’iniciació.3

ara, treballava al centre de primària Eulàlia Bota. Elisondo 
manté una posició crítica sobre l’opacitat del mètode de 
selecció, però es mostra favorable a poder escollir professorat 
adequat al projecte educatiu: “En alguns casos, la gent venia 
a l’escola perquè la tenia a prop de casa i no perquè compar-
tís el projecte de l’escola. Està bé que el Decret de Plantilles 
et garanteixi ocupar algunes places amb gent que creu en el 
projecte”. Però reconeix: “En la tria inicial, sí que pot haver-hi 
cert perill de triar a dit. Necessitarem tenir més rodatge per 
saber com anirà aquest mètode”.

La professora també critica la cobertura de les baixes. “Si no 
es cobreix la plaça immediatament, la feina va a parar a la resta 
de docents i no es dóna l’abast”, sintetitza. “A l’Eulàlia Bota, 
teníem una unitat de suport a l’educació especial, però amb 
un mestre i una tècnica no es pot donar una atenció tan per-
sonalitzada a l’alumnat amb aquestes necessitats. I no és fàcil 
que els assignin a les escoles que ara ho demanen”, afegeix. 
Finalment, envia un missatge en clau positiva: “Malgrat els pro-
blemes, la gent està motivada i té ganes de fer coses. Les escoles 
tiren endavant i, si les famílies t’ajuden, és fantàstic. Gràcies a 
aquest suport, tot camina”, sentencia somrient.3

200 persones van 
reclamar l’ober-
tura d’una nova 

classe a Cànoes / 
ESTELA 

RODRÍGUEZ

Una empresa ha 
pagat la pintura 
de les pistes 
esportives de l’IES 
Polinyà a canvi de 
col·locar una pan-
carta publicitària 
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‘La resistència íntima’ va rebre el Premi Ciutat de 
Barcelona d’assaig 2015 i ha gaudit d’una gran 
acollida entre la crítica i el públic lector. Com 

t’expliques l’èxit que ha tingut?
És un llibre escrit amb vocació de ser entès. La dificultat que 
presenta de vegades es compensa amb les clarianes que es van 
obrint contínuament. En aquest sentit, és una lectura agraïda. 
És una obra escrita amb molta cura i diria que això ha estat 
valorat. També passa que hi ha un cert cansament i embafa-
ment de lectures que s’han anomenat, de forma genèrica, 
d’autoajuda, i això fa que els lectors cerquin una altra mena 
de cosa. Però el motiu fonamental d’aquest ressò inesperat 
es deu, crec, al fet que el llibre desplega una mirada sobre 
aspectes importants de la vida. No cerca la novetat, sinó que 
vol compaginar el sentit comú amb la reflexió filosòfica; amb 
això, es connecta amb l’experiència de la vida i moltes perso-
nes s’hi han reconegut.

Actualment, no sé si aturar-se a llegir un llibre d’aques-
tes característiques és una victòria o un acte de resistèn-
cia en si mateix.
Sí, avui l’exercici de la lectura és un exercici marginal i de resis-
tència. De vegades, tenim la sort que en alguna marginalitat 
trobem allò que té més sentit. La lectura forma part d’aquesta 
marginalitat possible i, quan es dóna, és un regal: sol passar que 

els marges fecunden el conjunt. Quan hi ha alguna cosa margi-
nal significativa, d’alguna manera, ja estem salvats.

Al llibre, reflexiones molt sobre la intempèrie. Dius 
que és una condició pròpia de l’existència, que pel sol 
fet de viure estem obligats a “mantenir el tipus” da-
vant la seva duresa. Creus que aquesta idea no està 
prou assumida?
En l’experiència de la vida dels nostres avis o besavis, el fred 
i el pressentiment de la intempèrie eren més presents. Venim 
al món nus i ens aixopluguem, precisament per aquesta nuesa 
i per la dificultat contextual, perquè el món és difícil i costa 
viure. Estem sotmesos a la mancança, a les dificultats relaci-
onades amb la vida personal, social o política, a les malalties 
d’un mateix i de les persones que hom estima… Tot això forma 
part d’aquesta intempèrie. No és una experiència puntual ni 
té a veure amb un període històric concret: la intempèrie és 
perenne. Em sembla que la nostra societat fa que les persones, 
de vegades, no en siguin prou conscients. Vivim en una evasió 
promoguda per la distracció constant que fa que no vegis que 
véns nu al món i que en surts com una despulla. No estic des-
cobrint res, simplement hi estic posant l’accent, perquè és una 
experiència orientadora.

Davant la intempèrie, les narratives de la superació es-
tan en alça.
La intempèrie no se supera, s’afronta. El llenguatge de la 
superació és il·lusori i alienador perquè fa que no t’adonis 
de tu mateix. I adonar-te de les teves condicions no és ado-

Jordi de Miguel Capell
@jordidemiguel

Josep Maria Esquirol, filòsof

“La intempèrie no se supera, 
s’afronta”

Per entrevistar Josep Maria Esquirol 
(1963), cal deixar enrere la ciutat i el 
seu desfici. Cada revolt que mena a 
Sant Joan de Mediona, la petita vila on 
va néixer i viu, obre pas a un estar més 
reposat. La conversa té lloc en una casa 
rústica, senzilla i càlida. Esquirol és el 
primer membre de la família que l’ha 
habitada que accedeix a la universitat, 
d’on ja no ha sortit. Professor de filo-
sofia a la Universitat de Barcelona, és 
autor de La resistència íntima. Assaig 
d’una filosofia de la proximitat (Premi 
Ciutat de Barcelona 2015), una profun-
da reflexió sobre la intempèrie com a 
condició de vida i sobre la quotidianitat 
i la cura com a resistència. Davant d’una 
sòbria taula de fusta amb vistes a l’horta 
i a l’església, Josep Maria Esquirol parla 
amb gest amable i mirar de mussol. De 
fons, a la gravadora, se senten ocells, 
campanades i alguna fressa d’obra.



nar-te de la teva presó, sinó de les possibilitats que tens al teu 
abast. La condició no és només restricció de, sinó també una 
apertura de possibilitats.

En quin moment, i en quin sentit, la tècnica i l’actualitat han 
passat a ser el que tu anomenes “forces disgregadores”?
La disgregació té molt a veure amb l’hegemonia. Quan va apa-
rèixer la ràdio, la gent dels pobles es reunia al seu voltant, se la 
mirava i l’escoltava. Era una novetat extraordinària, però ocu-
pava un espai petit de la vida de les persones. La pantallització 
de la vida no és un fenomen marginal, sinó hegemònic: és el 
símbol d’un domini. El problema no és la tecnologia, sinó el seu 
domini i la seva omnipresència. D’altra banda, aquest món que 
domina és un món molt canviant, fugisser i consumista, que 
també empeny a la disgregació.

També dius que l’era de la tècnica és l’era de la trans-
parència. Parles de les xarxes socials com a espais on 
ens donem sense retorn, al·ludint Walter Benjamin i la 
seva reflexió sobre els edificis de vidre, transparents, 
sense aura.
La ideologia i el tipus de discurs que acompanyen la cièn-
cia i la tecnologia deixen entendre que tot és transparent, 
com si les coses i la vida no tinguessin secret o misteri, com 
si tot fos finalment explicitable. És una transparència que 
anomeno metafísica. Però, quan es pensa la vida a fons, 
necessàriament et trobes amb el misteri. Pensar la vida i 
donar compte d’una dimensió fonda i inexplicitable van del 
bracet. Aquesta ideologia tecnocientífica ho foragita. Per 

aquest motiu, la suposada transparència absoluta resulta 
asfixiant i invivible.

Resistir és aturar un cop?
Sí. Però miro la imatge no com un cop puntual, sinó com una 
mena d’amenaça permanent. La resistència demana perseve-
rança. Mentre mantens el tipus, fas coses, pots gaudir d’allò 
valuós i generar. La resistència és de cara a la generositat: resis-
teixes perquè, des dels marges, es pot donar peu a quelcom. És 
com quan els pagesos protegeixen el planter. La protecció és la 
resistència, però es protegeix perquè doni fruits: la resistència 
és de cara a la fecunditat.

Al llibre, insisteixes a parlar de la resistència més enllà 
dels substantius. La resistència és un verb, una acció.
Allò que descriu millor els aspectes més greus de la vida són els 
verbs: pensar, estimar, treballar, lluitar. I, de vegades, els infini-
tius concentren més bondat i perfecció que el passat perfet. És 
més important pensar que haver pensat. Si algú et diu que ja ha 
pensat alguna cosa, potser és que no l’ha acabat de pensar del 
tot bé. Quan penses bé una cosa, no l’acabes. Això ja ho he esti-
mat: no, les coses que són estimables continues estimant-les. El 
pretèrit perfet, a alguns verbs, no els acaba d’escaure.

“Pensar és inacabar el món”, ens deia Marina Garcés en 
una altra entrevista.
L’essència d’algunes accions, d’alguns verbs, indica infinitud, 
inacabament. La vida i el pensament són inacabables. A l’hora 
de pensar en allò que no moriria, alguns grans filòsofs han pres 

El llenguatge de la superació és 
il·lusori i alienador, fa que no t’adonis 
de tu mateix. I adonar-te de les teves 
condicions no és adonar-te de la teva 
presó, sinó de les possibilitats que tens

L’aparició de la ràdio era una novetat 
extraordinària, però ocupava un espai 
petit de la vida de les persones. La 
pantallització de la vida no és un 
fenomen marginal, sinó hegemònic

“

”
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el pensament com a referent fonamental. Aristòtil diu que Déu 
“pensa pensaments” [somriu].

Per què la revalorització de la quotidianitat hauria d’em-
parar-nos de les forces disgregadores?
Hi ha aspectes molt valuosos que tenen a veure amb la resis-
tència a la intempèrie i amb l’orientació. Això es posa en 
relleu, per exemple, quan algú ha estat malalt: llavors, s’es-
pera poder recuperar la normalitat. Poder tornar a fer vida 
normal es considera la fita prioritària. Què vol dir això? Que 
la quotidianitat orienta. La vida sense aquesta repetició de la 
quotidianitat és molt difícil. En aquest sentit, hi ha actes diaris 
aparentment banals que no ho són gens: llevar-se, esmorzar, 
donar el bon dia, arribar a la feina… són accions valuoses per-
què ens permeten continuar.

Fins a quin punt hem perdut el vincle amb allò que és 
original i quotidià? En altres treballs, has reflexionat 
sobre l’atenció i l’imperi de la mirada; en aquest, parles 
de la necessitat de tocar les coses. Em fa pensar en el 
pintor i poeta Perejaume quan parla de la distància en-
tre els gestos profunds que tenien els avis amb la terra 
(llaurar, segar, aplegar el femer…) i els nostres, que no 
van més enllà d’un lliscar la mirada o d’un caminar sobre 
la superfície.
S’està perdent una vida que tenia molt més a veure amb les 
mans i el tocar. És clar que ara toquem molt, però és un tocar 
molt restringit, es toquen pantalles o teclats. La manualitat 
fa que estiguis més connectat amb les coses. És quelcom que 
va més enllà d’una nostàlgia del món pagès: estem perdent el 
món perquè toquem poc. És un dels problemes vinculats amb 
la disgregació del món pantallitzat: molta abstracció i poca con-
creció. Molta verborrea i poques paraules viscudes. És curiós, 
perquè molta gent es declara materialista i no experimenta la 
matèria [somriu].

Tu véns de família de pastors i carnissers, gent que tre-
ballava molt amb les mans.
Les persones que tenen oficis on les mans són importants 
parlen d’una forma distinta. Tinc un amic filòsof que és for-
ner. Amassar ajuda a pensar. Tocar i estar en contacte amb 
les coses no ens allunya del pensament: n’és la base. El pro-
blema és la desconnexió de l’abstracció. Hi ha molts discur-
sos abstractes que ja no tenen a veure amb la concreció de 
la vida. De vegades, aquesta mena de capa teòrica cau sobre 
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Estem perdent el món perquè 
toquem poc. És un dels problemes del 

món pantallitzat. És curiós, perquè 
molta gent es declara materialista i no 

experimenta la matèria

Hi ha molts discursos abstractes 
que ja no tenen a veure amb la 

concreció de la vida. De vegades, 
aquesta mena de capa teòrica cau 

sobre les coses i les aixafa

“

”

les coses i les aixafa: és la colonització tecnocientífica del 
món de la vida.

El menjar càlid, fet amb cura, està molt present al llibre. 
Dius que, com el cansament de la labor i el moment del 
descans, també és una resposta a l’abisme. Avui en dia, 
però, se’ns ven com una experiència que val la pena de 
viure més enllà de la mateixa menja.
Forma part d’aquesta fugida al món de la distracció, com els 
viatges a illes verges que no ho són, coses molt esnobs. La grà-
cia del pa és que sigui un bon pa i que el puguis menjar cada 
dia: el pa de cada dia. Aquest tipus de vida que connecta amb 
les coses no és una floritura ni una aventura extraordinària. 
Sovint, la senzillesa conté el més gustós de la vida.

Juntament amb aquest menjar, la casa és probablement 
el símbol més fecund de La resistència íntima. Curio-
sament, la reflexió es dóna en un moment en què s’està 
deixant sense casa milers de persones que, alhora, en la 

seva lluita organitzada, han aconseguit construir espais 
d’intimitat i cura. Cases, al cap i a la fi.
Tot plegat posa en relleu una dimensió encara més profunda 
del que significa casa. És un gest. Aquesta mena de solidari-
tat, companyonia, fraternitat i ajuda mútua és, sens dubte, 
una forma de fer casa. És una reacció que subratlla de nou el 
més essencial, el sentit més radical de casa, que és justament 
el d’emparar, reunir, ajudar i protegir. Potser caldria parar més 
atenció a pensar la comunitat a partir del verb casar.

En quin sentit?
Tradicionalment, la comunitat humana i política ha estat pen-
sada amb els fonaments del poder, com a estructura que evita 
la violència dels particulars, i de l’intercanvi (fonament que no 
desmereixo en absolut: el fet que treballis curosament durant la 
setmana i el dissabte vagis al mercat a intercanviar el resultat de 
la teva feina i pressuposis que els altres han fet el seu producte 
amb la mateixa cura és gairebé emocionant). Jo crec que el gest 
de casar, l’empara, està com a mínim al mateix nivell de radica-
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Ara es parla molt de transparència. 
I està be que es faci. Però paga 
la pena saber que la base de la 
transparència no són els protocols, 
sinó la confiança
 
Una filosofia política de la proximitat 
ha de donar protagonisme a tots els 
gestos de la casa, de la fraternitat, del 
veïnat, als primers ajuntaments que 
són la base dels altres ajuntaments

“

”

litat que els altres dos (poder i intercanvi). Una mena de política 
que accentuï aquest tercer element està per fer i és factible.

La importància de les cures en el si dels moviments so-
cials és quelcom que s’està posant a debat amb certa ur-
gència. Es té la percepció que, sovint, s’ha desatès el be-
nestar dels companys i les companyes de viatge perquè 
el fonamental era la consecució d’un objectiu, l’acompli-
ment d’un destí paradoxalment més humà, social...
Tradicionalment, s’ha fet una dicotomia entre la casa i la polis. 
Crec que és una separació no gaire adient: casa, àmbit del privat; 
polis o plaça, àmbit del públic. La millor forma de descriure la 
relació no és la separació, sinó una relació en què la casa és la 
condició de possibilitat de la polis. La casa, en el sentit d’aquest 
gest, el que protegeix, el que cura, el que resguarda, és la possi-
bilitat de sortir i d’actuar fora. La idea és molt plàstica: per poder 
anar a l’àgora, has de poder sortir i tornar a casa. A la política 
actual, sovint li falta retorn a casa. La casa és un lloc de confiança; 
la gent que es pot resguardar és més ferma i aquesta fermesa es 

pot projectar a la polis. Sense la fermesa i la confiança, que és la 
fermesa que et dóna l’altre (estic més segur si puc confiar en tu), 
la cosa pública resta afeblida. Ara es parla molt de transparència. 
I està be que es faci. Però paga la pena saber que la base de la 
transparència no són els protocols, sinó la confiança.

“La política banal i epidèrmica s’aprofita de la debilitat 
de la casa”. Ho tinc subratllat.
Com menys confiança, més possibilitat de manipulació. La mani-
pulació és possible quan hi ha poca consistència. És una lliçó mar-
xista, però també de Hannah Arendt quan parla del totalitarisme: 
una societat afeblida és susceptible de ser manipulada totalment. 
La lògica totalitària busca l’afebliment. És el que ella anomena una 
societat de gent aïllada, literalment massificada: gent molt amun-
tegada i, tanmateix, sense llaços que mantinguin la verticalitat i la 
confiança. Sobre aquesta població, pots fer el que vulguis.

Tenim clar que la destrucció del vincle amb la intimitat 
(des de la persecució col·lectiva fins a la tortura) és el 

primer pas per tombar la resistència política, però pot-
ser no tenim tan clar que la construcció passa i comença 
per la cura d’aquest nosaltres.
Sortosament, la paraula cura és vaga i no només té la dimensió 
mèdica. Es pot veure en qualsevol àmbit. Vas a la facultat i fas 
el que l’estructura convida a fer ara: dónes uns continguts i et 
paguen un sou; els alumnes paguen una matrícula i obtenen 
unes classes i un títol. Costa molt canviar-ho, perquè el més 
fàcil és deixar-se anar i tirar endavant, però pots fer que això 
no sigui l’únic, fins i tot que no sigui el que prevalgui. Pots tenir 
cura del que tens entre mans de tal manera que la lògica de 
l’intercanvi quedi en un segon pla. Aleshores, es produeixen 
fenòmens com el de l’agraïment, que és la llavor d’un altre tipus 
de comunitat, la comunitat de persones que vibren pel mateix.

El municipalisme és el millor espai per posar en pràctica 
aquesta filosofia política de la resistència?
En el pensament polític clàssic es parlava bastant d’amistat; en 
el pensament polític modern es parla poc d’amistat i molt més 
de contracte. Una política que no parli de l’amistat i només parli 
del contracte social se’n va massa cap a l’abstracció. S’ha de fer 
una política en què la relació entre les cases, els veïns, tingui un 
protagonisme important, perquè és el nivell de més concreció. 
Una filosofia política de la proximitat, necessàriament, ha de 
donar protagonisme a tots els gestos de la casa, de la fraternitat, 
del veïnat, a tots els moviments socials, al municipalisme, als 
primers ajuntaments que són la base dels altres ajuntaments.

Ajuntament, juntura, ajuntar, casar...
L’ajuntament, simbòlicament i fàcticament, és la casa que 
ajunta les altres cases. En lloc d’illes, hi ha una relació de 
cases que crea un espai comú. Aquesta feina d’ajuntar no té 
aturador, però un ajuntament majúscul sense connexió amb 
els petits ajuntaments no és consistent i, moltes vegades, és 
això el que passa: hi ha un discurs polític abstracte que no 
connecta en cap sentit.

Quin paper té la memòria en aquest resistir?
La memòria com a resistència és la memòria del mal que s’ha 
comès i s’ha patit al llarg de la història. D’alguna manera, con-
sisteix a mantenir el passat obert, pendent. És no deixar que 
el passat sigui passat perfet, sinó imperfet. La imperfecció, en 
aquest cas, és una bondat. No està tot passat. Walter Benjamin 
parla de l’àngel de la història a partir d’un quadre de Paul Klee: 
són les millors línies que mai he llegit sobre el que significa la 
memòria solidària, d’una banda, i sobre la crítica radical a la 
idea de progrés, de l’altra. Al quadre, l’àngel de la història es 
veu trasbalsat; no mira endavant, mira enrere: mira tot el pati-
ment que hi ha hagut i totes les víctimes, que voldria salvar. És 
una memòria solidària de debò.3
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Paula Duran
@Paula_Duran

Serralades, boscos, rius, barrancs, albuferes, aqüífers, 
horts, séquies... són elements que conformen la zona 
geogràfica on es troba inscrit el País Valencià. Els ban-

cals, trossos de camp conreats des de les planes i les marjals 
fins a les faldes de les muntanyes –i més amunt–, representen 
les senyes d’identitat d’una tradició mil·lenària, la de les llau-
radores, que està connectada amb un sòl ric i fèrtil que durant 
molts anys ha servit de sustent a l’economia local de molts 
pobles i ciutats. A tot aquest paisatge, però, se li han sumat 
altres senyals ben diferents, mostra de la mercantilització que 
ha patit el territori durant les darreres dècades: muntanyes 
envaïdes per urbanitzacions i explotades per pedreres, bos-
cos arrasats pels incendis, litorals consumits pel ciment i pel 
turisme desfrenat, nuclis urbans massificats o pobles i terres 
abandonades a la seua sort per la falta d’oportunitats i la trans-
formació a l’economia del tercer sector.

Malgrat aquest panorama, d’uns anys ençà, a moltes comar-
ques valencianes, existeix un degoteig constant de persones 
que tornen als pobles amb la voluntat de dignificar el territori 
i l’agricultura autòctona, que arrossega segles de saviesa popu-
lar. Aquest èxode urbà està protagonitzat, sobretot, per joves 
amb una visió crítica de les ciutats com a espais de desenvolu-
pament personal i col·lectiu. Aquest moviment no sols respon 
a un interès individual, també acompleix una necessitat col·lec-
tiva invisibilitzada: el dret a viure en espais sans, amb recursos 
naturals a l’abast i amb un impacte ambiental mínim, on tota 
activitat humana siga pel benefici mutu.

Sobirania alimentària per la transformació social
“La ciutat no és sostenible i, per existir, necessita sagnar la 
natura i els pobles”, expressa Joan, agricultor orgànic de la 
Vall de Laguar, que exposa que “les ciutats són espais con-
querits i al servei del capitalisme des de fa segles i, per tant, 
són l’oposat al ritme i a la vida dels pobles”. Núria, agricultora 
i artesana a Benissa, observa que “sense la transmissió dels 

Tornar als bancals 
com a eina de lluita

Abandonar les ciutats per tornar al camp està esdevenint una proposta de 
vida cada vegada més popular entre el jovent valencià. Fruit d’aquest retorn, 
sorgeixen projectes basats en la recuperació, la protecció i la dignificació de 

l’agricultura i la cultura tradicionals

coneixements i del respecte cap a la terra, les noves gene-
racions vinents es veuran abocades a la pèrdua de la seua 
identitat cultural i, per tant, de la capacitat de supervivència 
i consonància amb el seu medi”. Per la seua part, Francesca, 
agricultora i exresident a València, manifesta que la pràctica 
de la sobirania alimentària i l’agroecologia “és una manera de 
lluitar i resistir contra el capitalisme depredador que decideix 
què, com i quan hem de menjar i, a més, ofega el minifun-
disme, una pràctica històrica al País Valencià, a favor d’una 
agroindústria extensiva i contaminant”.

Totes tres, a més de conrear la terra, han creat o formen 
part de projectes transformadors arreu de les comarques 
valencianes. Joan, per exemple, fa més de deu anys que viu 
a la muntanya en la Vall de Laguar: combina l’agricultura i la 
ramaderia de subsistència amb altres projectes com la coo-
perativa Bosque Madre. A més, forma part del Consell de 
Laguar, una assemblea des d’on es difonen iniciatives com la 
Reforma Agrària Orgànica (RAO), que tracta de restaurar la 
fertilitat del sòl mitjançant la microbiologia i els minerals que 
resideixen als boscos. La tècnica que empra és l’agricultura 
orgànica o ecològica, en contraposició a l’agroindústria que 
“desapodera el llaurador amb verins i productes industrials 
de matriu petroliera i origen bèl·lic”. Joan afegeix: “Més de 
8.000 anys d’agricultura haurien d’avalar les tècniques natu-
rals que estem atiant”.

Per altre costat, Francesca, que ha viscut molts anys a Valèn-
cia, sempre ha estat molt lligada als moviments socials de la 
ciutat, amb un interès especial pel moviment en defensa de 
l’horta. És per això que, quan va conèixer el seu company Raül, 
que treballava el camp, va marxar a l’Horta sud per empren-
dre un nou projecte de vida amb la comunitat que existia allà. 
“A Alcàsser, hi ha el CSA el Montó, focalitzat en l’autogestió i 
la sobirania alimentària com a moviment social, i després va 
nàixer la plataforma Ecollaures, de la qual som dels primers 
impulsors”, comenta. Actualment, ambdues treballen en un 
projecte comú anomenat Hort de Carmen, basat en els princi-
pis de l’agroecologia. “No consumim productes industrials, ens 
movem pel circuit de la moneda social i l’intercanvi... Convi-
dem qualsevol persona interessada a formar-ne part i, a més a 
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més, promovem el consum de varietats autòctones, de tempo-
rada i de quilòmetre zero”, anota Francesca.

En els últims anys, la majoria de pobles del País Valencià han 
decidit centrar la seua activitat en el sector dels serveis –en detri-
ment de la font de subsistència que els proveïa el sector primari–, 
però existeixen excepcions que intenten revertir aquest procés de 
despoblació i abandonament de les terres. L’artesana Núria i l’agri-
cultor Benjamín, residents a Benissa, fa més de quinze anys que 
viuen del camp i han fundat l’Associació de la Terra de Benissa. El 
seu objectiu és crear una xarxa de restauració i recuperació de les 
terres perdudes al terme mitjançant mètodes d’agricultura ecològica 
i ramaderia vernacla. També volen crear un espai d’aprenentatge 
d’aquest procés de revitalització orientat a les famílies. Núria explica 
que, per donar estabilitat al projecte, necessitarien el suport real de 
les institucions, que “fins ara, no creuen en res d’açò”. “Els agrada la 
proposta, però sols volen que tot quede bonic per atraure el turisme 
estranger, sense pensar en la subsistència de la gent del poble que 
s’aconseguiria amb la sobirania alimentària”, expressa decebuda.3

Una assemblea del 
Consell de Laguar, 

des d’on es difon 
la recuperació 

de les tècniques 
agrícoles naturals  

/ JOAN ORTOLÀ

El Mercat de la Terra 
de Xaló forma part de 

la ruta dels mercats de 
la Marina Alta / COR-

NELIA LEKKERKERK

Un clar exemple de revitalització de la 
cultura popular i de la vida als pobles, 
així com de la dignificació del treball 
agrícola i artesà, són els mercats de la 
terra que s’han creat i consolidat els 
darrers anys a la Marina Alta. Una xarxa 
de xicotetes productores locals creuen 
en aquesta manera de fer, en un “ca-
nal curt de comercialització fiable que 
enllaci entre la persona productora i la 
consumidora, tant amb productes de 
la terra com artesanals”, explica Majo, 
membre responsable d’alguns mercats 
de la terra a la comarca.

Tots els productes amb què es co-
mercia són autòctons i de temporada, 
fet que potencia el seu apreuament. A 
més d’aconseguir el quilòmetre zero, 
també es promou que la gent del po-
ble recupere el costum de baixar a 
comprar amb el cabàs a la plaça. Majo 
exposa: “També pretenem mantindre 
vives les nostres tradicions culturals”. 
Per eixa raó, tots els mercats van acom-
panyats d’una programació cultural, 
que inclou presentacions de llibres, 
activitats infantils, senderisme, actua-
cions musicals i teatrals... La freqüèn-
cia dels mercats pot ser mensual o set-
manal, en relació amb la disponibilitat 
de les mercaderes que ho organitzen. 
Ara per ara, existeix una ruta per la Ma-
rina Alta que està conformada per vuit 
mercats, com el Mercat dels Porxes a 
Benissa o el del Riurau a Jesús Pobre. 
Les seves denominacions fan honor als 
mercats que es formaven antigament a 
les places d’eixos pobles.

La funció revitalitzant i cohesiva 
dels mercats és tal que també s’està 

convertint en un costum a d’altres 
comarques com el Comtat, amb el 
Mercat de Canèssia a l’Orxa i el de 
Margarida a Planes, Muro d’Alcoi i 
Cocentaina. A la comarca de la Sa-
for, per exemple, un Mercat del Tre-
net fa parada a Almoines, Beniarjó, 
Potries i Vilallonga a principis de 
cada mes. L’Alacantí compta amb el 
Mercat de la Terra Arrels a Sant Joan 
d’Alacant i, a la comarca de la Ribera 
del Xúquer, també acaba de nàixer 
el Mercat de la Terra, amb un refe-
rent a Alfarb. 

A més a més, gràcies a la tasca 
de persones com Núria, Benjamín 
o Sandra, directora del documental 
La revolució del cabàs, s’ha aconse-
guit la modificació d’un decret llei 
a tot el País Valencià que permetrà 
la comercialització de la producció 
tradicional, amb el que això com-
porta per a la vida dels pobles i les 
comarques i, sobretot, per al ress-
orgiment de la figura de la xicoteta 
agricultora.

Fa cinc anys, a les comarques de 
l’Horta, va nàixer una iniciativa que 
aspira a consolidar aquesta revolu-
ció silenciosa. Es tracta del segell 
SPG-Ecollaures, un aval de garantia 
que certifica les iniciatives de pro-
ducció basades en els principis de 
l’autogestió, l’agroecologia i la so-
birania alimentària. S’assenten les 
bases del bé comú i l’acció conjun-
ta per a una autogestió organitzada 
i col·lectiva entre projectes afins, 
amb l’objectiu de consolidar un cicle 
transformador.

Bancal del projecte 
d’autoabastiment de 
Núria i Benjamín, fun-
dadors de l’Associació 
de la Terra de Benissa 
/ BENJAMÍN ORTOLA

Autogestió i harmonia 
amb el territori



Memòries salades 
d’una lluita política
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Poc abans de l’estiu, representants de la plataforma ciutadana 
Prou Sal i de BDS Bages es van desplaçar a Barcelona per 
reunir-se amb la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat de l’Ajuntament de la ciutat. L’objectiu de la visita era 
presentar les conclusions del judici popular a l’empresa minera 
Iberpotash, celebrat a Manresa el novembre de 2015, i demanar la 
implicació del consistori barceloní en les causes judicials obertes.

La restauració dels runams de residus salins resultants de 
l’explotació de les mines de potassa, així com la salinització 
dels aqüífers i les aigües del riu Llobregat, consumides a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, ha originat diferents processos 
judicials des de finals dels anys 90. Actualment, ja hi ha diver-
ses sentències fermes, entre les quals trobem una condemna 
penal contra directius de l’empresa per haver comès un delicte 
ecològic. A més, la Unió Europea manté oberts dos expedients 
contra l’Estat espanyol que estan directament relacionats amb 
l’explotació d’Iberpotash: un d’ells investiga possibles ajudes il-
legals; l’altre, la vulneració del principi de qui contamina paga. 
Després de la reunió, Janet Sanz, representant de l’Ajuntament 
barceloní, va anunciar que cercarien maneres de donar visibili-
tat a les reclamacions de les entitats bagenques.

La reunió i la posterior roda de premsa van tenir un ressò 
mediàtic escàs, com acostuma a passar amb certes notícies rela-
cionades amb l’empresa. Iberpotash és una de les protagonistes 
de l’Anuari Media.cat dels silencis mediàtics de 2016. En qual-
sevol cas, més enllà de l’agitada actualitat, resulta difícil trobar 
un conflicte socioambiental amb una història més llarga que 
aquest al territori català. Les plataformes Prou Sal i Montsalat 
han protagonitzat la lluita durant el segle XXI, en bona part des 
de l’adquisició de les mines per part d’Iberpotash l’any 1998 i la 
ulterior expansió de l’activitat. Però, a finals de la dècada dels 
70, la Marxa del Llobregat, impulsada pel Grup de Defensa del 
Medi Ambient del Prat de Llobregat, ja havia denunciat la sali-
nització dels rius. Fins i tot abans dels 40 anys de dictadura i de 
la Guerra Civil, alguns militants destacats de la CNT van jugar 
un paper central en el moviment que, durant els anys 30, va 
denunciar la degradació dels rius Llobregat i Cardener.

Els orígens de l’explotació
L’activitat minera, iniciada durant els anys 20, va ser denun-
ciada per primera vegada per impurificar les aigües dels rius 

Santiago Gorostiza
@sgoros
Historiador

el 1926. Però va ser l’obertura democràtica de la Segona Repú-
blica el que propicià un debat ampli, tant a la premsa com al 
Parlament, sobre com es podia compatibilitzar l’expansió de 
la mineria potàssica amb el manteniment de la qualitat de les 
aigües i la conservació de la natura. L’any 1933, el Parlament de 
la Generalitat republicana va aprovar una moderna llei de sali-
nitat per unanimitat i les diferents empreses mineres aleshores 
existents al Bages van ser multades repetidament per excedir 
els límits establerts. Tot i així, la salinització del subministra-
ment de Barcelona va créixer de manera alarmant.

Militants de la CNT, com el geòleg Albert Carsí, van divulgar 
el problema a les pàgines de Solidaridad Obrera i van partici-
par de les protestes. L’any 1934, Carsí va presentar la confe-
rència “La lluita per l’aigua” a l’Ateneu Enciclopèdic Sempre 
Avant, situat al carrer Riego del barri de Sants. Poques setma-
nes després, ell mateix va encapçalar una sortida organitzada 
pel mateix ateneu que incloïa un viatge al Bages per visitar 
les mines de Cardona. L’any següent, al costat d’Àngela Grau-
pera (escriptora i membre de l’Agrupació Femenina de Propa-
ganda Cooperatista) i del jove doctor anarcosindicalista Fèlix 
Martí Ibàñez, Carsí va presidir un “míting monstre” contra 
la impurificació de les aigües del Cardener i el Llobregat al 
Kursaal de Manresa.

El mateix any, el Laboratori Municipal de Barcelona va 
advertir l’Ajuntament del risc que l’aigua del Llobregat esde-
vingués massa salada per beure, en un moment en què la ciu-
tat encara no transvasava aigua del Ter i la tecnologia existent 
no permetia la dessalinització. La controvèrsia, àmpliament 
comentada a la premsa, va fer les delícies dels setmanaris 
satírics. Els mai innocents redactors de L’Esquella de la Tor-
ratxa culpaven “la potassa de Súria” d’embrutar els rius, acla-
rint després que es referien a l’empresa concessionària de les 
mines. Des de les pàgines de La Publicitat, il·lustradors com 
Apa –Feliu Elias– imaginaven una ciutat futura en què caldria 
beure l’aigua amb màscara.

Canvis estroncats amb la guerra
La voluntat política del govern de la Generalitat es manifestà 
amb l’establiment d’una xarxa de control de la qualitat de les 
aigües. També s’inicià la redacció d’un projecte de canal col-
lector que havia de recollir les salmorres que les mines vessa-
ven als rius i portar-les fins al mar. El projecte va ser inclòs al pla 
d’obres de la Generalitat, però va topar amb l’obstacle del finan-
çament. “Si això ho hagués fet un extremista –clamava L’Esque-
lla de la Torratxa el març de 1935, en referència als vessaments–, 
tot seria parlar dels estralls del comunisme i de l’escola laica. 
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Més enllà del litigi amb l’empresa Iberpotash, el conflicte socioambiental que es viu al Bages amb 
les mines de potassa i la salinització del riu Llobregat compta amb gairebé un segle d’història. 
En aquest article, un dels autors del llibre ‘Rius de Sal’ (Edicions del Llobregat, 2015) l’analitza en 
vista dels esdeveniments actuals
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L’aturada de l’activitat a les mines 
durant la Guerra Civil va fer baixar 
la salinitat de les aigües riu avall de 
manera significativa i va evidenciar la 
responsabilitat de les empreses

Recuperar aquestes lluites ens 
recorda que els conflictes ambientals 
també són lluites polítiques i socials 
que difícilment es poden adreçar 
només amb solucions tècniques

Com que ho fan uns burgesos, estrangers de més a més, hom 
veu si es farà un canal pagat no se sap per qui, però a la llarga, 
a costelles nostres”.

De fet, les diferents empreses mineres van alimentar tot 
tipus de dubtes sobre l’origen de la salinitat de les aigües per 
esquivar la responsabilitat de pagar les obres. Van assenyalar 
suposades intrusions marines als aqüífers barcelonins. Van 
apuntar que els residus miners no eren l’única aportació salina 
als rius. I, sobretot, van clamar que era impossible distingir 
entre la salinitat natural derivada dels sòls del Bages i l’aporta-
ció dels seus vessaments.

Aquests dubtes interessats es van resoldre d’una manera 
insòlita. L’aturada de l’activitat extractiva a les mines durant la 
Guerra Civil va comportar una baixada significativa de la salini-
tat de les aigües riu avall. Aquest fenomen va ser registrat grà-
cies a la xarxa de control establerta per la Generalitat i el treball 
dels obrers d’Aigües de Barcelona Empresa Col·lectivitzada, 
que no van deixar de fer proves de qualitat malgrat els bom-
bardejos. Mentre les tropes de Franco ocupaven Barcelona, la 
salinitat de les aigües de la ciutat recuperava els nivells previs a 
l’inici de les explotacions mineres.

El conflicte continua
Durant la revolució, quan Carsí i Martí Ibàñez van ocupar llocs 
de responsabilitat, s’enllestí un projecte de col·lector que car-
regava la major part de la despesa de l’obra a les mines. Amb 
la victòria franquista, aquesta possibilitat va ser descartada. 
Durant la dictadura, l’obra es va posposar repetidament i la 
legislació de control de la salinitat es va relaxar. Quan, passades 
quatre dècades, la Generalitat es va restablir i va recuperar les 
competències en l’àmbit sanitari, el col·lector de salmorres va 
ser una de les primeres obres que es van dur a terme. Tal com 
havien advertit cinquanta anys abans els redactors de L’Esque-
lla de la Torratxa, els costos van ser coberts per l’administració. 

Un tub de 120 quilòmetres, que encara avui travessa bona part 
del territori per bombejar les salmorres cap al mar, va millorar 
significativament la qualitat de les aigües del Llobregat.

Però les solucions definitives envelleixen de pressa. Des que 
es va construir, el col·lector ha patit més de 500 trencaments. 
La seva renovació i ampliació ha consumit centenars de milions 
d’euros de l’erari públic. Malgrat aquesta despesa, la salinitat 
continua a nivells alts i fa necessària l’aplicació de tecnologies 
que garanteixin el compliment d’una legislació europea que, a 
la pràctica, suposa gairebé dessalinitzar les aigües. No cal màs-
cara per beure de les aixetes de Barcelona, però fa dècades que 
el consum d’aigua embotellada s’ha normalitzat fins a nivells 
altíssims a moltes zones de l’àrea metropolitana. Els costos del 
tractament i la potabilització, a més, recauen sobre l’adminis-
tració pública i els usuaris finals.

L’any 2016 es compleixen 90 anys de la primera denúncia 
contra les mines, feta per Antònia Burés l’any 1926. Durant els 
anys 30, el Parlament va legislar per controlar el problema i 
destacats anarcosindicalistes van aixecar la veu per protestar a 
Manresa. Avui, activistes del Bages baixen a demanar el suport 
del consistori barceloní per impulsar processos legals que es 
dirimeixen a Brussel·les.

La recuperació de la memòria d’aquestes lluites mostra no 
només la continuïtat de les reivindicacions al llarg del temps, 
sinó també la constatació que els conflictes ambientals també 
són lluites polítiques i socials que difícilment es poden adreçar 
només amb solucions tècniques. Els protagonistes, les admi-
nistracions i les banderes del capital miner canvien, però la 
lluita contra uns guanys que es privatitzen i uns costos que se 
socialitzen, com als anys 30, prossegueix i reclama solidaritat 
interterritorial per avançar cap a la justícia social i ambiental. 
L’actual acord entre la Generalitat i Iberpotash estableix que 
el runam salí s’haurà de retirar abans de l’any 2065, però no 
aclareix qui es farà càrrec de les despeses.3
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Baixar al-Assad ha convertit la revolta 
democràtica a Síria en una 
guerra civil i una petita guerra mundial

DCLeaks.com va filtrar, el 15 d'agost passat, 2.576 docu-
ments interns de les fundacions impulsades per l'espe-
culador George Soros. Aquesta pàgina web és coneguda 

per haver filtrat part de la correspondència de Hillary Clinton 
o els correus electrònics de l'excomandant de les forces de 
l'OTAN a Europa, Philip Breedlove. La filtració que afecta les 
entitats controlades per Soros mostra, entre altres coses, els 
plans de l'Open Society Foundation (OSF) per establir una nar-
rativa favorable als seus interessos sobre la qüestió ucraïnesa a 
cinc països de la Unió Europea (UE) –Alemanya, França, Itàlia, 
Grècia i l'Estat espanyol. S'evidencia la seva tasca de manipula-
ció de la cobertura informativa per defensar i legitimar la Ucra-
ïna post Maidan i per frenar el que consideren un increment de 
la influència russa a Europa.

Un d'aquests documents filtrats fa referència a l'Open Soci-
ety Initiative for Europe (OSIFE). El 2015, aquesta entitat, amb 
seu al barri barceloní de Ciutat Vella i dirigida per Jordi Vaquer, 
va posar en marxa un projecte que comptava amb un pressu-
post de 750.000 dòlars. “Molts actors de la UE tendeixen a no 
acceptar la revolució de Maidan com a democràtica ni el govern 
d'Ucraïna com a legítim”, s'afirma al document, on també es 
considera que “aquests actors tenen les seves pròpies agendes –
relacionades amb vincles geopolítics i econòmics amb Rússia– i, 
per tant, seran difícils d'influenciar”. Per a la fundació de Soros, 
l'èxit de la nova Ucraïna en guerra amb el Donbass és vital pel 
projecte de la UE i per Washington.

Maccarthisme a l'europea
El projecte pretén influir en la presa de decisions sobre política 
exterior de l'esquerra europea. S'afirma que es pot “detectar 
una confusió” respecte a la realitat ucraïnesa pel “desconeixe-
ment dels fets sobre el terreny, la propaganda russa i el sen-
timent antiamericà”. Per aquesta qüestió, l'OSIFE va finançar 
l'elaboració d'un informe de 3.000 paraules, a raó de 6.500 
dòlars, que tractava de les diferents posicions en el debat 
públic a l'Estat espanyol. Com a annex, es va elaborar un llistat 
d'usuàries de Twitter en què es categoritzava 49 persones com 
a “principals creadors d'opinió clau prorussos” [sic], entre les 
quals trobem dos col·laboradors de la DIRECTA.

L'autor principal del document és Nicolás de Pedro, inves-
tigador del think tank Fundació CIDOB, on és responsable de 
l'espai postsoviètic i l'Índia. De Pedro va incorporar la investiga-
dora i activista pels drets humans al Caucas Marta Ter al projec-
te.“Que els autors apliquin aquest qualificatiu a persones amb 
opinions i perfils professionals tan heterogenis fa l'efecte que, 

Roger Suso
@eurosuso
Berlín

per a ells –en un gest més propi del maccarthisme–, qualsevol 
que no comparteixi l'argumentari d'Open Society és antieuro-
peista i, per tant, prorús”, afirmen des d'Eurasianet.es, un bloc 
d'investigadores sobre la regió eurasiàtica. Tres de les persones 
que hi col·laboren han estat assenyalades a la llista.

Pel periodista de Gara Pablo González, inclòs a la llista pro-
russa: “El problema és que els dos [en referència a De Pedro 
i Ter] havien jurat i perjurat que no cobraven d'organitzaci-
ons com la de Soros i havien arribat a acusar els altres del 
contrari sense aportar cap prova. Algú que cobra de Soros no 
pot posicionar-se com un expert objectiu i imparcial i, a més, 
acusar els altres de no ser-ho”. “Com a periodista que fa tre-
ball de camp a Ucraïna i a altres països de l'àrea, la llista em 
situa al punt de mira de manera intencionada. Això em genera 
decepció vers aquestes persones i també preocupació de cara 
al futur”, sentencia.

“El treball va consistir en un mapeig dels debats sobre el 
tema d'Ucraïna a Espanya basat exclusivament en el que la gent 
posa al seu compte de Twitter en obert. És a dir: no només és 
quelcom legal, sinó perfectament legítim i molt freqüent”, va 
afirmar De Pedro a Vice News. Moltes de les persones esmen-
tades, però, van afirmar per Twitter que se sentien víctimes de 
“llistes negres”. “Quan un usuari organitza una llista a Twitter 
està fent el mateix. Així doncs, no té res a veure amb llistes 
negres, sinó amb identificar quines idees i narratives domina-
ven i quins eren els comptes més influents”, sosté De Pedro.

Per la seva part, Ter va assegurar –a través de Twitter– que 
l'objectiu del seu treball era “posar ordre en les diferents postu-
res que es veien a les xarxes socials i assenyalar experts en 
altres camps que interactuaven amb elements del conflicte”. 
Pilar Requena, periodista de Televisió Espanyola, va replicar 
les paraules de Ter: “Us faig responsables, als autors, de les con-
seqüències de qualsevol tipus que pugui tenir per mi haver-me 
inclòs en aquesta llista negra”. En declaracions a Sputnik, Ibai 
Trebiño, periodista d'Argia que ha viatjat tres vegades a l'est 
d'Ucraïna com a corresponsal de guerra, diu que la llista –en la 

L’autor principal del treball és 
Nicolás de Pedro, investigador del 
‘think tank’ Fundació CIDOB, que 

va incorporar la investigadora i 
activista Marta Ter al projecte

“Com a periodista que fa treball de 
camp a Ucraïna i a altres països de 

l’àrea, la llista em situa al punt de mira 
de manera intencionada”, afirma 

Pablo González (‘Gara’)

Maccarthisme 2.0 
des de Catalunya

L’Open Society Initiative for Europe (OSIFE), radicada a Barcelona i impulsada per 
l’especulador George Soros, va elaborar un projecte que classificava periodistes 

en relació amb el seu posicionament vers el conflicte a Ucraïna. Es buscava influir 
sobre el relat mediàtic, també en cercles de les esquerres i l’activisme
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qual apareix– “busca posar la por al cos i coaccionar la llibertat 
d'expressió i la llibertat de premsa”.

La llista difama amb “la fal·làcia de l'home de palla”, sos-
tenen des d'Eurasianet.es. “Per contrarestar les interpretaci-
ons del conflicte d'Ucraïna que dissenteixen de la posició que 
desitgen imposar Washington, Brussel·les o Soros, no s'entra 
a debatre sobre els arguments reals, sinó que es caricaturitza 
l'oponent oferint una descripció falsa i amb prejudicis ideolò-
gics”, afirmen.

Objectiu: penetrar a la premsa alternativa i d'esquerres
Els documents filtrats també inclouen un llistat de persones 
“que podrien ser de particular interès per al projecte, però 
que no estan tuitejant sobre Ucraïna”. En aquest apartat, s'hi 
incloïa un col·laborador de la DIRECTA, dos periodistes catalans 
més i un llistat de mitjans de comunicació (El País, eldiario.es, 
El Periódico, Ara, Ràdio Klara i la DIRECTA) que són catalogats 
com a “potencials aliats” a l'hora d'influir per la fundació de 
George Soros.

En aquest aspecte, un dels objectius de l'OSIFE és buscar 
més presència de les veus de la societat civil ucraïnesa “a la 
premsa alternativa i d'esquerres”. D'aquesta manera, es pretén 
amplificar l'opinió de “les veus pro Maidan de caràcter esquer-
ranós” i sotmetre els posicionaments prorussos o pro Donbàs 
“a un major grau d'escrutini i escepticisme per part dels actors 
d'esquerra que participen en aquest projecte”.

Amb la idea de fer realitat unes aliances de premsa, l'OSIFE 
planteja la sindicació entre mitjans de comunicació d'Ucraïna 
–“amb interessos mainstream i més orientats a l'esquerra”– i 
mitjans dels cinc països definits com a objectiu. De manera 
encoberta, la fundació facilitaria l'intercanvi de continguts i 
col·laboracions i pagaria per la traducció i l'edició de textos si 
fos necessari. Per tant, aquesta era –presumptament– una de 
les estratègies per cooptar la DIRECTA. El procediment de Soros 
pretén relacionar el suport al govern de Kíev amb “la lluita anti-
feixista europea”, passant per alt que la ultradreta ucraïnesa és 

un actor clau de la política del país i és part integral de diversos 
batallons paramilitars que combaten al front bèl·lic.

En el camp del periodisme d'investigació, l'OSIFE pro-
jectava seleccionar periodistes de cinc dels països objectiu 
per oferir-los viatges de premsa de llarga durada a Ucraïna. 
“Més que especificar sobre què han d'escriure, haurien de fer 
suggeriments articles”, afirma el document. La fundació de 
Soros, però, es reserva “un veto sobre històries que pensem 
que són contraproduents”. L'objectiu primordial era evitar 
que s'imposin “narratives sobre feixisme, etc.”. Respecte als 
problemes del model plantejat amb els vetos, l'OSIFE “evitarà 
actuar com a enllaç principal amb els periodistes”. Així doncs, 
la responsabilitat d'actuar com a intermediària i editora s'en-
carregaria a una tercera persona. La DIRECTA va contactar amb 
l’OSIFE durant la confecció d'aquest reportatge, però no ha 
obtingut resposta. 3
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La seu de l’Open 
Society Initiative 
for Europe 
/ VICTOR SERRI

Un dels objectius de l’OSIFE és, segons 
uns documents interns que s’han 
filtrat, buscar més presència de les 
veus de la societat civil ucraïnesa “a la 
premsa alternativa i d’esquerres”

La fundació de Soros es mostrava 
disposada a pagar els costos de les 
sindicacions amb mitjans ucraïnesos 
i a sufrafagar viatges de llarga durada 
a periodistes de manera encoberta

La via Soros
George Soros, financer d’origen hon-
garès i nacionalitat estatunidenca, va 
emigrar de Budapest –on va sobreviu-
re a l’holocaust– a Londres i, després, a 
Nova York, on va treballar d’inversionis-
ta. El 16 de setembre de 1992, Soros va 
esdevenir famós mundialment quan va 
guanyar més de 1.100 milions de dòlars 
en una sola operació aprofitant que el 
Banc d’Anglaterra es resistia a elevar 
els tipus d’interès de la lliura esterlina. 
Aquest fet va comportar una devalua-
ció de la moneda i un profit enorme 
per a Soros, que va fer vendes en curt 
de la moneda britànica.

Paral·lelament, Soros ha finançat 
i impulsat campanyes filantròpiques 
arreu del món, en particular, a Europa. 
Des dels anys noranta, amb el desman-
tellament de l’URSS consolidat, els 
noms del magnat i de la seva funda-
ció han estat relacionats amb diversos 
moviments opositors serbis durant les 
protestes que van suposar la caiguda 
del règim de Slobodan Milosevic i amb 
les mobilitzacions contra Franjo Tudj-
man a Cròacia, contra Vladimir Meciar 
a Eslovàquia o contra Sali Berisha a 
Albània. També se’ls ha vinculat amb 
les anomenades revolucions de colors 
que es van produir a l’espai postsoviè-
tic, mitjançant les quals forces oberta-
ment antirusses i proestatunidenques 
van arribar al poder a països com Geòr-
gia o Ucraïna. La recent filtració mostra 
de nou els propòsits de l’entramat So-
ros de controlar l’opinió pública euro-
pea i fer passar gat per llebre.

Pagar els viatges de 
corresponsals incloïa 
una contrapartida: 
el dret de vetar els 
articles que es consi-
deressin “contrapro-
duents“
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“Les dones són les que s’enduen la pitjor part, vio-
lades i abandonades al desert”, ens diu una acti-
vista a Nador, la ciutat marroquina més propera a 

la frontera amb Melilla. Des de la discreció i des d’un pacte 
de silenci no escrit amb el govern del Marroc, la seva orga-
nització es dedica a assistir alguns dels milers de persones 
migrants, sobretot subsaharianes, que arriben a Nador per 
intentar creuar la frontera cap a la península Ibèrica. Són 
gairebé l’única organització que hi queda. “Abans, parlàvem 
amb tots els periodistes que podíem; després, vam comen-
çar a tenir seriosos problemes amb el govern del Marroc i 
vam entendre que, per poder continuar assistint els migrants, 
havíem de callar”, explica. Feia sis mesos que no acceptaven 
cap trobada amb periodistes.

L’organització té un centre clandestí de recuperació per a 
migrants al cor de la ciutat: “Aquí només podem allotjar una 
vintena de persones, les instal·lacions no donen per més i el 
govern de Marroc tampoc no ho permetria”. “Hi tenim, sobre-
tot, menors ferides i dones que han parit, perquè no hagin 
d’estar als campaments mentre es recuperen. Després, els 
hem de tornar als boscos, on es preparen per saltar la tanca o 
agafar les pasteres”, ens diu. La situació és molt penosa, però 
l’activista demostra una enteresa envejable mentre va desfi-
lant una història universal de desgràcies i superació quotidi-
ana. Es refereix als campaments irregulars i de cabanes que 
les migrants mantenen al boscos de la muntanya del Gurugú, 
al costat de la ciutat i a escassos quilòmetres de la frontera 
amb Melilla. La frontera, de dotze quilòmetres de llarg, està 
fortificada per tres línies de tanca de fins a sis metres d’alçada, 
amb un fossar de dos metres de profunditat i filat espinós. 
També es compta amb l’alta tecnologia, en forma de càme-
res i sensors de moviment, per evitar que les migrants puguin 

Les dones 
negres no 

arriben a 
Melilla

Milers de persones migrants subsaharianes esperen 
en condicions molt precàries per creuar la frontera. Quan 

se’n surten, sovint són deportades en calent

entrar a l’Estat espanyol i demanar asil polític o emprar altres 
vies per buscar-se una vida millor.

Les violacions com a realitat recurrent
“Les dones subsaharianes són les que més reben”, insisteix l’ac-
tivista. “La dona negra migrant és la més silenciada; gairebé no 
arriben dones a Melilla, però són un 30% als campaments. Des-
apareixen, moren violades o en mans de les xarxes de tràfic de 
blanques”, afegeix. Recorda un cas concret: “No en sabem gairebé 
res, només que li deien Mery, però la majoria es canvien el nom. 
Les màfies els diuen que és per protegir-les; també els fan deixar 
tota la documentació enrere, amb l’excusa de dificultar una futura 
deportació. La Mery va arribar als campaments embarassada de 
set mesos, portava bessones. Vés a saber el que havia viscut per 
arribar fins aquí! La van violar brutalment un grup d’homes tota la 
nit i la van apallissar fins a matar-la. Li van pegar repetidament a la 
panxa. Quan ens van avisar del campament i la vam anar a buscar, 
li vam poder treure els bebès de la panxa, eren dues nenes. Una 
estava morta, a l’altra li vam posar Mery. Va viure deu dies”.

L’organització amb la qual parlem dóna assistència, sobretot 
mèdica, a migrants dels campaments: “Tenim un contacte a cada 
emplaçament. Ens hem guanyat la seva confiança amb el temps; 
ells no deixen que ningú entri ni s’acosti als campaments; la poli-
cia marroquina els assalta contínuament, de nit. Ells tenen un 
número de mòbil nostre que sempre està de guàrdia, ens poden 
trucar a qualsevol hora i tenim un punt de trobada fora dels cam-
paments. Allà, amb un cotxe, anem a recollir els ferits i els portem 
a l’hospital”. Segons explica, els serveis de salut marroquins “estan 
molt sensibilitzats i els atenen molt bé”. “Després –continua– els 
tornem als campaments i allotgem els casos més greus al centre”.

Segons l’activista: “Les dones no parlen massa i costa molt 
que t’expliquin el que han viscut. Però, amb algunes, te’n surts. 
Una noia que es va estar tres mesos al centre ens va explicar 
que havia marxat de casa amb un camió, homes i dones junts. 
Normalment, les migrants marxen amb parelles perquè, durant 
aquest periple, les dones necessiten algú que les protegeixi. Si 
no tenen parella, la troben per força. Al camió, anaven tots bar-

Laia Gordi i Vila
@miravent
Nador
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assentaments irregulars als boscos 
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Un assentament 
ubicat a pocs quilò-

metres de la frontera 
espanyola / ERNESTO 

FERNANDEZ
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rejats, però, de cop, es va parar al mig del desert, els traficants 
van fer baixar a totes les dones i el camió va continuar amb els 
homes. El traficants, armats, van tornar al cap d’una estona i les 
van violar durant hores. Després, les van abandonar al desert. 
Elles, al cap d’un dia, van trobar forces per posar-se a caminar 
i van arribar a la població més propera, on encara hi havia el 
camió amb els homes, que –sense més ni més– les va recollir i 
van continuar el viatge. Ho tenien tot planificat”. Ho explica 
sense canviar l’expressió de serietat que li domina implacable-
ment les faccions: “Les migrants que viatgen amb els traficants, 
les que acaben en mans de les xarxes de tràfic de blanques per 
prostitució, són violades abans de sortir de viatge”.

Avió, pastera, tanca
Les persones migrants entren a la Península majoritàriament en 
avió, amb visats legals que, després, difícilment poden renovar, i 
es queden com a sense papers, explica Teresa Vázquez, advocada 
del Centre d’Estància Temporal d’Immigrants (CETI) de Melilla. 
En aquestes instal·lacions, l’administració dóna allotjament, 
manutenció i assessorament jurídic a qui aconsegueix passar la 
frontera, sigui en cotxes o saltant. “A la majoria, jo els recomano 
–per activa i per passiva– que demanin asil polític”, ens confessa 
la lletrada, “perquè és el camí més ràpid cap a la regularització”.

De les persones que entren amb avió, se’n parla poc. En 
canvi, s’assenyala (més) com una amenaça la gent més pobre, 
que no aconsegueix visats i ha de recórrer a les màfies per creuar 
les múltiples fronteres i arribar a les portes d’Europa, per saltar 
la darrera. Entre aquestes migrants, segons ens explica Vázquez 
a Melilla i ens confirma l’activista de Nador, hi ha diverses classes. 
Algunes persones poden pagar per passaports falsos marroquins 
i creuen la frontera més o menys fàcilment. Altres poden pagar 
les màfies perquè, a través del suborn de funcionaris i guàrdies, 
creuin la frontera de Melilla als dobles fons de cotxes i camions. 
També hi ha gent que ha d’agafar pasteres de nit, sense llums, 
fent silenci al mig del mar: seden –i en alguns casos ofeguen– els 
bebès que ploren. Després, hi ha la gent de baix de tot, la més 
pobra o més “negra”, com subratlla l’activista de Nador, que ha 

d’esperar als campaments per saltar la tanca. “Els subsaharians, 
com que són negres, no poden passar amb passaports falsos. En 
canvi, els àrabs ho tenen una mica més fàcil perquè els funciona-
ris espanyols no distingeixen un sirià d’un marroquí, mentre que 
els negres només poden saltar o agafar pasteres”, ens diu l’acti-
vista. “Ara, el focus està posat a Síria, no es parla dels negres que 
no parlen àrab. No es parla d’allò amb què no pots empatitzar, 
és el col·lectiu més invisibilitzat”, afirma amb un deix d’acritud.

La llei internacional reconeix el dret d’asil. Els tractats de les 
Nacions Unides, dels quals l’Estat espanyol és signant, recullen 
l’obligació d’atendre les persones que demanen asil polític en 
territori nacional. La contradicció és que la persona refugiada 
ha d’arribar primer al país d’acollida, sovint de manera irregu-
lar. Les devolucions en calent són clarament il·legals i atemp-
ten contra els drets humans més bàsics. Tot i així, com confir-
men les nostres fonts, són una pràctica habitual de la policia 
espanyola, amb la connivència de la policia marroquina, que 
–segons algunes veus– recull les migrants que els entrega la poli-
cia espanyola, amb casos recurrents de pallisses. De fet, el tri-
bunal d’Estrasburg va demanar explicacions a l’Estat espanyol 
l’any passat per les devolucions il·legals a Melilla. El cas resta 
obert a l’espera de resposta per part del govern.

Gràcies als múltiples entrebancs que fan que les migrants 
sovint hi deixin la vida, només un nombre molt petit d’aques-
tes persones aconsegueix passar la frontera (forçosament de 
manera irregular) i arribar al CETI per demanar asil o inten-
tar regularitzar la seva situació mitjançant altres vies. La resta 
poden quedar atrapades mesos i mesos als campaments ama-
gats a les muntanyes; des d’allà, poden intentar múltiples salts a 
la tanca o embarcar-se. També hi ha la recent estrenada Oficina 
d’Ajuda al Refugiat (OAR) a Melilla, on ens diuen que gairebé 
ningú no demana ajuda. “Una gran idea, posar-la al costat de 
la tanca on els refugiats no poden arribar. Hipòcrites! Què han 
de fer els migrants i refugiats? Arribar a la frontera marroquina 
i demanar amablement: ‘Miri, que passo un momentet per 
anar a l’OAR…?’” –s’enfada l’activista de Nador i, per un segon, 
trenca la seva dolça i madura serenitat.3

Les persones migrants entren a 
la Península majoritàriament en 
avió, amb visats legals que, després, 
difícilment poden renovar, i es 
queden com a ‘sense papers’

La llei internacional reconeix el 
dret d’asil. La contradicció és que 
la persona refugiada primer ha 
d’arribar al país d’acollida, sovint de 
manera irregular

Les migrants esperen 
l’oportunitat de saltar 

la tanca de Melilla a 
zones boscoses pro-

peres / E. F.

La frontera, de dotze 
quilòmetres de llarg, 

està fortificada per 
tres línies de tanca 
de fins a sis metres 

d’alçada / E. F.
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Si el cop d'estat contra el govern turc de Recep Tayyip Erdo-
gan del juliol passat i el seu contraatac encara en marxa 
revela alguna cosa és, per sobre del nou autoritarisme que 

domina el país, la volatilitat geoestratègica de la regió. El gran cam-
pió és Baixar al-Assad, que ha aconseguit imposar l'única alterna-
tiva acceptable al seu poder absolut: la desestabilització de la zona 
durant els propers anys i el debilitament de tots els seus rivals. La 
victòria d'Assad sobre Erdogan és manifesta. No només ha traslla-
dat a Turquia la violència gihadista que l'un i l'altre van cortejar; 
no només l'ha obligat a deixar les negociacions amb el PKK i com-
batre els kurds del PYD –el sirià Partit de la Unió Democràtica– fora 
de les seves fronteres; ha aconseguit, sobretot, convertir-lo en el 
seu bessó i, d'aquesta manera, restablir amb naturalitat el prota-
gonisme de les dictadures a l'Orient Mitjà.

Erdogan, derrotat en la seva temptativa d'aprofi tar la cai-
guda del règim sirià per estendre la versió democràtica de l'oto-
manisme als territoris del seu antic imperi, recupera la tradició 
nacional-estatal de la Turquia kemalista, que d'alguna manera 
també és la de la dinastia assadista o la d'Al-Sisi a Egipte. La der-
rota d'Erdogan a Síria i el seu contraatac a Turquia restableixen 
la terrible normalitat de l'Orient Mitjà, jou de pobles.

Al mateix temps i com per desmentir una vegada més els 
tiralínies geopolítics del passat, el contraatac del dirigent de 
l'AKP –victòria d'Assad– mostra i agreuja les diferències entre 
Turquia, membre de l'OTAN i fi del aliada dels EUA, i els matei-
xos EUA, pares de l'OTAN i, fi ns ara, força imperialista hegemò-
nica a la regió. Les acusacions contra Obama per haver donat 
suport o haver consentit el cop gulista se sumen a l'enfronta-
ment armat per via interposada a Síria: mentre que Washington 
considera el PYD com una força aliada a la qual dóna cobertura 
militar, Ankara combat els kurds sirians i fi nança milícies hos-
tils als interessos tàctics estatunidencs.

En aquestes circumstàncies, no és estrany l'acostament 
entre Turquia i Rússia després del putch del juliol. Gran victòria 
d'Assad, els EUA s'estant quedant cada vegada més sols a l'Ori-
ent Mitjà, ja que l'Aràbia Saudita també obeeix el règim sirià, 
a qui combat de la manera més convenient als interessos del 
tirà: amb sectarisme fanàtic, alimentant confl ictes i provocant 
guerres al marge de l'agenda estatunidenca. En aquest sentit, 
l'acostament Aràbia Saudita-Israel, igual que el coqueteig entre 
Turquia i Rússia, anuncien i dibuixen un nou repartiment de 
la regió. L'Iran apareix com a pivot oriental i els EUA i la UE 
queden, si no fora de joc, molt desdibuixats.

Per conservar el seu poder, o almenys sobreviure al seu illot 
palatí, Baixar al-Assad no ha dubtat a convertir una revolta 

democràtica en una guerra civil i, després, en una petita guerra 
mundial que –efecte paradoxal– ha desfet per sempre les fronte-
res Sykes-Picot, amb què França, la Gran Bretanya i l'Imperi Rus 
es van repartir l'Imperi Otomà. S'ha posat fi , de manera defi ni-
tiva, a l'ordre geoestratègic binari de la guerra freda. Cap força 
hegemònica no pot introduir estabilitat, tampoc hi ha cap força 
hegemònica que dicti un patró raonable d'aliances i enfronta-
ments. Aquesta derrota parcial de l'imperialisme estatunidenc 
només pot alegrar la gent que, més que antiimperialista, és 
antiestatunidenca. La victòria de Baixar al-Assad desfà les espe-
rances democràtiques dels pobles de la regió i deixa  rere seu 
centenars de milers de persones mortes, milers de torturades, 
milions de desplaçades i una nova situació de caos geopolític 
en què la pau ja és impossible. En aquesta nova guerra interim-
perialista (retorn al món de Sykes i Picot de fa cent anys), ara, 
els protagonistes –rivals i connivents– són l'Aràbia Saudita del 
wahabisme, l'Iran dels aiatol·làs, la Turquia d'Erdogan i la Rús-
sia de Putin. Als quals cal afegir els dos estats ideològics de la 
zona: Estat Islàmic i l'Estat d'Israel, que s'admiren mútuament.

Fa cinc anys, crèiem possible una democratització de l'ano-
menat món àrab i del món en general. Avui, és més probable un 
llarg apocalipsi homeopàtic, en el qual –com sempre– les persones 
pobres, les decents, les dignes i les justes sucumbiran davant el 
silenci o la complicitat d'Occident, incloses les esquerres.

ANÀLISI

Una apocalipsi homeopàtica
Baixar al-Assad ha aconseguit imposar l’única alternativa acceptable al seu poder absolut 
a Síria: la desestabilització de la zona i el debilitament de tots els seus rivals

Santiago Alba Rico
@SantiagoAlbaR

Per conservar el seu poder, Baixar 
al-Assad no ha dubtat a convertir 
una revolta democràtica en una 
guerra civil i, després, en una petita 
guerra mundial

La seva victòria desfà les esperances 
democràtiques dels pobles de la 
regió i deixa centenars de milers de 
persones mortes i una nova situació 
de caos geopolític rere seu

Soldat sirià a un 
‘checkpoint’ a prop 
de Damasco / ELISA-
BETH ARROTT
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28-29
Mujeres Libres va ser una resposta 
col·lectiva al patriarcat imperant en 
el context de la Segona República

30
El volum ‘Circ, educació i transformació 
social’ és un repàs coral a l’aposta 
pel circ de l’Ateneu Popular 9 Barris

“Acabem de veure Déu sobre l'escenari”. Hi ha diferents 
versions sobre qui va dir aquesta frase. Una d’elles 
l'atribueix a Janis Joplin; l'altra, a Bob Weir, de Grateful 

Dead. La frase es referia al concert que acabava de fer Otis Redding 
i la seva banda al Festival Internacional de Pop de Monterey el 18 
de juny de 1967. Sis mesos després, l'avió on viatjava el cantant es 
va estavellar al llac Montana. Redding i sis persones més van morir 
en l'accident.

El cantant i compositor va néixer el 9 de setembre de 1941 a Daw-
son, Georgia, fill d'Otis i Fannie. Tres anys més tard, tota la família 
es va traslladar a la ciutat de Macon. El sud vivia sumit a l’època de 
la Jim Crow –la forma pràctica de segregació racial–, una represen-
tació de la qual són les conegudes imatges de bars o fonts d’aigua 
que separaven les persones blanques de les negres. Redding no va 
aprendre mai a llegir o tocar música. Gràcies a la seva veu, però, va 
guanyar diverses vegades seguides un important concurs de talents 
de la zona amb només quinze anys. El seu salt endavant no es va 
produir fins que va entrar en contacte amb Stax Records, discogrà-
fica amb la qual definiria el so del southern soul.

Més que una discogràfica
Situada a Memphis (Tennessee), Stax Records va aglutinar alguns 
dels artistes més importants del moment: Boker T. and the MG’s 
–que sovint acompanyaven Redding–, Wilson Picket, Sam & Dave 
o Solomon Burke, entre altres. Aquelles quatre parets eren una illa 
d'integració i col·laboració entre persones negres i blanques en un 
mar de racisme i segregació: “Hi havia bandes de R&B (rythm and 
blues) per tot arreu”, recorda Wayne Jackson, músic i trompetista 
dels Mar-Keys. “Hi havia negres amb vestit i corbata fent tot allò i 
nosaltres ho fèiem amb ells”. Quan creuaves la porta de l'estudi, no 
existia el color, només la música. Aquest és l'ambient en què Red-
ding va créixer com a artista i va desenvolupar la seva carrera.

La primera cançó que va gravar ja va ser el seu primer èxit. 
“These Arms Of Mine” era una mostra del que podia fer en el futur. 
El seu segon single d'èxit, “Pain In My Heart”, era una balada amb 
una cadència i una tonalitat extretes directament dels camps de 
cotó de Geòrgia. Les dues van ser incloses al seu primer àlbum, 
Pain in my heart, llançat el 1964. El seu segon LP, The great Otis 
Redding sings soul ballads, es va publicar el març de 1965. “Mr. Piti-
ful”, escrita en quinze minuts entre ell i el guitarrista Steve Cropper, 
es va convertir en un dels seus èxits més grans fins aquell moment.

'Otis Blue'
El 1965, el soul i el rythm and blues van esclatar a les llistes de ven-
des. I aquell any Redding va publicar el seu disc més important, 
que definiria gran part de la seva carrera. “Otis era un geni”, afirma 
Wayne Jackson, pel qual el cantant “tenia totes les cançons dins el 

Manel Ros 
@manelrosalvador

cap quan arribava a l'estudi, incloses les línies de vents, baix, gui-
tarra... Tota la cançó”. Tot això, sense saber música.

El seu tercer àlbum, Otis blue, que va veure la llum el setembre 
de 1965, va representar un pas endavant a la carrera del músic i una 
pedra de toc pel so del southern soul. Durant la gravació de l'àlbum, 
es va palesar la petja d'un dels seus ídols, Sam Cooke, mort a finals 
de l'any anterior en circumstàncies molt estranyes. Otis blue incloïa 
tres versions de temes de Cooke. Una de les cançons era “A Change 
Is Gonna Come”, un èxit que Cooke mai no va poder gaudir. Era la 
manera de Redding –gens procliu a tractar temes reivindicatius– de 
dir que ell també era conscient del que estava passant als carrers.

Altres cançons de l'àlbum es van convertir en clàssics del soul: 
“I've Been Loving You Too Long” –el single amb més èxit que Red-
ding va llençar en vida–, “My Girl”, “Satisfaction” –versió de Rolling 
Stones– o “Respect”. D’aquesta darrera cançó, Aretha Franklin en 
va fer una versió que esdevindria un símbol de l’orgull de les perso-
nes negres. Si el 1965 havia estat l’any que Stax havia fet el pas enda-
vant, el 1966 va ser l’any de la consolidació i l'expansió. I Redding va 
publicar el seu quart disc, The soul album.

El Festival de Monterey
El 1967, la música soul mostrava el despertar de la població 
afroamericana dels Estats Units a les seves lletres i composici-

26  EXPRESSIONS Directa 414 7 de setembre de 2016

Otis Redding: 
l’ambaixador del soul

Otis Redding hauria complert 75 anys aquest 9 de setembre. Un accident d’avió va acabar amb la vida 
d’aquest cantant i compositor que, durant la seva curta carrera, va definir l’univers sonor d’una generació

Durant la gravació d’‘Otis blue’, 
es va palesar la petja d’un dels 
ídols de Redding, Sam Cooke, 
mort a finals de l’any anterior en 
circumstàncies molt estranyes

Una de les cançons incloses al disc 
era “A Change Is Gonna Come”: era 
la manera de Redding –gens procliu 
a tractar temes reivindicatius– de dir 
que sabia què passava als carrers

El músic va néixer el 9 
de setembre de 1941 a 
Georgia, quan encara 
regien lleis racialment 

segregacionistes
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ons. De fet, la paraula soul significava molt més que música per 
a la comunitat negra: era una actitud, un estil, una manera de 
menjar, de vestir...

En realitat, Redding va tocar a Monterey gairebé de casuali-
tat. Els Beach Boys havien cancel·lat la seva actuació i Redding 
els va substituir en el tancament del dissabte a la nit. Era tot 
un repte per ell i per Booker T. & The MG's. Una prova de foc 
davant de 200.000 persones. La seva actuació no va durar més 
de vint minuts, però, quan va acabar, semblava que havia pas-
sat un huracà per l'escenari. “Ni tan sols recordo qui va tocar 
abans de nosaltres”, recorda Wayne Jackson, “però no impor-
tava: quan Otis va pujar a l'escenari, tota la resta es va acabar”.

El seu proper disc, l'últim treball en solitari en vida, es va 
publicar l’octubre de 1966 sota el títol The Otis Redding dictio-
nary of soul: complete & unbelievable. El març de 1967, es va 
editar King & queen, un elapé de duets amb Carla Thomas. En 
aquest enregistrament, però, la veu de Redding ja sonava can-
sada i tensa: necessitava un descans després de cinc anys d’in-
tensitat. Amb tot, la idea de fer més discos de duets li voltava pel 
cap. El projecte de fer-ne un amb Aretha Franklin va estar sobre 
la taula. Malauradament, mai no es va arribar a dur a terme.

L’èxit del qual no va gaudir
Otis va ser operat d'un pòlip a la gola durant la tardor de 1967. 
Això li va permetre descansar al seu ranxo durant uns mesos. 
Va ser llavors quan va desenvolupar el nou so que volia acon-
seguir. Un so més mesclat, més proper al pop que al southern 
soul. D'aquell repòs, en van sorgir cançons com “(Sittin' On) 
The Dock of the Bay” o “I've Got Dreams to Remember”, que 
mai no va poder tocar en directe. Un 10 de desembre de 1967, a 
les 3:28 de la matinada d’un diumenge, l’avió privat d’Otis Red-
ding, poc preparat per un viatge en circumstàncies climatolò-
giques adverses, va caure a les gelades aigües del llac Montana. 

Redding va morir amb només 26 anys, juntament amb el pilot 
i cinc membres del grup Bar-Kay’s. Només va sobreviure Ben 
Cauley, el trompetista. Al funeral que es va fer a Macon nou dies 
després, hi van assistir 6.000 persones.

El músic va desaparèixer gairebé tres mesos després de la 
seva actuació al Festival de Monterey i gairebé cinc anys des-
prés que el seu primer single entrés a la llista de rythm and 
blues. Redding mai no va poder veure com “Dock of the bay” 
es convertia en el seu primer número 1 ni com, el març de 1969, 
guanyava dos premis Grammy, un d’ells, a la millor cançó. D’al-
guna manera, l’esperit de Stax Records també va morir. La dis-
cogràfica va continuar existint, però mai no va ser la mateixa. 
Aviat, una manera de fer diferent, enfocada a generar el màxim 
de beneficis en el menor temps possible, va canviar el segell de 
dalt a baix.

Gairebé quatre mesos després de la mort de Redding, Martin 
Luther King va ser assassinat a Memphis, a pocs metres de la seu 
de Stax. La mort de King va significar un abans i un després, no 
només pel moviment pels drets civils, sinó també per aquesta 
discogràfica. Era la mort del somni de la integració, però també 
la mort de tot allò que representaven Stax i Redding. Al llarg 
d'una carrera de poc més de cinc anys, l’ambaixador del soul va 
representar aquesta música com ningú no havia fet abans. De fet, 
com ningú no ha tornat a fer mai.3

La música soul mostrava 
el despertar de la població 
afroamericana dels Estats Units a 
les seves lletres: significava molt 
més que música

Al llarg de la seva 
breu trajectòria artís-
tica, Redding va con-
tribuir decisivament a 
la definició estilística 
del ‘southern soul’

Assegut 
esperant l’èxit
Durant el seu llarg repòs després de 
l’operació al coll, Otis Redding no pa-
rava d’escoltar el disc de The Beatles 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 
Aquest disc va ser la seva principal in-
fluència per aconseguir el nou so que 
volia en escriure “(Sittin’ On) The Dock 
of the Bay”. Aquesta cançó va marcar 
un canvi fonamental en l’estil d’Otis Red-
ding. “Sé segur que va ser la millor cosa 
que vam fer junts”, afirma el guitarrista 
Steve Cropper. “Dock of the Bay” serà 
el meu número 1”, afirmava Redding als 
seus companys.

“(Sittin’ On) The Dock of the Bay” era 
simple, amb poca lletra i, a diferència 
d’altres temes de Redding, no tenia cap 
línia de vent. Era una cançó “preciosa 
per la seva simplicitat”, afirmava l’òrgan 
i piano Booker T. Jones: “Tot eren acords 
majors”. “Amb l’òrgan, vaig voler seguir 
l’esperit de la lletra, el so del riu Mississi-
pí i del gospel de Nova Orleans”, va afe-
gir Booker T. Jones.

Però, sobretot, hi havia una cosa que 
mai no havia fet ningú aleshores –amb 
l’excepció de Guy Mitchell als anys 50 
amb “Singing the Blues”– i era fer la tor-
nada xiulant. La idea, com sempre, era 
que, al tros on Redding xiulava, hi anés 
algun instrument de vent seguint la 
melodia. Molts dels músics i de la gent 
de Stax Records no veien gens clara 
aquella part, tampoc la cançó sencera. 
Creien que Redding estava portant el so 
de The Beatles massa lluny. La cançó no 
només va ser el primer número 1 de Re-
dding, sinó que va arribar a ser la sisena 
cançó més demanada a les jukebox du-
rant el segle XX.
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Mujeres Libres i els 
inicis del feminisme 
radical a l’Estat espanyol
L’organització de dones llibertàries Mujeres Libres, vigent durant la Guerra Civil, fou un dels primers 
grups específicament femenins amb una afiliació nombrosa. Va ser una resposta col·lectiva, autònoma i 
innovadora al patriarcat imperant en el context de la Segona República

La seu més emblemàtica del moviment llibertari a Barce-
lona durant la Guerra Civil, situada en la Via Laietana, fou 
presa per una dona. Concha Liaño, militant de Mujeres 

Libres, es trobava alçant barricades davant la casa Cambó el 
19 de juliol de 1936. Com que les organitzacions obreres i els 
grups antifeixistes encara no disposaven d’armes, volien acon-
seguir un edifici per llançar rajoles i llambordes des del terrat. 
Així, Concha Liaño s’apropà al portal de la casa Cambó amb la 
seua petita pistola 65 de nacre. Quan el pagès obrí la porta, ella 
li digué que els seus amos no tornarien i que, d’ara en avant, 
aquella seria la Casa CNT-FAI. El pagès va decidir marxar.

Aquest episodi oblidat va permetre que tant les Joventuts 
Llibertàries com la CNT i la FAI ocuparen l’edifici que seria el 
nucli anarquista principal durant la contesa bèl·lica. Mujeres 
Libres, on militava Liaño, comptava amb un petit espai dintre 
de la casa. Aquesta anècdota és una metàfora de la història de 
Mujeres Libres dins del moviment llibertari.

Orígens i objectius
Mujeres Libres s’inicià en Madrid la primavera de 1936 amb 
l’aparició de la capçalera homònima, a mans de les llibertàries 

Carme Bernat Mateu
@carme_bernat

Lucía Sánchez, Mercedes Comaposada i Amparo Poch. També 
brotà a Barcelona quan el Grup Cultural Femení, nascut el 
1934, es va fusionar amb el grup madrileny que ja havia ini-
ciat la publicació de la revista i l’expansió de les agrupacions 
pel centre de la Península. El creixement del col·lectiu es feia 
patent en cada gira de propaganda de les militants, fins a assolir 
entre 20.000 i 28.000 associades i 170 agrupacions durant la 
Guerra Civil. L’organització havia nascut tres mesos abans de 
l’alçament, però la contesa bèl·lica va marcar notablement la 
seva deriva.

Les finalitats del col·lectiu eren emancipar la dona de la tri-
ple esclavitud a què estava sotmesa (per ser dones, ignorants i 
productores) i preparar una poderosa aportació femenina a la 
tasca revolucionària, sempre en relació amb el moviment lli-
bertari. Per aconseguir-ho, dugueren terme múltiples tasques 
de capacitació femenina amb l’objectiu d’assolir l’emancipació 
i la màxima expressió de llibertat de les dones, a més de les 
activitats de rereguarda a les quals es veren abocades per la 
conjuntura bèl·lica.

L’organització Mujeres Libres va impulsar cursos que anaven 
des de l’alfabetització de les dones fins a la seua capacitació 

Mujeres Libres va assolir entre 
20.000 i 28.000 associades i 170 

agrupacions durant la Guerra 
Civil. La iniciativa havia nascut 
tres mesos abans de l’alçament

L’associació va impulsar cursos 
que anaven des de l’alfabetització 

de les dones fins a la seua 
capacitació professional en àmbits 

completament diversos

Pamflet editat l’any 
1936, dipositat 

actualment al Centre 
Documental de la 

Memòria Històrica

Fotografia d’una 
reunió de l’agrupació 
Mujeres Libres de 
Barcelona / PÉREZ DE 
ROZAS
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professional (infermeria, puericultura, taquigrafia, mecanogra-
fia, comerç, avicultura, mecànica, electricitat, formació social, 
defensa passiva i cultura general). El programa d’activitats cul-
turals incloïa l’organització d’exposicions, biblioteques ambu-
lants, xerrades informatives i la participació en programes radi-
ofònics, entre altres. En l’àmbit laboral, es van crear borses de 
treball femení; en el sanitari, col·laboraren en l’obertura i la 
gestió de cases de maternitat i participaren en la creació d’un 
Institut de Puericultura a Barcelona. Es van promoure, a més, 
iniciatives com l’avantprojecte de llei de l’avortament o els alli-
beradors de  prostitució, que foren assumides pel Ministeri de 
Sanitat encapçalat per l’anarquista Federica Montseny. Consi-
deraven la prostitució com una problemàtica social central amb 
la qual s’havia d’acabar: “L’empresa més urgent a realitzar en la 
nova estructura social és la de suprimir la prostitució”. Així, la 
iniciativa dels alliberadors de prostitució consistia en el diàleg 
amb treballadores sexuals i la creació de centres de reinserció 
laboral i social.

Una organització innovadora
La causa de Mujeres Libres introduïa matisos molt innovadors, 
possibles gràcies a la teorització i la militància prèvia d’anar-
quistes com Teresa Claramunt i Teresa Mañé i d’altres feminis-
tes com Ángeles López de Ayala o Guillermina Rojas. Algunes 
d’elles van desenvolupar propostes prèvies d’alliberament 
femení com la Societat Autònoma de Dones de Barcelona o 
publicacions com la Revista Blanca, imprescindibles per a la 
posterior configuració de Mujeres Libres.

Una de les innovacions més destacades de Mujeres Libres 
fou que les seves membres no es consideraven feministes, ja 
que associaven aquest moviment al feminisme polític burgès de 
classe mitjana, el qual rebutjaven per les seues limitacions soci-
als. Mujeres Libres perseguia una doble lluita, que unia l’eman-
cipació femenina amb el canvi social revolucionari. Aquesta 
unió de les dues causes, que es duia a terme en una plataforma 
exclusivament femenina, era de les primeres experiències de 
feminisme radical dutes a la pràctica a l’Estat espanyol. Un altre 
dels aspectes més avançats de Mujeres Libres és que va suposar 
una primera aproximació al que posteriorment es coneixeria 
com a feminisme de la diferència: impulsaven l’equiparació 
humana, l’equilibri entre les essències masculina i femenina, 
fent una aportació femenívola a un món tremendament mas-
culinitzat. En tercer lloc, preconfigurant noves línies de pensa-
ment dels moviments alternatius i les noves esquerres a partir 
dels anys seixanta del segle XX, el col·lectiu proposava la famosa 
premissa segons la qual el que és personal també és polític. El 

Reunió al local de 
Mujeres Libres ce-
lebrada l’any 1937 
/ KATI HORNA

procés de dur a la pràctica aquesta premissa en els moviments 
esquerrans de l’últim terç del segle XX no fou, ni molt menys, 
lineal: més aviat es va caracteritzar per ruptures i continuïtats 
destacables entre Mujeres Libres i els nous moviments poste-
riors. Però aquest principi d’introducció de les pràctiques quo-
tidianes dintre del discurs polític va obrir camins a l’Estat.

Fora del moviment llibertari i de les organitzacions de dones
Autònoma però molt propera a la resta de grups anarquistes, 
l’organització Mujeres Libres es nodria tant dels ideals i els 
recursos com de les accions i les esperances que naixien al si 
de la CNT, la FAI i la FIJL. Malgrat els forts vincles amb aquests 
col·lectius, no fou admesa com a branca autònoma dintre del 
moviment llibertari. Els motius oficials giraven entorn la desu-
nió que podria suposar la seua entrada, per l’hostilitat existent 
entre Mujeres Libres i la FIJL. Les seves membres van detectar 

crítiques, paternalisme, desinterès i una cooperació escassa de 
la resta del moviment. Ho van atribuir a la perdurabilitat de 
prejudicis masclistes i a l’aversió de deixar en mans de dones 
unes feines que es consideraven de domini exclusiu dels homes.

Les integrants de Mujeres Libres estaven convençudes que 
era el moment de forjar una nova identitat femenina, però 
també que s’havia de fer al mateix temps que es forjava una 
nova societat. Això les va distanciar de la resta d’organitzacions 
femenines relacionades amb altres moviments o partits polí-
tics. El grup femení anarquista considerava que l’Agrupación 
de Mujeres Antifascistas (AMA) no concretava la seua orienta-
ció ideològica ni la dotava de contingut substancialment revo-
lucionari, sinó que simplement organitzava el servei femení 
entorn de la guerra. L’AMA, creada pel Partit Comunista el 1933 
i liderada per Dolores Ibárruri, rebia el suport del Govern de la 
República i gaudia d’un estatus oficial. En aquest cas, el col·lec-
tiu anarcofeminista pensava que l’AMA no es dirigia a les dones 
com a individus amb identitat pròpia, sinó que mantenia un 
discurs articulat sota la concepció de la feminitat tradicional.

Guerra Civil, exili i llegat
La trajectòria de Mujeres Libres s’estroncà amb la victòria 
franquista a la Guerra Civil. El febrer de 1939, moltes de les 
seues militants van exiliar-se i es van dispersar per diverses 
zones com França i l’Amèrica Llatina. A continuació, partici-
paren en diverses lluites des de l’exili i, durant els anys sei-
xanta i setanta, es formaren agrupacions del col·lectiu a ciu-
tats com Londres i París.

Malgrat tot, en un escenari marcat per la freqüent indiferèn-
cia del moviment llibertari, pel poc suport entre les organitza-
cions femenines i per la conjuntura bèl·lica, la tasca de Muje-
res Libres va capgirar valors, tradicions i principis que mai no 
s’havien qüestionat fins aquell moment. A banda de reivindicar 
la inserció laboral de les dones i la seua col·laboració en les tas-
ques bèl·liques, plantejava fites molt innovadores: unes noves 
relacions íntimes afectives, el replantejament del concepte de 
família tradicional, l’apoderament femení impulsat per grups 
no mixtos, la necessitat d’una doble lluita (anarquista i d’allibe-
rament femení) i la redefinició del concepte de feminitat.

Llegir i recordar les seues membres evidencia que moltes de 
les seues reivindicacions no s’assoliren durant els anys trenta ni 
tampoc al llarg de les últimes quatre dècades. La seua història 
és l’inici d’un capítol que, actualment, continua escrivint-se: 
un llibre obert que no s’ha tancat, un camí que encara es pot 
recórrer. Com ja avançaren aquestes pioneres: “La misión de la 
mujer no es pedir leyes, sino romper todos los decálogos. Crear 
una vida nueva y libre. Hacia arriba siempre. Nuestro puesto, 
como oprimidas, al lado de los oprimidos, y lo que podamos 
tomar o crear por nosotras mismas no esperarlo, como mer-
ced, de nadie”.3

Les integrants del col·lectiu creien 
que era el moment de forjar una nova 
identitat femenina, però també que 
s’havia de fer al mateix temps que es 
forjava una nova societat

Postaleta creada 
pel grup l’any 1937. 
S’atribueix a Baltasar 
Lobo
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L’Ateneu Popular 9 Barris és un referent de la gestió comu-
nitària, una manera de fer que s’està posant al centre del 
debat sobre polítiques culturals. També és una realitat 

palpable de cultura compartida, compromesa i que arrela i creix 
al territori on s’inscriu. Un exemple ben clar d’això és el treball 
al voltant del circ que s’hi ha desenvolupat al llarg dels 40 anys 
d’existència de l’espai. El llibre Circ, educació i transformació 
social (Neret Edicions) explica fi ns on han arribat.

Escriure una pràctica compartida
“Aquest llibre és un treball col·lectiu en el qual jo només he mirat 
de posar cert ordre, guiar el procés i escriure els textos perquè 
la resta de persones puguin millorar-lo”, explica Antonio Alcán-
tara, Jese, educador social que durant vuit anys ha estat coordi-
nant la formació i el circ social a l’Ateneu. Sap bé de què parla 
quan apunta que el volum té l’esperit de l’Ateneu: “Tant els joves 
com les mares, les educadores i les tècniques de l’Ateneu han 
revisat i fet aportacions als textos i han fet que el resultat fi nal fos 
més ric i coral”. La correcció ortogràfi ca i d’estil l’han feta alguns 
dels pares i mares que porten la canalla al circ; les fotografi es són 
d’una persona vinculada al projecte des de fa més de tres anys. A 
més, el llibre el publica Neret Edicions, que enceta una col·lecció 
sobre art social amb l’ajuda de diverses professionals i activistes.

Circ, educació i transformació social vol ser una eina que 
serveixi per “explicar-nos a nosaltres mateixes i per expli-
car-nos cap enfora”, apunta l’educador. Aquesta voluntat de 
mirar enfora és un dels eixos clau de l’associació Bidó de Nou 
Barris, encarregada de la gestió de l’Ateneu. A banda de les acti-
vitats que programa dins el centre, sempre ha organitzat acci-
ons als carrers del barri i forma part de xarxes com Cirque du 
Monde del Cirque du Soleil o la xarxa europea Caravan. També 
organitza intercanvis amb el Circus Circuli de Stuttgart.

Pedagogies al servei de la transformació social
Segons Jese, aquest projecte de circ social és com és per la 
unió de dues perifèries, “la del circ i la de l’Ateneu”. Al llibre, 

Pedagogia, art 
i lluita a l’Ateneu 
Popular 9 Barris

El volum ‘Circ, educació i transformació social’ és un repàs coral a 
una aposta pel circ com a eina formativa i al servei de la comunitat

Joan Gener Barbany
@en_joan

s’expliquen els antecedents i s’apunta que moltes artistes han 
vist en l’Ateneu un espai idoni per practicar, al mateix temps 
que el veïnat ha vist els llenguatges artístics com una eina de 
transformació social i generació de comunitat entre infants i 
joves del barri.

Des que es va ocupar l’antiga fàbrica asfàltica per crear 
l’Ateneu, es van fer activitats de circ al carrer. Anys més tard, 
es va crear l’Associació Escola de Circ Rogelio Rivel i l’Asso-
ciació de Professionals del Circ de Catalunya. Va ser alesho-
res quan es van iniciar els cursos i les formacions de circ, 
de manera poc estructurada i pensades per a la mainada. 
L’evolució del projecte inclou moments com unes reformes 
de l’equipament (l’any 1994) o la creació de l’Escola Juvenil 
de Circ (l’any 2003). Actualment, compta amb més de 500 
infants i joves inscrits.

L’estructura del llibre és pròpia d’un treball acadèmic. S’hi 
troba tant la història de l’Ateneu com un marc pedagògic que 
fa dansar pedagogs com Freire, Tourine, Villasante o Tapan. 
Es recull l’aposta per conrear una pedagogia activa i crítica 
en què l’art és una eina educativa i de transformació social i 
el resultat, l’obra artística, forma part del procés educatiu a 
través del qual s’hi arriba.

De fet, la pulsió pedagògica ha portat a definir el pro-
jecte a partir de tres cercles concèntrics: persona, grup i 
comunitat. “La persona pot treballar competències com 
la confiança en un mateix o la superació a través dels jocs 
malabars”, diu en Jese. “Sempre treballem en grup partint 
de la cooperació o el suport mutu i ho fem fent piràmides o 
preparant la mostra final”, explica. Un moment clau és quan 
“la persona i el grup ensenyen el resultat a la seva comuni-
tat en forma de regal”, afirma l’educador. És un moment de 
ritual, en què el grup llença un missatge i aconsegueix un 
impacte social: les participants enceten un potencial crea-
tiu que es pot vehicular cap a la transformació social i l’ac-
ció comunitària; alhora, provoquen canvis en la mirada que 
té el veïnat d’elles. El llibre recull els fonaments d’aquesta 
tasca amb exemples de sessions formatives, guies d’avalua-
ció, objectius i continguts a treballar. Esdevé, així, una eina 
que pot interessar a les educadores, les artistes i les activis-
tes de la cultura.

“El llibre vol ser una eina que 
serveixi per “explicar-nos a 
nosaltres mateixes i per explicar-
nos cap enfora”, apunta l’educador 
Antonio Alcántara

El resultat de la 
formació, l’obra 
artística, només 
és una part del 

procés educatiu 
/ LUÍS MONTERO
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La matinada del 30 de desembre de 2006, ETA va fer 
esclatar una furgoneta a la terminal 4 de l’aeroport 
madrileny de Barajas. La detonació de l’artefacte, que 

va provocar la mort de dos joves equatorians, es va produir 
just l’endemà que l’expresident del govern espanyol, José Luis 
Rodríguez Zapatero, manifestés: “La situació, d’aquí a un any, 
serà millor que l’actual”. Com era d’esperar, l’acció liquidava 
l’enèsima esperança d’una solució negociada al conflicte basc. 
La diferència va ser que, aquesta vegada, les conseqüències 
de l’acció van portar a un canvi de cicle sense el qual no s’en-
tén l’escenari polític actual.

En aquest canvi de cicle, que Pérez repassa al seu assaig, hi 
intervenen diversos fenòmens que es retroalimenten entre si. 
Conflueixen una sèrie d’atemptats que desperten rebuig dins 
les mateixes files abertzales i una nova ofensiva de l’Estat, que 
amplia el perímetre repressiu cap a nous moviments populars 
(l’arrest de dirigents d’Haika i Segi o l’empresonament d’Ar-
naldo Otegi). Alhora, s’il·legalitzen les marques amb què Bata-
suna intenta concórrer a les eleccions. També en aquest con-

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

Llum verda al final del laberint basc

E l director de Mondovino, Jonathan Nossiter, torna a 
examinar alguns aspectes de la viticultura contempo-
rània. Al seu primer documental, basat en entrevistes 

fetes durant quatre anys a tres continents, el realitzador va 
desplegar una àmplia panoràmica de la producció de vins 
en l’economia globalitzada. Natural resistance, en canvi, és 
un treball molt més acotat que dóna veu a quatre producto-
res de diverses zones d’Itàlia. Totes elles tenen sensibilitats 
i maneres de fer diverses, però el seu denominador comú és 
la defensa d’un vi natural, que no empri productes químics, 
que tingui gustos i olors pròpies locals i que es basi en la 
collita utilitzada. En aquest aspecte, sovintegen les crítiques 
a uns consells de denominació d’origen que, a parer de les 
entrevistades, estan en mans de les grans empreses i juguen 
un paper uniformitzador.

Sense una veu en off que relati o contextualitzi, el film és 
–sobretot– un treball de muntatge d’aquesta coralitat limitada. 
Si Mondovino va rebre crítiques pel fet d’oferir un gran ventall 

Defensa del vi natural i la seva tradició
Ignasi Franch
@ignasifranch

RESSENYES

text, neixen espais que advoquen per la fi de la violència, com 
Lokarri, Milakabilaka o Baketik, que refresquen aquella frase 
que havia formulat l’antic dirigent d’ETA, Eugenio Etxebeste 
Antxon, el 1992: “S’està a punt de perdre la batalla militar i, si 
no es fa alguna cosa, també es perdrà la política”.

És així com, enmig d’un procés de reflexió interna, el 2008 
s’obre un escenari decisiu iniciat amb l’excarceració d’Otegi, la 
creació d’espais transversals com la xarxa Independentistak o 
la presentació dels documents Clarificant la fase política i l’es-
tratègica i Declaració d’Altsasu i la ponència Zutik Euskal Her-
ria, assumida per la immensa majoria de la militància abertzale. 
Una colla de documents que, amb el suport dels mediadors 
internacionals, desemboquen en l’Acord de Guernica de 2009 
entre diverses forces abertzales. El 2011, ETA decreta l’abandó 
de les armes i s’articula la coalició Bildu, on avui s’aplega tot 
l’independentisme d’esquerres.3

LLIBRE

Euskal Herria. De la desesperança al camí unilateral 
cap a la pau (2007-2011)
Autor: Pau Pérez Duato
Editorial: L’Eixam Edicions
Pàgines: 150

de veus sense filar un relat concret, Natural resistance pot ser 
qüestionada per comptar amb un grup reduït de persones amb 
sensibilitats similars. L’enfocament és propi d’un reportatge de 
proximitat, basat en unes xerrades disteses i marcades per la 
sintonia amb el documentalista.

La inclusió de fragments de pel·lícules clàssiques, a més de 
dinamitzar el muntatge, té un significat afegit. L’autor fa un 
paral·lelisme amb el cinema per subratllar la categoria cultu-
ral del vi. En termes similars als emprats pel viticultor Stefano 
Bellotti, el director de la referencial Filmoteca de Bolonya parla 
dels reptes d’aplicar les noves tecnologies sense trair la tradició. 
Nossiter també inclou una breu escena d’animació, una sàtira 
del neoruralisme urbanita i la seva nostàlgia d’experiències no 
viscudes. La pel·lícula acaba amb un al·legat de Bellotti sobre 
el component polític de la seva tasca, independent dels grans 
grups multinacionals i arrelada al territori.3

DVD

Natural resistance
Director i guionista: Jonathan Nossiter
Durada: 83 minuts
Editora: Cameo



Què et porta a investigar l’ús de robots amb finali-
tats militars?
Des d’adolescent he qüestionat el militarisme com a 

manera de resoldre els confl ictes. Provoca una espiral que ali-
menta la violència, de la qual els robots assassins són l’expres-
sió més extrema.

Quina capacitat d’autonomia tenen aquests ginys?
De moment, estan en fase d’elaboració. Però la fi nalitat és que 
–a diferència dels drons, en què la persona dóna l’ordre de dis-
parar– seleccionin els objectius sense necessitat que algú premi 
el gallet. Se n’està estudiant l’operativitat i només falta saber si 
aquesta intel·ligència artifi cial s’adequarà al raonament humà 
que fi xa la llei. Amb el ritme de desenvolupament actual, però, 
estaran sobre el terreny d’aquí deu anys.

Poden ser més perillosos que les armes convencionals?
Més que el grau de perillositat, la qüestió és si acceptem que 
unes màquines decideixin qui eliminen. Si ho admetem, estarem 
avantposant la conveniència als principis morals i permetrem 
que la violència i el militarisme estiguin fora del nostre control.

La intel·ligència artificial ja ha produït conseqüències 
inesperades?
Tenim l’exemple dels cotxes Tesla, que han trencat pilots auto-
màtics. I també sabem els efectes catastròfi cs que provoquen 
els algoritmes quan interactuen entre si. Només cal fi xar-se en 
les caigudes sobtades del mercat de valors causades per algorit-
mes que van embogir. Podria passar el mateix amb els sistemes 
d’armes autònomes... d’aquí la necessitat que, d’acord amb la 
llei i la moral i tenint en compte la seva potencial infi abilitat, ho 
evitem com sigui.

Fins ara, què més t’ha impactat d’aquests artefactes?
M’ha colpit la reducció de la persona a un codi binari en una 
pantalla d’ordinador, a partir del qual un artefacte determinarà 
si t’envia un míssil. Ningú no desitja morir, però em sembla ter-
rible pensar que un robot pugui decidir si et mata o no.

Quins països han començat a dissenyar-ne?
Els principals són els EUA, Rússia, la Xina, el Regne Unit, 
França, Corea del Sud i Israel. Tots tenen programes relacionats 

amb la robòtica i l’autonomia sobre el camp de batalla. Israel 
ja té un radar que detecta avions no tripulats i la Xina i Rússia 
estan dissenyant sistemes altament sofi sticats que permetran 
reconèixer perfi ls facials als quals atacar. Si els desenvolupen, 
ja podem imaginar a quines regions actuaran.

Aquest tipus d’armes, com els drons, canviaran el con-
cepte de seguretat que tenim?
Formen part del procés cap a la violència a distància que va 
afl orar arran dels atacs de l’11 de setembre de 2001 a Nova York. 
Els governs s’han llançat a dissenyar sistemes per matar qual-
sevol persona a qualsevol lloc i en qualsevol moment. És molt 
preocupant perquè contravé els drets humans i els mitjans pací-
fi cs de resolució de confl ictes.

Què plantegeu amb la campanya Stop Killer Robots?
Exigim un tractat internacional que prohibeixi les armes letals 
autònomes i que qualsevol sistema estigui sota control humà. 
Malauradament, la llei en vigor no afronta aquest problema.

Afirmes que cal “humanitzar els conflictes”. Què vols dir 
amb això?
Jo no vull humanitzar els confl ictes, però preguntar-nos si és 
pertinent debatre com ens matem ens interroga sobre qui som. 
Per tant, si obliguem la gent a pensar i examinar el desenvolu-
pament i l’ús de les armes, podem contribuir a augmentar el 
rebuig a la violència.

Estem davant d’un conflicte ètic, doncs?
És més profund que això. Té a veure amb els perjudicis que 
causen el patriarcat, el militarisme i el capitalisme entre la 
població, atès que són responsables de la proliferació d’aques-
tes armes. Si veritablement volem viure en un món més just i 
pacífi c, no tenim altre remei que desafi ar aquestes ideologies 
dins les nostres xarxes i comunitats.

Cap on orientaràs l’activisme els propers anys?
Lluitaré per la prohibició dels robots assassins, contra les armes 
nuclears i pel compromís dels estats a prevenir els bombarde-
jos de pobles i ciutats. Són les accions que causen la majoria de 
víctimes civils i que, a llarg termini, provoquen efectes greus a 
totes les societats.

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Em sembla terrible que un robot 
decideixi si et mata o no”

/ ARTICLE 36

inDirecta

Thomas Nash
Activista, cofundador de 
Stop Killer Robots

El militarisme soscava el pro-
grés de tota societat. Aquesta 
constatació mou Thomas 
Nash, nascut a Nova Zelanda 
fa 36 anys i avui resident a 
Londres, a combatre la follia 
armamentística que es pro-
dueix arreu del planeta. Des-
prés de dirigir la campanya 
global contra les bombes de 
dispersió, que va donar peu 
a la cimera que les prohibeix, 
ara, des de l’ONG Article 36, 
impulsa la iniciativa Stop Killer 
Robots per intentar aturar la 
fabricació d’armes que po-
dran cometre atacs sobre els 
éssers humans de manera au-
tònoma. “És la massacre me-
cànica automatitzada”, adver-
teix. Per a aquest politòleg, si 
es posen en marxa ginys que 
poden assassinar sense ne-
cessitat que cap persona els 
ho ordeni, es trencarà definiti-
vament el contracte social en-
tre l’individu i l’Estat, base de 
qualsevol sistema democràtic. 
Malgrat les veus que el titllen 
d’ingenu o idealista, Thomas 
Nash confia que Stop Killer 
Robots, que ja compta amb 
el suport de 17.000 persones 
del món científic, desvetlli 
les consciències i mobilitzi la 
població per avançar cap a un 
món més just i desmilitaritzat.
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