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El Corte Inglés contractava els
tallers tèxtils precintats a Mataró
Els 77 xinesos detinguts a l’‘Operació Wei’ queden en llibertat

VICTÒRIA INDÍGENA PÀGINES 19
La mobilització interna i la solidaritat
sorgida arreu després de la matança del
5 de juny al Perú ha forçat el govern
d’Alan García a derogar dos del decrets
més perjudicials per les persones indíge-
nes. És, però, una victòria pírrica.

L’antiga Teixidora torna a estar okupada
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 16

Sis mesos després del desallotja-
ment del centre social La Teixido-

ra, la façana de l’emblemàtic edifici
abandonat i tapiat torna a lluir pan-
cartes reivindicatives que denuncien
l’especulació al Poblenou. Al carrer

Marià Aguiló del barri barceloní, el
dia 21 de juny, es va viure una vespra-
da emotiva, quan els agents antidis-
turbis dels Mossos d’Esquadra que

pretenien desallotjar la reokupació de
l’edifici –efectuada 48 hores abans–
van haver de marxar. El jutjat de guàr-
dia no va voler signar cap ordre. 

CCOO i UGT
reben milers
d’euros per 
la signatura
dels ERO
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 12

Els sindicats minoritaris (CGT i CO-
BAS) han denunciat que CCOO i

UGT es beneficien amb milers d’euros
cada cop que se signa un Expedient de
Regulació d’Ocupació. En l’últim cas
d’una cadena d’electrodomèstics, ho xi-
fren en 136 euros per acomiadament. 

La CUP ajorna
la presència
als comicis
parlamentaris
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Okupes i veïnat celebren la retirada de les forces policials. El jutjat de guàrdia no va autoritzar el desallotjament exprès planificat pels Mossos.

ALBERT GARCIA

Els reptes actuals
del 28 de juny
DE DALT A BAIX • PÀGINES 3 A 5

Els mitjans "estan fent l'impossi-
ble per convèncer-nos que ja es-

tà tot assolit" en la lluita contra la
discriminació sexual. La DIRECTA,
per contra, vol mostrar les preocupa-
cions actuals del moviment GLTB. 

Aquest juliol...
Teatre de l’Oprimit
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

Sense Teló, el primer Festival In-
ternacional Juvenil de Teatre

social i Teatre de les Oprimides, es
durà a terme de l’1 al 5 de juliol al
barri barceloní de Gràcia, a Girona
i a Sant Adrià del Besòs.

d
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UNIVERSITAT LLIURE PÀGINA 23
La Universitat Lliure torna a engegar mo-
tors amb un programa ple d’activitats dis-
tribuïdes per diferents espais de Sants, a
Barcelona. En aquesta segona edició, a
més de tallers i xerrades, també s’han po-
sat en marxa grups d’autoaprenentatge.

DESMUNTAR MITES PÀGINES 21
El National Health Service britànic ajuda a
desmentir informacions científiques errò-
nies, incompletes i esbiaixades a través
del seu bloc Behind The Headlines. Es trac-
ta d’una web on es fan comentaris crítics
dels titulars científics cridaners.

Èxit de la
mobilització
per la qualitat
laboral als
esports de risc 
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 11

S’accepta a
tràmit una
querella contra
la regidora
Imma Mayol
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 9



2 • la línia

E
l 28 de juny se celebra el Dia per
l’Alliberament Lèsbic, Gai,
Trans, Bisexual, Intersex, Queer

i més. Una reivindicació que s’ha anat
actualitzant i revisant a mesura que
hem anat remarcant que no existia
una única manera d’estimar, ni dues,
ni mil. A 40 anys de la revolta d’Stone-
wall, encara hem de sortir al carrer per
reivindicar que volem viure i estimar
lliurement, sense homofòbies, lesbofò-
bies ni transfòbies. Aquest any, a més,
haurem de plantar cara a una celebra-
ció buida de contingut, però que com-
pta amb el ple suport de l’Ajuntament i
els ens turístics del país, mentre la ma-
nifestació de la Comissió Unitària 28J
ha estat “avançada” al dissabte 27 de
juny –igual que la festa a la plaça Uni-
versitat– potser per fer-la passar inad-
vertida. Enguany, Barcelona serà ciu-
tat Pride i acollirà una fastuosa desfi-
lada en pro de l’Orgull Gai que anirà
del centre de la ciutat fins a la plaça
Espanya. La marxa està patrocinada
per Estrella Damm i TMB –entre d’al-

tres– i impulsada pels locals d’oci del
Gaixample. Són aquests negocis de
l’euro rosa els que, fins ara, no se sen-
tien reconeguts a la manifestació de la
Comissió Unitària –crítica amb el seu
comercialisme excloent– i els que han
anat treballant per incloure Barcelona
(la marca Barcelona) en el destí de mi-
lers de turistes gais. Quin orgull és
aquest? Orgull de ser discriminades a
la feina per ser transsexuals no nor-
mativitzades? Orgull de ser lesbianes
sense glamur davant de goril·les into-
lerants a les portes de l’ambient? Or-
gull de ser foragitades per acariciar-
nos en espais públics per no escanda-
litzar tietes? Barcelona, al contrari que
Madrid o París, havia resistit durant
més de deu anys a la celebració de
l’Orgull Gai, però ara ja el tenim aquí,
fagocitant la feina feta pels col·lectius
al llarg dels anys. Sembla que es tanca
el cercle iniciat fa pocs anys per
vendre la ciutat com un producte rosa,
tolerant i potenciador d’una diversitat
que camina en direcció única.

. EDITORIAL

Orgull de què?

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Manuel Torres Mendoza
directa@setmanaridirecta.info

Q
uan decidim explicar el que
sigui, correm el risc que allò
explicat sigui conegut

només des de la visió que hem
volgut donar. En la tasca científica,
s’acota al màxim l’objecte d’estudi
per obtenir respostes més acurades
i exactes. Sovint, però, aquesta
exactitud microscòpica ens limita
la mirada, segmenta una realitat i,
de vegades, la desconnecta del seu
entorn. La periodística, és una de
les professions que exigeix més
relacionar una sèrie d’esdeveni-
ments que expliquin les causes i les
conseqüències d’unes determinades
accions.

Tanmateix, aquest caràcter
historiogràfic del periodisme, de la
redacció de la història, que pot servir
com a referent en el futur, configura
una realitat a partir de la suma
d’esdeveniments que semblen aïllats.

La juxtaposició de fets puntuals
sense l’explicació de les causes i les
relacions pot donar la sensació
d’imparcialitat que ha de tenir el
periodisme, però també ens deixa
sense una explicació que sigui
coherent i probable.

Tot i que quan es narra què ha
passat podem veure el perquè a
partir de la manera com s’explica,
aquest perquè manté la càrrega
ideològica de qui fa les funcions
periodístiques. És en aquest punt que
podem ometre determinats argu-
ments per mostrar-nos lluny de les
nostres posicions ideològiques, però
que donen un caire diferent als fets
narrats.

Fins a quin punt no estem
cometent el mateix error pel qual
hem decidit narrar els fets des de la
nostra perspectiva? És a dir, la
desinformació no només es mani-
festa quan els nostres contraris
ometen part de la història, sinó
també quan no diem el més relle-

vant. Vol dir que un mateix esdeve-
niment pot ser narrat de formes
diverses i que, per tant, aquestes
també seran falses en relació als
fets. Escriure sobre una història és
reescriure-la. Així doncs, caldrà
escollir bé aquells elements que
considerem que la representen de la
millor manera, ja que decidim fer
pública alguna cosa i no només
arribar a lectors i lectores; és un
probable referent de qui vulgui
saber sobre aquell fet.

La funció d’informar la societat
sobre uns determinats fets, escollits
a partir del que considera important
qui redacta i atribuint-los una deter-
minada càrrega emocional, és legí-
tim i necessari, però alhora, compli-
cat. Fer llum sobre un indret deixa la
resta més fosca. És en aquesta foscor
on se situen els vincles que connec-
ten els esdeveniments en una socie-
tat relacional on es demanen respos-
tes que expliquin els coms i els
perquès de les injustícies.

L’estigma de la definició

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Aquesta setmana ha passat una cosa que encara no havia passat mai
durant els més de tres anys que fa que publiquem el setmanari. Aquesta

setmana, la DIRECTA surt el dimarts  en comptes del dimecres. Per què no
havia passat fins ara? Doncs, senzillament, perquè encara no havia coinci-
dit mai. Aquest cop, tocava sortir el dimecres 24 de juny però, com que
aquest dia no funciona ni correus ni les missatgeries, els punts de venda no
estan oberts... i algunes de nosaltres, probablement, encara estarem aca-
bant de celebrar el solstici. Així que ho hem avançat tot un dia. Bé, tot no.
L’assemblea de llançament s’ha mantingut el dimecres. Així que, en reali-
tat, ho hem fet tot amb un dia menys i, la veritat, ha sortit prou bé. Aquesta
és una d’aquelles ocasions en què tornem a demostrar que els mecanismes
de la DIRECTA estan ben greixats.

D’altra banda, enviarem una abraçada al Jesús, que no ha pogut venir a
sobreeditar perque s’ha fet un trencament fibrilar al peu. El que fan alguns
per escaquejar-se!
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CATALUNYA • EL DIA DE L'ORGULL GAI, LÈSBIC I TRANSSEXUAL, ENGUANY CENTRA LA SEVA CAMPANYA EN L'ESCOLA I L'ADOLESCÈNCIA

Del ‘mariquita’ Ocaña 
al ‘bullying’ homofòbic
El FAGC havia muntat aquell 1977 la
primera manifestació homosexual a
les Rambles amb motiu del dia
internacional de l’orgull gai. Havien
exigit la derogació de la llei que
condemnava els homosexuals a la
marginalitat: “Llibertat sexual, amnis-
tia total”, cridaven a la capçalera
Armand de Fluvià i Jordi Petit, el
veterans lluitadors pels drets dels
homosexuals. Amb ells, anaven
Camilo, Ocaña y Nazario vestits de
sevillanes entre ventalls i volants (...)
Ocaña va cridar aleshores: “No sóc
gitana pura, sóc gitana llibertària, per
això demano l’amnistia per a totes les
mariquites”

José Ribas. ‘Los 70 a destajo. 
Ajoblanco y libertad’ (RBA)

Sergi Picazo
redaccio@setmanaridirecta.info

A
vi amb avi. Pare amb pare, ma-
re amb mare. Nen amb nen.
Transsexual amb noia. Les re-

lacions sexuals i amoroses entre per-
sones del mateix sexe han guanyat la
batalla del carrer a Catalunya en els
últims trenta anys. Queden lluny les
primeres manifestacions de finals
dels 70 i la lluita per derogar les lleis
de perillositat social franquistes con-
tra l’homosexualitat. Tanmateix, que-
den batalles, sobretot mentals, contra
el mur de prejudicis socioeconòmics.
Aquest any, el dia de l’orgull gai, lès-
bic i transsexual que se celebra el pro-
per 28 de juny centrarà el seu esforç
de sensibilització en el món de l’esco-
la i l’adolescència.

D’aquí uns anys, els adolescents
d’avui diran –potser ja ho diuen– als
seus amics de l’escola que el seu avi és
gai o que la seva àvia és lesbiana. Les
parelles del mateix sexe fa anys que
poden tenir fills biològics i aquests
tindran fills, que seran néts de l’alli-
berament sexual dels seus avis i
àvies. Això passarà (si no passa ja) i

serà una de les grans victòries del mo-
viment. Des dels anys que Ocaña es
passejava amunt i avall de la Rambla
barcelonina, les organitzacions gais i
lèsbiques han aconseguit imposar al-
gunes de les seves reivindicacions bà-
siques de drets a la societat i a la lega-
litat.

Aquest 28 de juny, però, un dels
objectius d’aquestes organitzacions
–sobretot de les més radicals i políti-
ques– torna a ser fugir dels estereo-
tips. Les rues carnavalescocomer-
cials i de la pesseta rosa, tot i haver
servit per popularitzar les demandes
gais en certa manera, han rebaixat

els continguts transgressors dels
pioners del moviment gai i lèsbic
dels 70 i els 80.

El president d’honor de la Coordi-
nadora Gai Lesbiana de Catalunya,
Jordi Petit, reconeix que, avui, la situa-
ció de l’homosexualitat “en alguns
països (d'Europa o els Estats Units) ha
avançat molt” d’ençà del –ja llunyà– 17
de maig de 1980. Aquell dia, l’assem-
blea general de l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) va eliminar l’ho-
mosexualitat del seu llistat de
malalties mentals. Tanmateix, tal com
va dir Petit el mes de maig en una xe-
rrada a Barcelona: “Encara queda
molt per fer, sobretot en aquelles so-
cietats que atropellen els nostres
drets humans”. En concret, el veterà
activista identifica alguns dels atacs
més flagrants de l’actualitat: “Les de-
claracions de la jerarquia vaticana, els
assassinats d’homosexuals, els crims
sense resoldre per policies còmplices,
els insults quotidians o la impossibili-
tat de viure amb normalitat”.

I a l’escola, què?
Tot i que la joventut sembla ser
menys homòfoba que els seus pares i
avis, alguns estudis sobre el jovent
de l’Estat espanyol rebel·len moltes
insuficiències. Un estudi publicat a
la revista Mundo Joven de la funda-
ció Triángulo indica que quasi la
meitat dels joves homosexuals ha
patit algun tipus de violència a l’es-
cola. A més, segons una enquesta fe-
ta a 3.500 alumnes, el 32% dels nois
–entre les noies, el percentatge bai-
xa– no veu malament tractar amb
menyspreu els gais i el 28% d’ells no
veu bé que els gais i les lesbianes
mostrin el seu afecte en públic.

La investigadora en educació i
sexualitat Pilar Caberizo explica
que gais i lesbianes són “una mino-
ria no tan mínima que s’hauria de
tenir en compte a l’escola”, ja que
calcula que podria haver-hi dues o
tres estudiants homosexuals a cada
aula. La tesi d’aquesta mestra d’edu-
cació infantil i psicopedagoga és
que la gran majoria d’elles viuen la
seva sexualitat “d’una forma negati-
va, en soledat, en l'anonimat, com
una doble vida i en la marginació”. I,
per trobar solucions a aquesta situa-
ció, la figura del professorat és im-
portant. Tanmateix, segons Caberi-
zo: “La majoria de mestres no saben
si tenen alumnes homosexuals a
classe i, per tant, tampoc saben si
aquests alumnes estan rebent in-
sults o se'ls aïlla per aquest motiu”.

Els continguts de les classes so-
bre sexualitat o educació sexual apa-
reixen a l'educació secundària –a par-
tir dels 12 anys– i, bàsicament, fan
referència a les relacions heterose-
xuals o les malalties de transmissió
sexual. “Només es parla de l’homose-
xualitat com una situació aïllada o
una excepció a la norma”, es queixa
Caberizo. Davant la progressiva in-
corporació de la qüestió, durant els
últims anys, gràcies a una llei aprova-
da al Congrés pels partits d’esque-
rres, la investigadora proposa inclou-
re “informació objectiva” a l'educació
infantil i primària. Per exemple, tre-
ballar el concepte de família d’una
manera àmplia i, quan s’explica un
conte, “que no hi hagi únicament la
princesa i el príncep, sinó que també
puguin haver-hi dos prínceps”. Una al-
tra proposta seria parlar de la qüestió
d’una manera oberta i positiva a totes
les assignatures. Per exemple, propo-
sa plantejar aquest problema sobre
combinacions: “Si a una festa hi ha 23
noies i 19 nois,  quantes parelles po-
den sortir de la festa?”.

La joventut sembla
ser menys homòfoba
però alguns estudis
rebel·len moltes
insuficiències

Dia de l’Orgull Gay del 2007

ELOI DE MATEO

, de dalt a baix
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> El 28 de juny és el dia de l'alliberament Gai Lesbiana Bisexual i Transexual, i per això milers de perso-
nes participen cada anys en actes i manifestacions de protesta i reconeixement. El manifest elaborat per
la Comissió Unitària 28 de Juny exhorta a sortir al carrer a totes les ciutats dels Països Catalans malgrat
que els mitjans de comunicació de masses "estan fent l'impossible per convencer-nos que ja està tot as-
solit" en la lluita contra la discriminació sexual. La Directa, pel contrari, vol amb aquest reportatge mos-
trar les actuals preocupacions que encara té el moviment gai, lèsbic i transexual als Països Catalans.

Ser gai o lesbiana, avui, és il·le-
gal a prop de 80 països i, a cinc

d’aquests, pot ser molt perillós, ja
que ser sorprès practicant el sexe
pot ser castigat amb la pena de
mort. Això és el que assegurava, el
mes de maig, l’informe anual de
l’Associació Internacional de Les-
bianes, Gais, Trans i Intersex (IL-
GA), una federació fundada l’any
1978 per 700 organitzacions dels
cinc continents. L’investigador Da-
niel Ottosson, autor de la tercera
edició de l’informe, denuncia que
l'Iran, Mauritània, l'Aràbia Saudi-
ta, el Sudan, el Iemen i regions de

Nigèria i Somàlia castiguen els ac-
tes sexuals de persones del mateix
sexe amb la pena de mort. També
actualment, entitats pròpies com
la Xipre turca o la franja de Gaza
assetgen legalment els homose-
xuals. El mes de maig passat, a Bar-
celona, Renato Sabbadini, cosecre-
tari general de la ILGA –que, a
Catalunya, té com a referent la Co-
ordinadora Gai Lèsbica– va expli-
car quel’informe vol almenys “ano-
menar i avergonyir” els estats que,
avui dia, encara “tracten alguns
dels seus ciutadans com a persones
inferiors”.

Vuitanta estats encara consideren
il·legal l’homosexualitat

18:30h. Manifestació a Barcelona
(Plaça Universitat)
22h. Festa per l'Alliberament amb
actuacions musicals i artístiques
ORGANITZA: 
Comissió Unitària 28 de juny

27 DE JUNY



Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

A
rran del dia de l'alliberament
gai, lesbià, bisexual i transse-
xual que se celebra el proper

28 de juny, la DIRECTA ha entrevistat
tres persones destacades del movi-
ment per l’alliberament sexual so-
bre la situació que viu el moviment
avui dia, sobre la sexualitat en l’àm-
bit de l’educació –el tema que centra
la manifestació d’aquest any– i so-
bre la rellevància del 40 aniversari
de la revolta d'Stonewall.

Preguntes
1. En quins aspectes ha avançat el
moviment LGTB fins avui i quins
reptes es planteja pel futur?

2. Aquest any, la campanya unitària
tracta el tema de l’educació i la dis-
criminació a l’escola. Quin proble-
mes es troben les persones LGTB en
aquest àmbit?

3. Per altra banda, també es complei-
xen 40 anys de la revolta d'Stone-
wall. Quina vigència creus que té
avui dia aquesta revolta?

ENTREVISTES • L’EDUCACIÓ I ELS 40 ANYS DE STONEWALL MARQUEN EL 28 DE JUNY

Els reptes actuals 
del moviment per
l’alliberament sexual
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1. El moviment LGTB –o, al-
menys per nosaltres, més ben
dit el moviment d'alliberament
gai, lesbià i transsexual o, per
ser més concrets, els tranzma-
rikabollos– hem agafat una es-
tratègia de trencament amb les
polítiques d’autocomplaença.
Després de l’aprovació de la llei
del matrimoni, la part refor-
mista i hegemònica de l'anome-
nat moviment LGTB es va que-
dar sense recursos polítics i va
engegar una estratègia de tre-
ballar l'homofòbia des de parà-
metres institucionals. Pel
FAGC, el repte és la lluita per les
llibertats sense haver de donar
explicacions ni de guanyar el
carrer, sense haver de pagar
cap peatge. Treballem la tranz-
marikabollofòbia des d’una vi-
sió de denúncia social i visibi-
lització de la repressió.

2. Respecte al tema de l'educa-
ció, estem treballant un dels ca-
sos de bulling lesbofòbic més
brutals que s'han donat a Cata-
lunya: estem parlant de l'asset-
jament a una noia de tretze
anys que s'ha produït en un ins-
titut de Sabadell. Les seves prò-
pies companyes, quan van en-

devinar que era lesbiana, li van
cremar cigarretes, la van insul-
tar i li van fer la vida impossi-
ble. Aquest cas va ser denun-
ciat al FAGC i hem demanat
responsabilitats a la Generali-
tat i a la direcció de l'institut. El
proper mes de juliol es farà el
primer judici per aquest tema a
l’Estat espanyol. La discrimina-
ció de les persones amb motiu
de la seva opció sexual i/o iden-
titat de gènere a l'escola és una
realitat amagada i sense unes
polítiques clares al respecte. Es
fa absolutament imprescindi-
ble l’elaboració d’un protocol

per començar a treballar a fa-
vor de la diversitat sexual, lluny
dels paràmetres reproductius i
heteronormatius.

3. A 40 anys de la revolta d’Sto-
newall, en què transsexuals,
gais i lesbianes van sortir al ca-
rrer i van dir prou a la repressió
policial, el seu esperit revolu-
cionari i contestatari esdevé
del tot actual. No podem accep-
tar la consolidació del model
únic gai, un model asèptic i des-
polititzat que vol retornar-nos
a la foscor i tractar-nos com
una mercaderia.

1. S’ha avançat especialment pel que fa
a la visibilitat i, actualment, també
comptem amb un marc legal que facili-
ta la lluita contra les discriminacions.
Però els eixos de classe i de gènere con-
tinuen deixant una forta empremta en
els nivells de discriminació. S’està ac-
ceptant socialment el fet homosexual
si s’és un home blanc de classe alta i de
nacionalitat espanyola, però la situació
de les lesbianes migrades de classe mit-
jana-baixa continua distant molt d’allò
que se sol anomenar normalització. Els
reptes del moviment no només passen
per aconseguir una igualtat formal
aparent, sinó per poder viure realment
les nostres opcions no normatives sen-
se ser penalitzades, a més de trobar la
manera d’oferir una alternativa al mo-
del d’integració basat en la mercantilit-
zació. Actualment, però, gran part del
moviment LGBT es troba abocat a la
lluita per la despatologització de la
transsexualitat, que encara ara és con-
siderada una malaltia per l’estament
mèdic.

2. L’estructura de les discrimina-
cions que es reben als centres edu-
catius és la mateixa que en qualse-
vol altre àmbit, maximitzada per
l’època de l'adolescència i per la
pressió de conviure diàriament amb
200 persones en un mateix espai.
Les principals dificultats passen
per la manca absoluta de referents,
la invisibilitat, les mofes, les agres-
sions físiques i verbals, la manca
d’eines del professorat per fer-hi
front i, sobretot, pel fet que només
les agressions físiques són conside-
rades com a tals, mentre, per exem-
ple, pressuposar sistemàticament
que tot l’alumnat és heterosexual no
es considera una agressió, tot i que
possiblement aquesta sigui la més
greu de totes.

3. La revolta d'Stonewall es va pro-
duir en un bar d’ambient de Nova
York –on principalment hi havia
noies trans– durant una batuda de la
policia, que pretenia endur-se totes

les persones presents a passar la nit
a la presó, evidentment sota tortura.
Així doncs, trobem prou paral·lelis-
mes amb la situació actual: la inte-
gració a través únicament dels di-
ners, el fet d’esdevenir un col·lectiu
mercantilitzable i rendible, les tor-
tures de la policia.
Cal dir també, de manera més que
autocrítica, que les persones trans
que van iniciar la revolta han estat
sistemàticament instrumentalitza-
des i, alhora, invisibilitzades per un
moviment liderat per homes gais,
als quals no els interessava la imat-
ge “poc favorable, gens masculina”
de les persones trans. Ara comen-
cem a viure la lluita trans com a prò-
pia, però han hagut de passar 40
anys. Tot i això, la revolta d'Stone-
wall va ser un gran inici i encara és
un símbol del moment en què el
col·lectiu LGTB va passar de la re-
signació a la plena consciència de
discriminació i va començar a com-
batre-la de manera organitzada.

1. Depèn de quin territori par-
lem. A Catalunya, s’ha avançat
prou en l’aspecte legal. A nivell
social no s’ha avançat tant, tot
i que la societat catalana, en
principi, és força oberta. Que-
da molt per fer. Potser podríem
dir que, avui dia, les lleis no
van en contra de la diversitat
sexual, com en èpoques passa-
des, però tampoc la protegei-
xen decididament. A més, hi ha
un divorci entre la paraula es-
crita i els fets quotidians. No es
tracta de prohibir, sinó d’en-
senyar, ja que la prohibició d'u-
na acció no la suprimeix, no-
més provoca que és faci
d’amagat. Suposo que queda
clar que, en altres territoris, la
cosa no és tan "bonica" i ja no
parlem dels països islàmics o
catolitzats com el Vaticà.

2. Ens trobem pocs problemes
en nombre, però són fonamen-
tals, de base. Teòricament hi

ha llibertat, però tu prova de
fer una xerrada sobre diversi-
tat afectiva i sexual a una es-
cola: impossible. A més, per
desgràcia, l'educació sexual
més avançada encara tracta
l'homosexualitat com un punt
a part en lloc de tractar la di-
versitat sexual com un fet
transversal. És a dir, als lli-
bres, encara hi ha un apartat
específic –com una cosa dife-
rent– en comptes de possibili-
tar que aparegui la diversitat
sempre que és parli de rela-
cions afectives i sexuals. Per
altra banda, el lema unitari no
es vol limitar a l'educació a
l’escola. També hi ha altres es-
pais que afecten la gent jove i
adulta: el barri, la feina, el bar
de la cantonada.... fins i tot les
esglésies.

3. Depèn de com ho miris. Tinc
dues visions: la institucional
(de tendència gai) ja no té cap

vigència, la lluita s’ha acabat.
Tot el que tenia de trencador
el moviment que es va encetar
el 69 està absorbit pel poder.
Els gais són conformistes
amb el sistema i només dema-
nen un lloc on viure, discreta-
ment i sense molestar ningú
amb cap expressió d’afectivi-
tat. Per altra banda, la resis-
tència (de tendència *mari-
ka): hi ha un grapat de
persones que continuen vo-
lent un món diferent, unes
persones que no riuen les grà-
cies dels poderosos ni aplau-
deixen les seves almoines le-
gals i que volen canviar la
societat i les seves estructu-
res. Persones que, per una
banda, són injuriades pels po-
derosos i, per l'altra, pels ma-
teixos gais que creuen que el
seu món particular i controlat
pel poderós és acceptable. Des
d'aquest punt de vista, la re-
volta continua molt viva.

EUGENI RODRÍGUEZ

FRONT D'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA (FAGC)

“El repte és la lluita per les llibertats
sense haver de donar explicacions”

LLUÍS PARERA

COL·LECTIU GAI DE BARCELONA 

“No es tracta 
de prohibir, 
sinó d’ensenyar”

MARINA COLLELL CORNELLES
MILITANT DELS MOVI-
MENTS TRANS, LÈSBIC 
I FEMINISTA

“Hem de
poder viure
les nostres
opcions no
normatives
sense ser
penalitzades”
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A
questa conversa real està
presa d'un bar d'institut, d'un
de tants instituts de barri

perifèric, on el professorat xerra i
tracta de pensar en veu alta com fer
millor el seu treball. Com en molts
d’altres, l'homofòbia forma part de la
vida quotidiana. Fins a tal punt que,
fins i tot per aquells mestres que
tracten sincerament de posar-se al
lloc dels seus alumnes, no sempre és
evident.

Vivim en una situació on apa-
rentment “no tenim aquests proble-
mes”. Les llibertats civils i la igualtat
formal ja estarien plenament aconse-
guides, almenys sobre el paper. Que
enfrontar-te a una conversa com
aquesta i posar de manifest que
l'homofòbia no és una eina pedagògi-
ca, que els i les adolescents no
pensen d'aquesta manera a llarg
termini, que les amenaces no incenti-
ven ningú, que el reforç quotidià i
amb petites metes té molt més
sentit… només significa que ets
lesbiana, gai o transsexual i que tens
una visió partidista de l'assumpte.

Bona part del professorat pensa
que, si aborda la sexualitat, la des-
igualtat de gènere o altres qüestions
sobre la discriminació sexual, està
creant un problema dins l’aula. Hi ha
qüestions que s'han d'ensenyar “a
casa” perquè, segons diuen, “nosal-
tres estem allà per ensenyar altres
coses com matemàtiques i llengua”.
Hi ha valors de sempre, repeteixen

les mateixes veus, que no podem
qüestionar.

El professorat tenim por d'abor-
dar l'educació sexual. La sexualitat
és un aspecte clau del nostre desen-
volupament, però no tothom ha
madurat a nivell personal i, en
conseqüència, resulta difícil d'ensen-
yar. No obstant això, el que no ens
costa gaire esforç és fer judicis de
valor constants. Sense haver d'espe-
rar a fer una classe o sense haver
estudiat sobre això. Justament, en
aquest context, els nois i noies estan
exposats a un món mediàtic replet de
referències indiscriminades a la
sexualitat i al sexe. Estan enganxats
a unes noves tecnologies que els
ofereixen accés a tot tipus d'informa-
ció, però amb poques pautes sobre
com interpretar aquesta informació.

Les noies i nois adolescents es
troben en un món paradoxal i en
evolució constant. Són joves amb els
mateixos problemes d'abans: de falta
de coneixements sobre la sexualitat i
de poc o cap suport per part dels
adults. No saben a qui acudir ni amb
qui poden tenir una interlocució o

com aprendre dels seus iguals en
espais informals i es perden en els
grans mites sobre la masturbació,
l'embaràs i les ejaculacions. A classe,
els professors només els parlem
sobre els canvis en el cos, la repro-
ducció sexual i, en alguns casos molt
positius, sobre les infeccions de
transmissió sexual i el VIH/SIDA.

Per contra, els ensenyem a tenir
por i vergonya, els mostrem la
sexualitat com un problema i mai no
abordem el plaer o l'amor.

L’alumnat aprèn el doble discurs:
què ha de dir davant les persones
adultes, amb qui sap que ha d'usar el
discurs *correcte. És difícil discutir
amb el professorat. No els eduquem
per aprendre a dissentir o tenir una
visió critica. I, al mateix temps,
mentrestant, saben que han d'enfron-
tar-se a un grup d'iguals que té les
seves pròpies regles de gènere i
sobre la sexualitat. I que, amb el grup
d'iguals, han de parlar amb un altre
llenguatge, sent part d'altres com-
plaences. Un grup on has de tenir la
mateixa actitud que la resta, o
t'assignaran l'apel·latiu de nenaza,

chicazo o travelo. Totes les ruptures
de gènere s'associen amb ser un
marica i, encara que no et succeeixi a
tu, ja has après vicàriament les
conseqüències.

Aquests joves també s'enfronten
a nous problemes com l’oferta
infinita d'informació lligada al
porno, al consum, a una visió de la
sexualitat que té poc a veure amb el
quotidià. Estan a la xarxa, on es
troben amb noves formes per proble-
mes antics, com són el ciberassetja-
ment o el grooming, entre d’altres.
Amb iguals s'intercanvien correus i
vídeos el contingut dels quals els
adults desconeixem. Fins i tot alguns

adults àvids d'abusar d'ells aprofiten
les noves tecnologies per fer-se
passar per adolescents.

Aquest context fa imperatiu que
prenguem la responsabilitat d'escol-
tar-los, de no esquivar els insults del
passadís, de preguntar-nos per què
un alumne no vol sortir al pati o anar
al bany, per què a aquesta alumna
mai la trien per treballar en grup, per
què hi ha acudits sobre algunes
persones… Per ensenyar, necessitem
saber quines coses els preocupen i
quines coses els agraden.
Ja n’hi ha prou de discursos que cul-
pabilitzen els joves. Que si abans no
érem així, que si cada cop saben
menys… El nostre treball és ensen-
yar-los a ser persones d'una manera
integral. El nostre treball és poten-
ciar les seves habilitats. En definiti-
va, donar-los eines per enfrontar-se a
l'assetjament escolar, l'homofòbia i
el sexisme, els trastorns de l'alimen-
tació, l'abús de drogues…

(*) És coautora del llibre *Lesbianas.
Discursos y representaciones (Melusina, 2008)
i *Herramientas para combatir el bullying
homofóbico (Talasa, 2008).

La pedagogia de l'homofòbia
Raquel Platero Méndez • Psicòloga (*)
opinio@setmanaridirecta.info

XAVIER BLASCO PIÑOL

- I jo li vaig dir: si segueixes
faltant a l'institut, acabaràs
perdent el curs. A més, un xaval
de quinze anys com tu, sense
estudis, què fa al carrer, en un
barri com aquest? Acabaràs
venent drogues. I t’enxamparan
més d’hora que tard. I clar, ja
saps el que t'espera a la presó:
et donaran pel cul.

- Clar, si és que ho fem per ells.
No s'adonen que, a nosaltres,
els profes joves, ens preocupa
el seu futur, que no som com
els d'abans.

Per part del
professorat abordar
la discriminació
sexual és crear un
problema a l’aula

Els ensenyem a
tenir por i vergonya,
els mostrem la
sexualitat com 
un problema

PUBLICITAT



C
ap a finals del segle XIX, en el
context del neopositivisme,
Cesare Lombroso féu furor

amb les seves teories sobre el deter-
minisme criminològic. Segons
l’italià, trets físics, genètics i fisionò-
mics (asimetria cranial, formes en la
mandíbula, orelles…) impel·lien a
alguns individus vers la delinqüèn-
cia, i proposava, preventivament,
segregar tot posseïdor de caracterís-
tiques que inspiraven predisposició
al delicte. Malgrat que els seus
treballs utilitzaven presumptament
un mètode científic de treball, allò no
fou més que pseudociència. L’obser-
vació i la descripció alterada pel
prejudici no només conferia nul·les
bases argumentatives, sinó que
l’efímer èxit de les tesis de Lombroso
ben segur causà milers de drames,
car jutges, policies i gent benpensant
poblaren els manicomis de persones
que tingueren l’error de passar pel
lloc equivocat en el moment inopor-
tú, i a més, ser lletges.

El 1925, un professor de secun-
dària nord-americà, John Scopes,
fou jutjat a l’estat de Tenessee per
haver explicat a la classe de cièn-
cies naturals la teoria evolucionista
de Darwin. Havia desobeït la Llei
Batler, la qual explicitava la prohi-
bició d’”ensenyament de qualsevol
teoria que negui la història de la
Divina Creació de l’home tal com
s’explica a la Bíblia i reemplaçar-la
per l’ensenyament que l’home
descendeix d’un ordre d’espècies
inferiors”. El judici que provocà la
divisió de l’opinió pública i inspirà
un exitós film dirigit per Stanley
Kramer, exemplificà com creences
irracionals d’ordre religiós s’impo-
sen sovint a l’evidència científica.

De fet, el creacionisme es manté
com a qüestió polèmica a l’Amèrica
profunda. Tanmateix, en els darrers

anys, alguns teòlegs amb formació
acadèmica han tractat de disfressar
la impossibilitat de provar l’exis-

tència d’un principi superior a
partir de la teoria del “disseny
intel·ligent”, on s’accepta tangen-
cialment la idea d’evolució, tot i que
aquesta no seria fruit de l’atzar,
sinó resultat d’accions racionals
dissenyades per “agents intel·li-
gents”. Una manera fina d’afirmar
la presència d’un Déu creador. En
l’actualitat, aquesta és una tesi
adoptada amb entusiasme entre
estats confessionals monoteistes.

Cap a finals del segle XX sembla
que també fa furor una nova teoria,
com les anteriors, irrefutable. El
diferent desenvolupament de la
psicologia femenina i masculina “fa
aconsellable” l’escolarització segre-
gada per sexes. Alguns teòrics i
determinats científics que utilitzen
el mateix mètode empíric emprat
per Lombroso i mediatitzat per la
necessitat de reforçar estadística-
ment les pròpies conviccions tracten
de demostrar els excel·lents resultats
de tan bona pensada. El problema,
com diria Darwin, és que per molt
que la mona “vista de seda, mona se
queda”. La necessitat de justificar un
objectiu permet que qualsevol becari
pugui demostrar qualsevol cosa amb
xifres. Ja sabem que, per tal de provar
qualsevol fet èticament controvertit

no hi ha res com recórrer al “mètode
científic”.

Reduir l’educació a un afer
estadístic significa no entendre res
d’educació. Buscar resultats diferen-
ciats segons un determinat agrupa-
ment pot servir avui per segregar
per sexes, demà per races i demà
passat per coeficients d’intel·ligèn-
cia. Així aconseguirem un “món
feliç” al més pur estil d’Aldous
Huxley, on els alfes manin, els betes
executin i un exèrcit de deltes i
èpsilons obeeixin sense qüestionar
res ni ningú. L’escola és ben bé una
altra cosa. És un àgora, un espai de
creixement personal i de construc-
ció de la ciutadania. Com a espai
públic, la convivència entre classes,
sexes i aptituds és el que permet
bastir una societat, i no pas un
agregat de guetos (sexuals, genera-
cionals, lingüístics, de classe…).

La ciència (la de debò) no engan-
ya. Les sectes socials que empren la
religió com a excusa, tracten de
confondre l’opinió pública. Tanma-
teix, segregar les persones per sexe
no sembla massa intel·ligent, car
l’escola no és un lloc on exclusiva-
ment anem a aprendre la taula
periòdica, sinó a desentrellar el
complex món de les relacions inter-
personals, a aprendre individual-
ment en companyia de la gent amb
qui hem de conviure. Portar les
criatures a escoles exclusives per a
nens o per a nenes no és un acte
precisament educatiu. Més aviat
revela un freakisme social emergent
en una societat plena d’una diversi-
tat, per a molts, molesta. I a sobre els
paguem! Fora millor que la Generali-
tat financés la carrera artística de
Rodolfo Chikilicuatre.

Segregació i ‘freakisme’
Xavier Díez • Historiador
opinio@setmanaridirecta.info

KARLES

S
ituem-nos en el context. Data:
finals de 2008. Lloc: Europa
occidental. Situació política:

govern d’esquerres. Acció: la imbècil
de la dona entra a un dels portals
d’Internet més populars al país. Busca
la secció “dona”. Perquè, curiosament,
sempre n’hi ha una que s’anomena
així. La imbècil de la dona mai n’ha
vist cap que es digués “home”. Deu ser
que “home” és el lector implícit de tot
el que realment importa. No obstant, a
la imbècil de la dona se l’ha de dur de
la maneta cap a allò que realment -i
únicament- pot interessar-li.

Quan la imbècil de la dona clica
sobre l’icona que li correspon, se li
obre tot un món als seus peus. Per
començar l’assalta una foto gegant
amb una noia de somriure responsa-
ble, mentre unes daurades lletres
il·luminades li arriben directes al cor:

“¿Estás lista para ser madre?”. Una
vegada recuperada del xoc prenatal,
la imbècil de la dona continua nave-
gant per allò que li ha estat designat
com el seu terreny social. Repassa els
articles de moda i bellesa, així com
una inquietant secció anomenada “lo
más cool”, on s’assabenta que “el
cabello es tu mejor arma de seduc-
ción”. Lleugerament preocupada per
la seva escassesa capil·lar, la imbècil
de la dona va ara a les seccions de
“relacions” i “llar”, per informar-se
sobre la vida familiar d’en Ricky
Martín i de “cómo vivir con un ligón”.
Deixant-lo, li passa pel cap a la
imbècil de la dona mentre el navega-
dor obre l’article. Greu error! De
seguida veu com n’estava, d’equivoca-
da, en ignorar els consells del savi
autor de la publicació. Ara la imbècil
de la dona ha de tornar a repassar la

secció “bellesa” i endinsar-se en la de
“cuina”. Ja se sap, hi ha un ardit
femení per cada ocasió, incloent-hi la
vida amb un ligón.

Però els paternals responsables
del portal saben que la imbècil de la
dona no és del tot imbècil. Que de tant
en tant, a la imbècil de la dona li

agrada que li parlin de política o
d’economia, sobretot durant un sopar
amb espelmes. Que un home fort i
protector l’abraci mentre li explica per
què és tan complicada la situació a
Geòrgia. Que un company de feina, que
cobra 400 euros més que ella perquè
disposa d’aquella eina indispensable
en una oficina que és el penis, l’infor-
mi de la situació en el mercat immobi-
liari mentre l’acompanya al mecànic
del cotxe perquè els simpàtics senyors
del taller, empaperat amb noies en
pilotes, no l’estafin. Els paternals
responsables del portal en són cons-
cients i volen transmetre una petita
part del seu immens coneixement a la
imbècil de la dona. Qui sap, potser serà
capaç de processar-ho. Al cap i a la fi,
és un tema d’actualitat. Amb aquesta
noble motivació els paternals respon-
sables del portal han preparat cuidado-

sament l’article “Moda de diseño
contra la crisis.” La imbècil de la dona
pensa en el seu paritari govern d’es-
querres. Després pensa en totes les
dones que moren cada mes a mans
d’homes. A aquestes morts la imbècil
de la dona hi suma el 40% de suïcidis
femenins que, segons les estadísti-
ques, són el resultat de violència física
i/o psicològica exercida pels seus
companys. Sense parlar de milions de
dones que durant dècades aguanten el
seu calvari en silenci. A l’imbècil de la
dona li sona al cap allò que l’arrel de la
violència de gènere és la inferioritat.
Que els machitos que maten les seves
dones ho fan perquè ja no troben altra
manera de rebaixar-les. No s’entén -
pensa la imbècil de la dona- com és que
no hi ha cap acció legal contra els que
tracten a la dona com a una imbècil.
Deu ser que és normal.

La imbècil de la dona 
Alexandra Kun • Feminista
opinio@setmanaridirecta.info

No s’entén com és
que no hi ha cap
acció legal contra
els que tracten a la
dona com a una
imbècil

Reduir l’educació a
un afer estadístic
significa no
entendre res
d’educació
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D
e més de 7.000 anys està
datada l’anomenada cultura
de violència, arrelada en les

nostres ments, incorporada a les
nostres societats, i gairebé segella-
da en la nostra genètica humana.
La carta fundacional de la UNESCO
afirma, no obstant, una sentència
profunda: “Donat que les guerres
neixen en les ments dels homes, és
en la ment dels homes on han
d’erigir-se els baluards de la pau”.
La violència i la cultura que s’ha
generat al voltant d’aquesta, és una
opció humana, personal i col·lecti-

va, sobre la que, en un moment
donat, decidim responent a la part
més animal de la nostra condició.
Malgrat això, és ben clar que quan
la Pau esdevé cultura aleshores la
humanitat demostra que és una
civilització. Aquesta és l’anomena-
da “cultura de Pau”, en oposició a la
citada cultura de violència.

L’Organització de les Nacions
Unides, a proposta de la UNESCO,
va aprovar en Assemblea General la
Declaració i Programa d’Acció per a
una Cultura de Pau l’any 1999, data
de la qual es compleixen ara els 10

anys. Una dècada enrere, la comuni-
tat internacional vivia uns mo-
ments àlgids i confiats: finalització
de la Guerra Freda, esperances per
al desarmament, i voluntat pacifi-
cadora del nou context internacio-
nal. Va ser l’11 de setembre de 2001,
només dos anys després, que es van
estroncar aquests camins en mig de
l’emissió en directe dels atemptats
terroristes. Van ser uns esdeveni-
ments que recordaren a tota l’hu-
manitat que molts altres “atemp-
tats terroristes” (com la fam, les
desigualtats i l’explotació) se

seguien succeint feia dècades i
segles. Tot plegat va donar lloc a
noves onades bèl·liques que aug-
mentaren l’armament, la destruc-
ció, la violència i el sofriment de la
població civil, en una espiral de
violència que sembla que mai podrà
apaivagar-se definitivament.

No obstant això, el missatge
que la humanitat pot donar a les
futures generacions avui és espe-
rançador, perquè la Pau està esde-
venint cada dia una mica més,
lentament però decidida, una nova
cultura arrelada amb més força en

les consciències i les vides de més i
més ciutadans i societats; i és
esperançador també perquè la Pau
esdevé cultura de manera silencio-
sa, talment com un bosc dia a dia
creix sense fer gairebé soroll, però
ningú dubta que creix... Un dia, com
va succeir amb la fi de l’esclavatge,
considerarem abolides les guerres i
les recordarem amb escàndol fins a
il·legalitzar-les; no sabem quan
queda, però segur que cada dia
menys, i n’estem segurs perquè hem
encetat el camí sense retorn per
convertir la Pau en cultura.

Quan la Pau esdevé cultura
Xavier Garí de Barbarà • Membre del Centre J.M. Delàs d’Estudis per la Pau de Justícia i Pau
opinio@setmanaridirecta.info

T
res estudiants musulmanes
expulsades de la seva escola, a
50 quilòmetres al nord de París,

per dur el cap cobert amb un vel. Això
passava l’any 1989. 20 anys després de
l’esclat de l’affaire du fulard, la
qüestió del hiyab i d’altres expressions
públiques de l’islam continuen sent
objecte de polèmica, ara també a casa
nostra; i no només això, sinó que han
acabat esdevenint bandera de la
islamofòbia, aquest antisemitisme del
segle XXI.

Atrinxerant-se en una falsa
defensa del suposat laïcisme d’aquest
suposat estat aconfessional i suposa-
dament democràtic que diuen que és
Espanya, s’articulen discursos simples
en què la manca de rigor s’amaga rere
un seguit de prejudicis etnocèntrics,
inquisidors i racistes. Als integristes

de la laïcitat no els incomoda gens ni
mica que se subvencionin processons
de Setmana Santa o conferències
sobre el budisme o escoles catòliques.
Això no els molesta perquè ni tan sols
els interessa. Les monges porten el cap
cobert i els sij porten turbant, però és
el vel de les musulmanes allò que
constantment és qüestionat. El vel els
molesta perquè fa visible l’islam i els
delata. Immersos en la batalla per
guanyar-se el respecte de l’Europa
envejada, rica, culta i blanca, el vel els
recorda el que deia Gertrud Stein:
“Grata un espanyol i et trobaràs amb
un sarraí”.

Des de la inquisició, la construcció
d’una identitat espanyola ?de fet, de la
identitat espanyola? s’apuntala en
l’antagonisme simbòlic vers la presèn-
cia històrica de l’islam a la Península
Ibèrica. Primer combatre l’islam,

després liquidar les nacions, i aquí pau
i després glòria. Això explica l’animad-
versió irracional i malaltissa de la
societat espanyola envers el que
podrien anomenar la diferència
desacomplexada. Aquesta societat
espanyola tolera la diferència empre-
sonada, mutilada i supervisada.

Aquest mecanisme de construcció
identitària, per força i sempre per
força, ens podria fer entendre el
perquè del crim d’El Ejido. També que
una colla d’espanyols establerts a
Santa Coloma atemptessin contra la
llibertat de culte de la comunitat
musulmana, que uns espanyols
residents a Terrassa fessin de dòber-
man per Can Anglada. Sí, això ho
podria explicar tot, tot tret de per què
la islamofòbia guanya simpatitzants,
no només de gran part de la ciutada-
nia, sinó que, per vergonya pròpia, de
sectors del moviment
anticapitalista.La islamofòbia present
en tots i cadascun dels àmbits de la
nostra societat bé permet ?i de quina
manera!? l’establiment progressiu
d’un sistema d’apartheid dins un altre:
les musulmanes migrades a casa
nostra són excloses perquè son
immigrants, però a més són sistemàti-
cament assenyalades perquè són
musulmanes. Sumant-hi, a més, les
discriminacions per raó de gènere, la
conclusió necessària és que ja n’hi
prou.Aquí i ara, el cap ?cobert o no? de
les dones musulmanes també és
terreny de batalla; aquí i ara, parlem
del dret al propi cos. Aquesta fal·lera,
pedant, obsessiva i matussera, amb
què alguns sectors pseudofeministes
insisteixen a autoproclamar-se
capdavanters d’una creuada, pretesa-
ment alliberadora de les veïnes
musulmanes a Catalunya, ha de ser
enèrgicament combatuda. En primer
lloc, llevem de l’imaginari col·lectiu
aquest ball de tòpics i prejudicis que
ens fan veure l’iIslam, en paraules
d’Anne-Marie Delcambre, “com
estancat en una eterna edat mitjana de
la qual sortirien fanàtics per cometre
atrocitats, abans amb sabre, ara amb
bombes”. Amb el cap més clar, alesho-
res, encetem els debats a l’altura de les
circumstàncies, que és tard i vol
ploure.

L’afer del foulard
Alba Pradas Schiaffino • Membre de l’A.C. La Fornal de Vilafranca
opinio@setmanaridirecta.info

JORDI BORRÀS

El cap, cobert o no,
de les dones
musulmanes també
és terreny de
batalla; parlem del
dret al propi cos
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Roger Sánchez Amat. Cuiner

C
ercant informació sobre Sant Joan, m’ha
sorprés gratament descobrir com la tradició
és compartida amb les valencianes, fins i tot

la característica coca. De fet, de coques no només
se’n menja per la revetlla. Se’n mengen tot l’any, de
dolces i de salades, a totes les comarques, tant
valencianes com principatines, esdevenint sens
dubte un autèntic refrigeri nacional. Es tracta
d’una coincidència o va més enllà?

Començo la cerca i apareixen els fideus. El
tractament que els li donem resulta prou genuí:
fideuà, fideus a la cassola, fideus rossejats. Fenomen
únic a tota la península, es tracta d’una possible via
catalana a la pasta? El mateix passa amb l’arròs. Si
els valencians estan orgullosos dels seus arrossos,
des del nord del país els hi podem dir que aquí tenim
plats importants amb la gramínia com a protagonis-
ta. La diferència rau en què així com al Principat
l’arròs esdevenia el plat dels diumenges i l’escudella,
el quotidià, al sud succeïa a l’inrevès. De fet, putxe-
ros i olles ocupen el seu paper en la cuina valencia-
na, però la calorosa meteorologia fa que no en
tinguin un de destacat. La seva elaboració s’assem-
bla força a les escudelles catalanes, i la pilota esdevé
element unificador. En els embotits també intuïm
una proximitat culinària, sobretot el capítol dels
embotits cuits: bulls, blanquets, peltrucs, donegals,
bufes, poltrotes, bisbes… Una diversitat única a
Europa. A més, la botifarra apareix en ambdues
cuines amb un protagonisme preferent. La carn de
porc regna els nostres espais gastronòmics junta-
ment amb el xai, fenomen que contrasta amb el
dèficit tradicional de carn de vedella. Un territori
abocat al mar com el nostre marca el repertori de
plats amb peix. Compartim una fòrmula característi-
ca de cuinar-los, els sucs i els suquets, on intervé un
altre tret nostrat: la picada. Una base culinària que
més enllà del nostre país costa trobar. El color
vermell del pimentó, de la nyora i dels bitxos esdevé
també una pauta fins arribar al Garraf, coincidint
amb l’àrea d’influència de la presència àrab. D’aquí
sorgeix el romesco i l’allipebre. Una altra salsa,
l’allioli, té compartit el llinatge.

La importància dels vegetals és cabdal tant al
nord com al sud. Un exemple: el bullit, una forma
senzilla de menjar verdura, cuita i amb un raig
d’oli. O tots els plats elaborats amb hortalisses
torrades (escalivada, espencat, esgarrat), cuites
(tota mena de mulladors, samfaina) o crues (amani-
des). També ens delim per farcir tota mena de
vegetals. I ens uneix la devoció per les faves
tendres. Fins i tot uns espinacs a la catalana són
calcats dels espinacs a a la valenciana. L’estima
dels valencians pels bolets ha estat més d’un cop
qüestionada, però està més que contrastada, tot i
no arribar a l’obsessió principatina. El que ningú
qüestiona és la devoció comuna pels cargols. En el
terreny dels dolços, en produïm un de genuí, el
torró, amb epicentres a Xixona i Agramunt. I la
mona és l’obsequi pel fillol i la fillola que ens
acompanya cada any per Pasqua.

Tot plegat fa pensar que potser no es tracta de
dues cuines diferents. Emili Piera, en un dels pocs
llibres de cuina valenciana escrit en la nostra
llengua (també compartida), la considera la inter-
pretació més meridional d’un sistema culinari que
va de Provença a Múrcia. De fet, té més a veure amb
els veïns del nord que amb els espanyols. Les
evidències avalen tal afirmació. I no només pels
plats, sinó per les tècniques i els procediments,
pels gustos i la tria d’aliments, les bases i les
salses, les festivitats i els costums. Més enllà del
lèxic (els mots, els plats), els que estructura un
sistema culinari és la gramàtica i la sintaxi.

Més enllà 
de la paella

. A LA CANTONADA

cartes Envieu les vostres cartes per correu electrònic a:

CARTES@SETMANARIDIRECTA.INFO

o per correu postal a:

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 22, 08902 
HOSPITALET DE LLOBREGAT

Les cartes han de tenir una extensió 
màxima de 1.500 caràcters (amb espais) i

han de portar signatura, localitat i contacte

Xavier Camós i Gassó

C
om compagines totes aquestes
tasques a la vida diària?
Des de ben petit he participat

activament de la vida cultural del
poble, i a mesura d’anar creixent m’he
anat involucrant en mogudes més
polítiques. Al bar, tenint contacte amb
diferent gent, de forma espontània van
sortint coses a fer que em motiven. El
problema és que enfront de qualsevol
proposta que m’atrau, no sé dir mai
que no.
Tota aquesta activitat la dediques al
que anomeneu el Montserratí?
Sí, fa dècades que es reclama la
comarca del Baix Llobregat Nord
(Montserratí), sobretot des de la
societat civil. Amb aquest horitzó, els

últims anys s’ha anat creant un
teixit compromès i han anat sorgint
diferents propostes; CEIM, la colla
bastonera, la calçotada popular, i la
Marxa del Montserratí en són bons
exemples.
No t’estressa tanta activitat?
Sí, però ja m’he acostumat. No podria
estar sense participar del que m’in-
quieta. De fet, a l’estiu tornem a
Palestina amb una brigada de més de
80 bastoners i músics. Ja podeu
imaginar quin sarau. Encara que
suposa molt de temps, et dóna molta
satisfacció personal.
Alguna cosa més?
Animo la gent a vincular-se en movi-
ments socials, culturals i polítics
d’aquest país, cada un en la seva
mesura.

. EL CIGALÓ

“S’ha anat creant un teixit
compromès al Montserratí”
Miquel Altadill Rovira. 
TAVERNER COMPROMÈS DEL MONTSERRATÍ

No m’agrada 
el meu país
Jordi Oriola i Folch
Barcelona

N
o és que no estimi Catalunya, tot el
contrari, m’agraden els seus
paisatges, el seu clima, la seva

cultura, la gent que hi viu i la gent nou-
vinguda que hi arriba. El que no m’agrada
és com estan organitzades moltes coses.
Per exemple, agraeixo que tinguem una
versió aproximada de l’eEstat del benes-
tar amb serveis públics com la sanitat,
l’educació, etc... però no m’agrada com
s’entén aquest servei. Hi ha dues maneres
d’entendre’l: 1) El servei públic com un
servei de qualitat accessible a tothom,
perquè volem que tothom visqui amb
dignitat. 2) El servei públic com un servei
gratuït destinat a la gent pobre que no
se’n pot pagar un de privat. En aquesta
concepció, la qualitat no pot ésser la
mateixa en el servei gratuït que en el
servei pagant. I, malauradament, és
aquesta segona concepció la que sostenen
els nostres polítics, tant els de dretes
(lògicament) com els d’esquerres (colonit-
zats mentalment per la ideologia de
mercat, no sé si per traïció als valors
d’esquerres o per feblesa ideològica).

Un cas paradigmàtic és el servei
sanitari que, tot i que ha millorat pel que
fa als equipaments, a l’organització i a la
qualitat dels professionals, segueix fent
vergonya la mancança de recursos hu-
mans. A part de les llistes d’espera, són
incomptables les vegades que m’han
tractat de pressa i corrents perquè només

disposaven de cinc minuts per atendre’m,
i m’ho han arribat a explicitar: “No puc
donar-te més explicacions perquè no em
puc estar 10 minuts amb cada pacient”.

Sembla que, per ser atesos amb
tranquil·litat, qualitat i essent informats
com una persona mereix en relació a la
seva salut, haguem d’anar a la medicina
privada. ¿Per què no s’augmenta el núme-
ro de metges de la sanitat pública? “Costa
molts diners”, em diran els polítics. I jo
respondré: “Doncs dediquem els diners
que faci falta per tenir un servei de la
màxima qualitat, costi el que costi, ja que
garantir aquesta dignitat de vida no ha de
ser negociable”. Ja veurem si, per fer
possible això, cal canviar els imports
d’algunes partides pressupostàries, o
demanar més diners, o cobrar més impos-
tos, però això ja són detalls tècnics que
demano als polítics que solucionin, sense
caure en la temptació de reduir els drets
justs i necessaris que mereixen tots i
cadascun dels ciutadans del nostre país.

Paisatges idíl·lics 
i territoris destruïts
Salvador  Jover
Les Olives-Garrigoles

E
stic seguint el programa de TV3
*Paisatges que presenta la perio-
dista Raquel Sans.  És interessant

donar a conèixer a molta gent racons del
territori, amb persones vinculades a ells.
Però realment em sobta que hagin de ser
coneguts o “famosos” qui ho faci. Per mi
té més importància el que fa el pagès o el

pastor conservant el paisatge amb el seu
treball i esforç, que no “personalitats” per
passar-hi de puntetes... Quin dia veurem
un programa fet des de la gent del territo-
ri , amb el dia a dia d’unes persones en
paisatges que s’han de treballar per
conservar “ ambientalment”?També
voldria fer referència a que no ensenyen
–ni amb el vol de l'helicòpter– cap paisat-
ge destruït per l’home al costat mateix
d’aquest paisatge idíl·lic. Seria bo veure
part de la Costa Brava –moltes cales–
destruïdes també en època democràtica
per immobiliàries, caixes i bancs del
nostre país; quantes autovies tallant
paisatges mil·lenaris per guanyar cinc
minuts de cotxe; un exemple actual és el
tram entre Verges i Vilamacolum, amb
aixecament de ponts de formigó que
tallen tot l’encant del Montgrí com canta-
va en Lluís. Ara fa dos anys l’aplaudien a
Verges i ara ni se’n recorden... sí, destruc-
ció per negoci.Ja comença a ser hora que
des de la nostra televisió –que paguem
entre tots – s’ensenyi la part fosca i
amagada que a molts polítics  i periodis-
tes, de vegades, no els interessa mostrar, i
que, a més, aquests són els primers en
parlar del medi ambient, de la protecció
del territori, etc... És curiós que parlant de
Collsacabra, no es parli ni s’ensenyi res
del que està passant amb la MAT... Osona,
com les comarques gironines, està alar-
mada i aixecada socialment per aquesta
bogeria de MAT i no en parlen... Els
proposo –amb un mitjà de desplaçament
més sostenible – un programa dels nyaps
en el territori dels darrers 20 anys, amb
noms i cognoms de polítics, promotors ,
caixes etc... Però potser això seria perio-
disme d’investigació i sembla que a TV3
només volen ensenyar “allò maco”. Quan-
ta misèria... quanta hipocresia... quanta
porqueria!

GASTRONOMIA Compromès amb Palestina, militant independentista d’Endavant,
bastoner del Montserratí, taverner a l’Esparracat, caramellaire, actor
a la Passió i Els Pastorets d’Esparreguera, firaire de begudes de la
terra... El podeu trobar a la Taverna Catalana l’Esparracat, d’Esparre-
guera, totes les tardes, o a diferents activitats politico-lúdico-cultu-
rals del Montserratí.



Fran Richard
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l jutjat d’instrucció número
20 de Barcelona ha acceptat
tramitar una querella crimi-

nal presentada pel comitè d’empre-
sa dels treballadors de l’institut mu-
nicipal de Parc i Jardins contra la
seva presidenta Imma Mayol i altres
directius per ordenar tapiar els lo-
cals sindicals del comitè al carrer
via Favència, la nit del 30 al 31 de
març d’aquest any, segons fonts ju-
dicials. La investigació, que corre a
càrrec de la Policia Nacional espan-
yola, ja ha citat a declarar diversos
testimonis del succés i s’espera que,
durant les pròximes setmanes, la di-
rigent d’Iniciativa Verds i els altres
implicats ho facin davant del jutge.
Amb la informació que s’està comen-
çant a recollir, se sabrà si processen
els denunciats o no.

A la querella presentada pel co-
mitè d’empresa –format pels sindi-
cats USO, CCOO, CGT, UGT– es de-
nuncia que la direcció de l’empresa
municipal va decidir tancar el seu lo-
cal sense previ avís i, per tant, va vul-
nerar el dret d'exercir les activitats
sindicals. Aquest procés ha estat
presentat per la via penal, ja que l’ar-
ticle 315.2 del Codi Penal tipifica el
fet d’impedir dur a terme les tasques

sindicals per la força. Els treballa-
dors exposen que, quan van arribar
el matí del 31 de març, a banda de
comprovar que la porta d’accés als
locals estava tapiada, van trobar l’ar-
xivador dels delegats de prevenció
–on consten els informes relatius a
la salut dels treballadors– manipulat
i regirat. Aquesta informació es tro-
ba protegida pel dret fonamental a la
intimitat i la imatge consagrat per la
Constitució espanyola. Els treballa-
dors expliquen que l’agressió s'ha
produït en un marc de conflictivitat
laboral, quan la plantilla s’ha mobi-
litzat per l’incompliment del conveni
i ha denunciat contractacions frau-
dulentes d’alt nivell per part de la di-
recció.

Desallotjament ‘de debò’
Poc després des la sorpresa davant
la impossibilitat d'accedir als locals
i al material que utilitzaven des de
feia vuit anys, els delegats sindicals
es van posar ràpidament en contac-
te amb el cap de relacions laborals i
el director de recursos humans de
l’institut municipal de Parcs i Jar-
dins. Aquests els van comunicar que
la decisió havia estat presa ferma-
ment per la direcció i que el derroca-
ment i tapiat de la porta dels locals
s’havia fet davant d’acta notarial. A
més, van explicar als delegats que
l’acció estava avalada i estudiada
pels serveis jurídics de l’empresa i
que havien d'acceptar un altre em-
plaçament, tot i que no disposessin

de les infraestructures necessàries
per la seva activitat. El matí del 2
d’abril, una cinquantena de treballa-
dors es van presentar al carrer Ciu-
tat –a la seu d'Iniciativa Verds– i van
protestar llençant paper higiènic als
balcons del local perquè “netegessin
les seves vergonyes”. Davant el re-
bombori, l’empresa va al·legar que ja
havien comunicat el canvi de local
als treballadors, tot i que l’ordre de
tancament i trasllat es va executar
sense avís ni diàleg ni acord per part
del comitè d’empresa.

Les ‘males herbes’ de l’Ajuntament
A banda de la trajectòria de reivindi-
cacions laborals del col·lectiu de tre-
balladors dels Transports Metropo-

litans de Barcelona –TMB–, l'altre
sector municipal que encapçala la
combativitat és el de Parcs i Jardins.
Si més no, l’institut de Parc i Jardins
ostenta el rècord d’empreses catala-
nes amb més denúncies a la Inspec-
ció de Treball i a la Magistratura de
Treball. Una mostra recent de la se-
va activitat va ser la convocatòria
d'una vaga i una manifestació el 18
de juny. En aquesta jornada de llui-
ta, els jardiners van reclamar el
compliment del conveni, van criti-
car una actitud que –segons ells– no

es pròpia “d’una dona ecologista i
d’esquerres” i van denunciar la com-
plicitat i la passivitat del PSC, capi-
tanejat per l’alcalde de la ciutat Jor-
di Hereu. A banda d’aquestes
demandes, els treballadors denun-
cien irregularitats en la gestió de les
contractacions: suposadament, 50
tècnics que treballen a l’institut
haurien estat escollits sense cap se-
lecció. En contrast amb aquest dada,
el comitè d’empresa manifesta que,
durant l’estiu, la temporada en què
hi ha més feina, no se suplirà el 33%
del personal que està de vacances.
Com a màxima final, els treballa-
dors de Parcs i Jardins s’oposen a la
privatització gradual de diverses
parts de l’empresa municipal.

La dirigent
d’Iniciativa-Verds 
i els altres
implicats hauran
de declarar 
davant del jutge

La última manifestació de la plantilla, el passat 18 de juny, va marxar des de la Vila de Gràcia fins a la plaça de Sant Jaume

BARCELONA • LA PRESIDENTA DE PARC I JARDINS I DIRIGENT D’ICV ÉS INVESTIGADA PER VIOLAR EL DRET DE LLIBERTAT SINDICAL

Acceptada una querella criminal contra
Imma Mayol per tapiar locals sindicals
La plantilla de jardiners de la ciutat protagonitza des de fa anys una intensa lluita contra la
regidora, en defensa de la qualitat als llocs de treball i contra la privatització de serveis públics
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Vincles dels Hammerskin amb
els feixistes catalans | PÀG. 13

Boicot a la retransmissió del
partit Espanya-Brasil | PÀG. 13

Centenars de colomencs volen la
dimissió de l’alcalde | PÀG. 17

Desnonament forçós de dos
avis de Badalona | PÀG. 17; ; ;
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QUECHUA

Cinquanta tècnics
que treballen 
a l’Institut de 
Parcs i Jardins
haurien estat
escollits sense 
cap selecció



Directa Maresme
maresme@setmanaridirecta.info

“N
o es pot venir a matar mos-
ques a canonades”. Amb
aquesta expressió,  un em-

presari tèxtil que se solidaritzava amb
les víctimes de l'operació Wei descrivia
la seva opinió. “A Mataró, el pes de la
confecció recau sobre els xinesos i, si
ells paren, ara mateix, tot se'n va en
orris”, assegura. “Matar mosques”, diu,
perquè el que saben els mitjans i no s’-
han atrevit a dir i  l’objectiu de la inves-
tigació dels Mossos d'Esquadra –se-
gons afirmen– és “esbrinar per qui
confeccionaven aquests tallers” pre-
sumptament irregulars. Però, això no
sembla ser cap secret. A la tertúlia Ver-
sió Rac1 de Toni Clapès del divendres
19, el periodista va dir: “Tothom sap per
quines empreses treballaven, però mi-
llor que no en parlem perquè encara en
sortirem malparats”. La DIRECTA ha po-
gut confirmar, a través de diverses
fonts del sector tèxtil, que la majoria
dels tallers investigats confeccionen
per grans marques estatals com El Cor-
te Inglés, el grup Inditex o Punto Roma.
Paradoxalment, el president de l'Asso-
ciació d'Empresaris de Gènere de Punt
de Mataró (ASEGEMA) Josep Espígol
ha valorat molt positivament l'actuació
dels Mossos d'Esquadra.

La ‘gran’ operació
Dimarts 16 de juny de 2009. Aquesta va
ser la data escollida pels Mossos d'Es-
quadra per dur a terme l'operació de
més envergadura des de la seva creació.
Un exèrcit de 750 agents dels Mossos
es van desplaçar a la capital del Mares-
me amb la finalitat d'inspeccionar una
setantena de locals i tallers tèxtils re-
gentats per ciutadans xinesos. L'ano-

menada operació Wei –presentada com
el cop més fort contra la màfia xinesa–
estava integrada per desenes de furgo-
netes de la Brigada Mobil, agents de la
divisió d'investigació criminal i agents
de la secció d'audiovisuals. 

El procediment escollit va crear
una gran alarma entre el veïnat de les
zones afectades pel dispositiu. La sen-
sació de setge es va reproduir a diver-
sos barris de la ciutat i es va perllongar
fins la mitjanit. Durant tot el matí, una
quarantena de locals van ser intervin-
guts i es van efectuar registres que, en
molts casos, van durar tres i quatre ho-
res. Un cop finalitzats, la policia va pro-
cedir a treure els treballadors dels ta-
llers i a detenir els responsables.
Algunes detencions van crear molta ex-
pectació i es van fer entre aplaudi-
ments d'alguns veïns i crits de "Viva Es-

paña". D'aquesta manera, el balanç fi-
nal de l'operació va ser de 72 tallers i do-
micilis registrats, 451 treballadors
identificats i 77 persones detingudes
com a presumptes responsables, una
d'elles de nacionalitat espanyola. El
gruix de les detencions va ser tan elevat
que l'Àrea Bàsica Policial de Mataró
(ABP) va quedar col·lapsada i els acu-
sats van haver de ser repartits a altres
ABP de la zona (Arenys de Mar, Premià
de Mar, Granollers i Badalona).

Per la seva banda, l'oficina del por-
taveu dels Mossos d'Esquadra va eme-
tre diversos comunicats on es presenta-
va el desplegament policial com una de
les actuacions més grans contra la mà-
fia xinesa. Per aquest motiu i sense que
transcendís a gaire mitjans de comuni-
cació, els Mossos van acusar als detin-
guts de delictes contra els drets dels
treballadors, immigració clandestina i
associació il·lícita.

Tot i que l'operació s'havia estat
preparant durant el darrer any, no es va
preveure cap acció des de les adminis-
tracions per reallotjar les persones que
es van quedar sense lloc on dormir i
menjar. Passada la primera nit després
de l'operatiu, l'alcalde de Mataró, Joan

Antoni Baron, va comparèixer davant
els mitjans per manifestar els seu des-
acord amb la Conselleria d'Interior, ja
que aquesta no va comunicar amb ante-
lació els esdeveniments a l'Ajuntament.
Durant la mateixa compareixença, Ba-
ron va afirmar que l'Ajuntament no te-

nia constància que part dels 450 treba-
lladors xinesos afectats haguessin
quedat desemparats. Aquest setmana-
ri, però, va poder constatar que prop
d'un centenar de persones van passar
la nit a la platja i a l'aparcament d'un
centre comercial de la ciutat.

Dijous al matí, després de 48 hores,
les persones detingudes van començar
a passar a disposició judicial. Un camió
dels Mossos d'Esquadra i diverses fur-

gonetes van transportar les detingudes
de les comissaries de Granollers i Bada-
lona fins a Mataró. Les declaracions es
van dur a terme a les mateixes depen-
dències dels Mossos per decisió del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalun-
ya.  Quatre jutges es van desplaçar fins
allà i, amb l'ajuda d'intèrprets, van anar
prenent declaració a 58 de les 77 detin-
gudes. A les portes de la policia, s'hi
aplegaven prop d'una cinquantena d'a-
mics i familiars. A partir d'aquests pri-
mers moments del matí de dijous es
van començar a viure les situacions
més tenses.

Aquest setmanari va ser testi-
moni de la sorpresa que es va endur
un dels detinguts quan, en obrir la
bossa de plàstic on hi havia les seves
pertinences, va trobar a faltar 250
euros de la seva cartera. La víctima
va tornar a l'interior de la comissa-
ria per denunciar els fets. Allà li van
donar una resposta molt clara: “Par-
la amb la teva advocada”.

“El meu pare paga la seguretat so-
cial i té el taller en regla, però li han tan-
cat. Ara l'han deixat en llibertat sense
càrrecs i, a sobre, li han robat 250 eu-
ros, no entenc res”, cridava el seu fill.

Un altre noi també assegurava que,
dins la comissaria, hi havia un noia fe-
rida fortament al front a causa d'un im-
pacte durant l'entrada dels Mossos al
seu domicili. Una altra dona cridava de
manera continguda i demanava que
alliberessin el seu marit. “Van entrar a
casa meva i es van endur el meu marit,
que té càncer d'estómac, tot i que els
vaig dir que estava malalt”.

Les reunions entre la gent afecta-
da, advocats, amics i persones solidà-
ries es repetien a les portes de la comis-
sària. La representant legal de cinc
detingudes durant l'operació, Silvia In-
iesta, explicava –atònita– que tots els
seus clients havien sortit en llibertat
sense càrrecs perquè ho tenien tot en
regla. “Dels tres delictes, només els en
podran aplicar un, com a molt. L'acusa-
ció d'associació il·lícita no s'aguanta
perquè no existeix connexió entre els
tallers”, va avançar l'advocada.

De fet, dels 72 tallers intervinguts,
24 són totalment legals i uns altres vuit
estan en procés de regularització. A
aquesta xifra, cal afegir-hi els registres
fets a habitatges particulars. Tot plegat
indica que més de la meitat d'actua-
cions dels Mossos d'Esquadra podrien
ser de dubtosa legalitat.

El problema al carrer
La comunitat xinesa de Mataró va con-
vertir un bar situat al passatge Aneto
en centre neuràlgic de la protesta orga-
nitzada durant els dies posteriors als
fets. S'hi van fer reunions diàries molt
concorregudes, on es feien recomptes
de persones que no disposaven d'un
lloc on passar la nit. Fins allà, també
s'hi van apropar representants de la co-
munitat xinesa com Chen Su Ping –vi-
cepresident de la Federació d'Associa-
cions Xineses a Catalunya– o Ye
Junyun –president de l'associació d'em-
presaris i treballadors– i representants
de les AV de la ciutat. Precisament,
aquests col·lectius veïnals, mitjançant
la pressió conjunta generada per una
concentració convocada a les portes de
la regidoria de Via Pública, van aconse-
guir que el consistori habilités 60 pla-
ces per passar la nit de dijous. Tot i ai-
xí, diverses persones van haver de
passar la nit al carrer.

Segons declaracions fetes per re-
presentants de la comunitat xinesa a la
DIRECTA, s'estan preparant mobilitza-
cions a nivell català per reivindicar els
drets bàsics d'aquest col·lectiu. Per la
seva banda, l'alcalde de Mataró, Joan
Antoni Baron, ha declarat que s'ha sen-
tit sol davant la crisi que ha generat el
cas i que ha trobat a faltar el suport de
la Generalitat.

Més de la meitat
d'actuacions dels
Mossos d'Esquadra
podrien ser de
dubtosa legalitat

L’advocada: 
“Dels tres delictes,
només els en
podran aplicar 
un, com a molt”

MATARÓ • ELS DETINGUTS DE LA ‘GRAN’ OPERACIÓ PRESENTADA COM UN COP FORT A LA MÀFIA XINESA QUEDEN EN LLIBERTAT

El Corte Inglés i Inditex, darrere el
negoci dels tallers xinesos clausurats
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Concentració de ciutadans xinesos al passatge Aneto, fent el recompte de gent sense sostre.

KIKO MONTORO

Les protestes van
aconseguir que el
consistori habilités
60 places de llit
per passar la nit 

> Un policia amb pedigrí

La macro-operació va ser co-
mandada pel sotsinspector

Josep Monteys, que al seu currí-
culum llueix la controvertida
detenció, l'any 2001, d'un vene-
dor de cupons de l'ONCE de Giro-
na a qui va confondre amb l'atra-
cador d'una caixa d'estalvis. La
víctima innocent d’aquells fets
va estar retinguda durant una
hora al mur exterior de la co-
missaria de Girona, va ser em-

manillat i va passar rodes de re-
coneixement. La dona de l’invi-
dent el va veure en aquesta si-
tuació denigrant mentre
passejava per la ciutat, i des-
prés de moltes gestions va acon-
seguir que l’alliberessin. Va de-
nunciar l’agent Monteys i altres
mossos per depurar responsabi-
litats  d’aquella actuació.  Van
ser processats i jutjats, però
l’Audiència Provincial de Giro-

na en va dictaminar la lliure ab-
solució entenent que el venedor
de cupons havia acompanyat vo-
luntàriament els agents. La in-
dignació a l’entorn familiar de
l’assalariat de l’ONCE va com-
portar que presentessin  un re-
curs al Tribunal Suprem contra
l’absolució dels Mossos, però
aquest va ser rebutjat per la mà-
xima instància judicial i en va
ratificar la lliure absolució. 



Directa Girona
girona@setmanaridirecta.info

F
inalment i després de debats in-
terns i externs, la CUP ha acor-
dat no participar a les eleccions

autonòmiques de la tardor de 2010.
Després d'una votació molt ajustada,
les veus partidàries de no concórrer
als comicis autonòmics van imposar-
se. És per això que el proper repte
electoral de la Candidatura d'Unitat
Popular ja té data: les eleccions muni-
cipals de la primavera de 2011.

Un escenari imponent i històric, el
Teatre Municipal de Girona, va ser l'es-
cenari, el diumenge 21 de juny, d'una
Assemblea Nacional que serà recorda-
da durant molt temps, entre d'altres
coses perquè ha estat la primera vega-
da que una Assemblea Nacional de la
CUP té el seguiment mediàtic que ha
tingut aquesta, però també per la gran

afluència de militants: van assistir-hi
gairebé 350 persones. L'ordre del dia
era gairebé monotemàtic: es debatia
la presència, o no, de la CUP a les elec-
cions autonòmiques.

Malgrat això, van haver-hi debats
previs. El primer de tots va concloure
que l'assemblea de Barcelona podia
participar amb veu i vot a l'Assemblea
Nacional, tot i tenir menys de sis me-
sos de vida (els estatuts de l'organit-
zació contemplen que cap assemblea
local que no s'hagi creat, com a mí-

nim, mig any abans de l'Assemblea
Nacional no pot participar-hi).

El segon debat posava a judici
dels militants presents a l'Assemblea
la feina del Secretariat Nacional i es
votaven els pressupostos. La gestió
del Secretariat Nacional es va aprovar
de manera ajustada, però no es va
aprovar el pressupost, cosa que feia
preveure una Assemblea Nacional
moguda. I així va ser.

El tercer i últim punt de l'ordre del
dia era el de la ponència que defensa-
va i apostava per participar a les elec-
cions autonòmiques del Principat de
Catalunya de 2010 i les dues esmenes
a la totalitat que l'acompanyaven.
Aquesta ponència va ser redactada
just després de l'Assemblea Nacional
extraordinària que es va fer el gener a
Mataró, en què es va aprovar el docu-

ment estratègic La CUP, l'alternativa
necessària, que deixava la porta ober-
ta a presentar-se a unes eleccions su-
pramunicipals. Un grup de militants
va elaborar aquesta ponència i, per
iniciar el debat amb la finalitat d'enri-
quir i compartir el contingut de la po-
nència, va presentar-la a totes les as-
semblees locals interessades. El
resultat final va ser que dotze assem-
blees locals van donar-li suport (Elx,
Girona, Mataró, Manresa, Sant Salva-
dor de Guardiola, Viladamat, Celrà,
Montesquiu, La Garriga, Sant Cugat
del Vallès, Sabadell i Salt). En aquesta
ponència, s'apostava clarament per
concórrer sota la sigla CUP a les elec-
cions al Parlament de Catalunya de
2010, però deixava clar que la decisió
no era absolutament vinculant, sinó
que calia refermar-la.

Dos dels redactors d'aquesta po-
nència van pujar a la tribuna a defen-
sar-la i, després, va arribar el torn de
les esmenes a la totalitat. L'atzar va
fer que la que presentava l'assemblea
de Vic fos la primera per debatre. A la
seva esmena, l'assemblea de Vic plan-
tejava dubtes al fet de presentar-se a
les eleccions de 2010 i, per això, de-
manaven que el proper horitzó electo-
ral de la CUP fossin les municipals de
2011. L'esmena que presentava l'as-
semblea de Vic anava en la mateixa lí-
nia que l'altra, presentada per una
desena d'assemblees locals. L'assem-
blea osonenca va insistir a mantenir
la seva esmena per evitar evidenciar
dues postures. El debat es va allargar
fins a les dues del migdia, per la qual
cosa les votacions (secretes) van ser a
les quatre de la tarda. 153 vots a favor,

153 en contra, 7 vots en blanc i 2 nuls
feien que l'esmena no prosperés (ca-
lien el 50% més un dels vots vàlids
per aprovar-la).

Tot seguit va arribar el torn de
l'esmena que van presentar conjunta-
ment vuit assemblees locals (Vila-
franca del Penedès, Vilanova i la Gel-
trú, Ribes, Sallent, Capellades,
Berga, Valls i Reus). Aquesta analit-
zava que ni la conjuntura externa ni
la interna eren prou favorables i que
el temps que passaria entre les auto-
nòmiques de la tardor de 2010 i les
municipals de la primavera de 2011
era massa poc i insuficient per prepa-
rar convenientment els comicis lo-
cals. En un principi, aquesta esmena
l'havien redactada les assemblees de
Vilafranca, Vilanova i Valls i va ser re-
fosa amb una altra que presentaven
Berga i Reus –que finalment es va in-
cloure com a annex. Aquest text apos-
ta per temptejar entre les altres orga-
nitzacions de l'Esquerra
Independentista la possibilitat de
concórrer a les eleccions principati-
nes sota una plataforma que no fos la
CUP (Candidatura conjunta amb la
resta d’organitzacions i col·lectius
que conformen l’Esquerra Indepen-
dentista catalana). Aquesta esmena,
contràriament al que havia passat
amb la que presentava Vic, sí que es
va aprovar: 161 vots a favor, 148 en
contra, 4 vots en blanc i 2 nuls atorga-
ven una majoria, per bé que justa, als
partidaris de l'esmena. Totes les es-
menes parcials a la ponència base no
es van arribar a debatre perquè l'a-
provació de l'esmena a la totalitat les
convertia en lletra morta.

El cant dels Segadors va cloure
una Assemblea on el concepte de con-
sens va planar en l'ambient durant to-
ta l'estona, tothom hi apel·lava. Les
votacions van demostrar que, ara per
ara, el consens és inexistent, però que
serà imprescindible per anar amb ga-
ranties a les eleccions municipals de
l'any 2011.

Després d'una
votació molt
ajustada, les veus
partidàries de no
concórrer als
comicis autonòmics
van imposar-se

Assemblea nacional de la CUP

PEDRO RODRÍGUEZ

Directa Terres de Ponent
terresponent@setmanaridirecta.info

L
a precarietat i la temporalitat ca-
racteritzen el panorama laboral a
les zones de muntanya. Amb la in-

tenció de denunciar aquesta situació, el
21 de juny, una cercavila de prop de 120
persones va recórrer els carrers de Sort.

La protesta estava organitzada pel
Pilum, el Punt d'Informació Laboral i
Social creat fa tres mesos. El Pilum
–que significa “llança romana amb
punta de ferro”– vol ser un espai d'as-
sessorament i un punt de trobada. Per
l'organització, “la mobilització de tanta
gent ens ha sorprès positivament, ja
que som conscients de la dura repres-
sió que es pateix a nivell laboral als Pa-
llars”. La cercavila va recórrer els ca-
rrers de Sort amb la batucada
Nohisomtots. Alguns dels lemes eren:

Jo, tu, ell treballem sense contracte, no-
saltres, vosaltres ens arrisquem, ells
s'enriqueixen, La llista negra no us cap
a la llibreta, Lleida 2009, 11 morts per
accident laboral. Quants més morts per
la precarietat? o Reclamar els drets la-
borals no és cap delicte. A més, diverses
persones disfressades de les profes-
sions més comunes i engrillonades van
acabar amb dos cacics que repartien
dòlars del Pallars. Diversos concerts i
una festa van finalitzar la jornada rei-
vindicativa.

Repressió caciquista
Tal com es denunciava a la DIRECTA 143,
la situació que es viu a la zona és de
manca de convenis col·lectius propis,
temporalitat absoluta, manca de condi-
cions de seguretat i prevenció de riscos
laborals, etc. A més, l'empresariat crea
llistes negres. “Aquestes comarques

són poc poblades, amb la conseqüència
negativa que els empresaris, a pesar de
les seves desavinences, es passen infor-
mació d'aquelles persones que –inde-
pendentment de la seva eficàcia com a
treballadores– reclamen els seus drets
bàsics. La cercavila s'ha organitzat per
donar la cara de manera col·lectiva da-
vant els cacics que ens volen fer callar.
I diem repressió dura perquè la seva es-
tratègia és bloquejar la persona que re-
clama els seus drets perquè no aconse-
gueixi feina i hagi de marxar per
problemes econòmics”, denuncien des
del Pilum. “Fins i tot han denunciat pe-
nalment les persones que estem asses-
sorant laboralment i socialment la po-
blació afectada.” I és que l'empresa
Granpallars –gestora de les pistes d'es-
quí d'Espot i Port Ainé– ha denunciat
dues membres d'aquest col·lectiu per
“vexació injusta”. Cercavila al Pallars

ARAM

GIRONA • ELS PARTICIPANTS VAN APEL·LAR AL CONCENS DURANT TOTA L’ASSEMBLEA, MALGRAT QUE ARA ÉS INEXISTENT

La CUP ajorna presentar-se al Parlament

SORT · MÉS D'UN CENTENAR DE PERSONES ES MANIFESTEN CONTRA LA PRECARIETAT I EL CACIQUISME

Èxit de la mobilització pels drets laborals
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Roger Rovira
redaccio@setmanaridirecta.info

E
ls sindicats de base denuncien
que les gestions de CCOO i
UGT provoquen la pèrdua sis-

temàtica de llocs de treball i l'empit-
jorament de les condicions laborals.
El sindicat Cobas denuncia que
aquests sindicats, que han estat sig-
nant Acords per la Negociació
Col·lectiva amb la patronal durant
set anys, han anat moderant les seves
demandes. El diari Cinco Días, pro-
per a la CEOE –Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresaria-
les–, després del pacte de 2007, va
elogiar que s’havien “desterrat les va-
gues laborals i s’havia proporcionat
l’etapa més llarga de pau social que
es recorda a Espanya” i fins i tot que
el to es moderava cada cop més. Re-
cordem que l’expresident de la CEOE,
el difunt José María Cuevas, al seu
discurs de renúncia al càrrec, va
agrair “en nom de tot l’empresariat
espanyol” la trajectòria d’aquests dos
sindicats.

Cobrament sindical dels ERO
La CGT denuncia els pagaments que
CCOO i UGT reben cada cop que sig-
nen un Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO). Els anarcosindicalistes
van publicar l’acta de l’ERO d’una ca-

dena d’electrodomèstics on consta
que cada un dels dos grans sindicats
va rebre 6.500 euros en concepte d’ho-
noraris, 136 euros de mitjana per cada
un dels 35 treballadors acomiadats.
Denuncien pagaments de fins a
13.000 euros. La UGT al·lega que ser-
veixen per cobrir les despeses dels tre-
balladors que no estan afiliats, mentre
la CGT ho relaciona amb l’alt grau d’a-
cord en la negociació dels ERO –que a
l’estat espanyol arriba al 90%. D’altra
banda, cada any aquests sindicats re-
ben subvencions per valor de més de
sis milions d’euros cadascú.

Precarietat laboral
Davant d’aquesta moderació sindi-
cal, les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística indiquen que el 60%
de les treballadores amb contracte
guanyen menys de 1.000 euros men-
suals, la meitat de les quals ni tan
sols arriba al salari mínim interpro-
fessional.

A més, les morts en accidents la-
borals cada any ronden el miler, tres
cada dia si no es tenen en compte les
morts dels treballadors sense papers,
que podrien multiplicar la xifra. Des
del sindicat Cobas, es pregunten

quants empresaris han anat a la presó
per aquest motiu.

L’empitjorament de les condicions
laborals i la caiguda de salaris que, se-
gons els sindicats de base, han portat
els Acords de Negociació Col·lectiva
(ANC) no han frenat els tancaments ni
les deslocalitzacions d’empreses ni
han reduït la precarietat laboral. Mal-
grat tot, el secretari general de CCOO,
Fernández Toxo, ha advertit que la tar-
dor tornarà a ser “dramàtica” pels tre-
balladors “si no s’avança en el diàleg
social” i espera –com la UGT– signar
l’ANC d’aquest any a finals de juliol.
Els sindicats minoritaris denuncien
aquesta estratègia de la por: “Els diri-
gents de CCOO i UGT s’han esforçat
una i una altra vegada per impedir les
lluites i, quan no ho han aconseguit,
les han ofegades”, afirmen des de Co-
bas. Ara els preocupa la defensa que
puguin fer davant un possible intent
de privatitzar les pensions.

Tancament definitiu de Frape-Behr
Finalment, Frape-Behr baixa la per-
siana i deixa 207 persones sense fei-
na. Després de les dures negociacions
de l’any passat, la plantilla ha accep-
tat el tancament de l’empresa. El por-
taveu del comitè d’empresa (FTC-IAC)
considera que el paper de CCOO i UGT
ha estat “escandalós; van posar la por
al cos a la gent perquè no lluités; els
deien que, si lluitaven, només ens do-
narien vint dies per any treballat, tot i
que –per conveni– això era impossi-
ble”. Tot i que l’esforç de la plantilla
ha permès unes bones indemnitza-
cions, el portaveu espera que la seva
experiència negativa amb les políti-
ques sindicals de CCOO i UGT servei-
xi d’exemple perquè la gent no hi con-
fiï més.

Mobilitzacions de base a Telefónica
La Coordinadora de Sindicats Minori-
taris de Telefónica convoca una hora
de vaga el dimarts 23 de juny per de-
nunciar les negociacions de l’empresa
i CCOO i UGT per dividir-los el sou
–“que fins ara és un concepte únic”– i,
d'aquesta manera, poder baixar els
complements, com explica un delegat
del sindicat En Construcció de Barce-
lona. “L’estiu passat ja van acceptar
canvis en les nostres condicions labo-
rals bàsiques”, afegeix. La Coordinado-
ra –que acull els sindicats AST, Cobas,
En Construcció, La Figa (Galícia) i ELA,
LAB, SK (Euskadi)– es va mobilitzar
contra aquests canvis i, a resultes d'ai-
xò, tres persones van ser acomiadades
i sis sancionades. D’entre aquestes
persones, una treballadora va ser read-
mesa i a una altra se li va aixecar la
sanció. El sindicat En Construcció
també denuncia que Telefónica no ha
complert el pacte d’incrementar el sou
un 2% i, sobretot, que “la gent nova ja
no cobra el mateix que nosaltres; hi ha
una doble escala salarial”. El dimarts
23 de juny es concentraran al Parc Cen-
tral del Clot de Barcelona i, alhora, en-
traran a la Junta d’Accionistes que es
fa a Madrid per intentar exposar la si-
tuació als accionistes.

La CGT relaciona 
els pagaments amb
l’alt grau d’acord 
en la negociació
dels ERO

LAVORAL • DENUNCIEN PAGAMENTS DE FINS A 13.000 EUROS A CANVI DELS ACOMIADAMENTS

Sindicats minoritaris acusen CCOO
i UGT de cobrar per signar els ERO
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Roger Rovira
redaccio@setmanaridirecta.info

N
issan pretén tornar a re-
tallar la plantilla de les
seves fabriques a la Zona

Franca i a Montcada i Reixac.
L’empresa va presentar, la set-
mana passada, un expedient de
regulació d’ocupació (ERO) –que
afecta 581 persones de les 3.844
que encara hi treballen– i va tren-
car les negociacions de manera

unilateral. Cal recordar que, du-
rant els darrers anys, s’han pro-
duït 1.200 acomiadaments, men-
tre la multinacional anunciava
rècords de beneficis. El dilluns 22
de juny, els treballadors es van
concentrar davant el Departa-
ment de Treball per protestar.

1.680 PERSONES QUE SOBREN, 
SINDICATS QUE MOLESTEN

El mes d’octubre, Nissan ja va
anunciar la intenció d’acomiadar
1.680 persones, més d’un terç de
la plantilla. Des de la CGT desta-
quen que l’empresa ha anunciat
la intenció de mantenir dos torns
de treball al màxim de producció
i suprimir el tercer, “però es pre-
tén acomiadar més d’un torn de
treball”, exactament un 37,5%
dels treballadors. Els sindicalis-
tes reflexionen, “si en època de
vaques grasses alguns sindicats
ja toleraven tants acomiada-
ments, què no faran ara que vé-
nen vaques flaques?”. CCOO i
UGT “van fer creure a la plantilla
que no permetrien acomiada-
ments forçats”, en canvi, els
acords contemplen reingressos
futurs de més de la meitat dels
acomiadats “que en anteriors
ocasions no s'han complert”. I és
que, durant les negociacions, els
sindicats majoritaris han assu-
mit que hi ha un excés de planti-
lla. La CGT denuncia que se l’ha
apartada de les negociacions i ha
reclamat la seva inclusió al direc-
tor general de Relacions Labo-
rals del Departament de Treball,
Salvador Álvarez. Segons la CGT,
l’alt funcionari va reconèixer:
“La vostra presència posaria més

nerviós algun sindicat que no pas
a la pròpia direcció”.

Davant l’ERO, que per la CGT
sols mostra la intenció de dispo-
sar de més treballadors tempo-
rals i subcontractats, els anarco-
sindicalistes recorden que

alguns departaments continuen
fent hores extres i que, amb una
formació interna adient, alguns
treballadors podrien ser reubi-
cats o podrien desenvolupar al-
tres petites feines que, fins ara,
s’encarreguen a altres empreses.
També fan una crida a millorar la
productivitat a través de la recu-
peració de les condicions labo-
rals perdudes al conveni de l’any
2004, com els deu minuts per
menjar l’entrepà i els coeficients
de fatiga.

LAVORAL • ELS DARRERS ANYS HA FET FORA MÉS DE 1200 PERSONES

Nissan vol acomiadar 
581 treballadors més

s’han produït 1.200
acomiadaments,
mentre la
multinacional
anuncia rècords 
de beneficis

els sindicats
majoritaris han
assumit que hi 
ha un excés 
de plantilla



Higínia Roig
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l judici que va arrencar la set-
mana passada a l’Audiència
Provincial de Madrid contra la

secció espanyola de l’organització in-
ternacional neonazi Hammerskin
(HSN) ha posat de manifest les ramifi-
cacions catalanes en la difusió de l’odi.
Tres de les catorze persones processa-
des són veïns de Barcelona. A tots ells,
se’ls acusa d’associació il·lícita i ti-
nença il·lícita d’armes i d’haver consti-
tuït, al final de la dècada dels 90, la
secció Hammerskin-España per inci-
tar a l’odi racial, la xenofòbia i l’antise-
mitisme. Amb el futbol com a medi
predilecte, HSN-España també edita-
va les revistes El Martillo i Extremo i
organitzava concerts neonazis clan-
destins, trobades i caceres. La secció
espanyola estava integrada majorità-
riament per membres dels grups Ul-
traSur i Brigadas Blanquiazules.

'Operació punyal'
L'operació que va desarticular el grup
la van desenvolupar efectius de la
Guàrdia Civil el febrer de 2004 a Ma-
drid, després que se succeïssin diver-
ses agressions racistes a la Universi-
tat Complutense de Madrid, però va
comportar detencions a localitats ca-
talanes com Sant Cugat, Malgrat de
Mar, Barcelona i també a València, on
es va detenir JM.C.G., que va morir pos-
teriorment. Es van decomissar fins a
vuit armes de foc, armes blanques,
bats de beisbol, passamuntanyes,
punys americans i abundant propa-
ganda neonazi i antisemita. Els quin-
ze detinguts, que prèviament havien
tingut els telèfons intervinguts, acu-

mulaven fins a 48 detencions ante-
riors per agressions, aldarulls, robato-
ris i amenaces.

Tant la fiscalia com l’acusació po-
pular exercida pel Movimiento contra
la Intolerancia demanen penes de 76
anys de presó per organitzar actes ne-
onazis arreu de la geografia espanyo-
la, amb penes que oscil·len entre els
sis i els tres anys per cadascú. Durant
la vista, els neonazis –que van arribar
als jutjats encaputxats i amb una acti-
tud desafiadora– han mantingut un
posat provocador i han negat insis-
tentment el seu activisme ultra, una
estratègia calculada i molt habitual en
l’extrema dreta. S’han definit només
com “un grup d’amics” i s’han befat de
les preguntes amb respostes com que
el “número 88 és el que va després del
87”. El 88 refereix un acrònim numè-
ric habitual per condensar Heil Hitler,
ja que la lletra h és la vuitena lletra de
l’alfabet.

Hammerskins Nations
Malgrat l’estratègia de negació i
minimització, la web internacional
de l’organització és prou diàfana:
“Hammerskin Nation és un grup
sense líders d’homes i dones que
adopten l’estil de vida dels caps ra-
pats del Poder Blanc (...) La germa-
nor HSN té molts objectius, però es
poden condensar amb una sola fra-
se de catorze paraules: hem d’asse-
gurar el futur de la nostra raça i un
futur per als nens blancs”. Aquesta
estructura sense líder, defensada
als manuals intervinguts per la
Guàrdia Civil, desvetlla una estra-
tègia camaleònica de llop solitari:
“Un resistent és un soldat, un gue-
rriller, un espia, un desinformador,

un sabotejador, un agitador, un as-
sassí i, per sobre de tot, un cap que
només respon davant la seva cons-
ciència, amb carta blanca d’actua-
ció”. El manual citat estima el nom-
bre de llops solitaris a l’Estat
espanyol en 15.000 individus.

Els hammerskins es van fundar a
Dallas (Texas) durant la dècada dels
90 i està considerada com una de les
organitzacions neonazis internacio-
nals més perilloses, violentes i actives.
Als EUA, on apleguen els caps rapats
més radicalitzats, els seus membres
han estat condemnats en reiterades
ocasiones per crims, agressions i de-
lictes violents contra les minories.

‘Freddy’, a la banqueta
Entre els barcelonins processats, des-
taca particularment Fernando Sanma-
mes Torrecilla, prou conegut amb el
sobrenom de Freddy. Amb 43 anys d'e-
dat, Freddy és un dels fundadors de les
Brigadas Blanquiazules, el grup ultra
neonazi del R.C.D. Espanyol. Amb
nombrosos antecedents i una deten-
ció el 1991 per temptativa d'homicidi,
el març de 2005 va protagonitzar una
agressió a dos periodistes de la revista

del club esportiu Blanc-i-blau. Jordi Si-
bina i Josep Sànchez van ser colpejats
i amenaçats reiteradament per haver
publicat un article que denunciava el
comportament dels ultres a la grada,
on són habituals les insígnies neona-
zis i les consignes racistes. Freddy i
David Riera Rocker van ser condem-
nats a una ordre d’allunyament de
1.000 metres de l’estadi durant un any.
En referència a l’esmentat manual ne-
onazi, cal destacar que Freddy fa anys
que ha abandonat l’estètica skin.

El líder històric de les Brigadas
Blanquiazules –amb diverses deten-
cions: el 1986, el 1991 o el 1994– també
va ser el vocalista del grup neonazi
Torquemada 1488, un conjunt refe-
rent en l’àmbit neonazi espanyol de
l’anomenada música RAC (rock
against communism) i del hatecore
(hardcore de l’odi). Segons l’informe
fiscal presentat dilluns passat, a l’an-
tic domicili de Freddy, al carrer Aragó
de Barcelona, es va decomissar una
pistola detonadora, abundant propa-
ganda neonazi, racista i antisemita i
set targes de crèdit. Els altres veïns de
Barcelona processats són Fabian Pello
Suárez –de 35 anys, amb una detenció
anterior per robatori el 1991 i veí de
Sant Cugat del Vallès– i José Eduardo
Chapela Herrero, àlies Chape –de 42
anys, amb tres detencions prèvies acu-
mulades i veí de Malgrat de Mar. A
Chapela Herrero, que se li va requisar
una pistola de fogueig, se’l considera,
dins l’estructura jeràrquica i tancada
del grup, el dirigent nacional de la sec-
ció espanyola de l’organització, que es-
tén els seus tentacles neonazis als
EUA, el Canadà, Alemanya, Itàlia i
França, entre d’altres països.

La fiscalia i
l'acusació popular
situen ‘Chape’, veí
de Malgrat, com a
cap jeràrquic dels
neonazis

Material confiscat per la Guardia Civil després de la operació Panzer al septembre del 2005

ARXIU

TERRASSA • ACTIVISME

Boicotegen la
retransmissió del
partit Espanya-
Sud-àfrica a
Terrassa
Directa Terrassa
terrassa@setmanaridirecta.info

L
a cadena espanyola Telecinco va
muntar una pantalla gegant al
Raval de Montserrat de Terras-

sa, el dissabte 20 de juny, amb la in-
tenció de retransmetre el partit de
futbol entre la selecció espanyola i la
de Sud-àfrica. Terrassa va ser escolli-
da per la cadena perquè és la ciutat on
va néixer Xavi Hernández i la propos-
ta havia generat discrepàncies entre
els grups polítics de la ciutat. Final-
ment, però, el suport explícit de l’al-
calde i els grups municipals del PSOE
i el PP va permetre que es fes.

Durant la setmana, es va convocar
una concentració, amb el lema Stop
Espanyolisme, Stop Feixisme, per de-
nunciar el fet que l’Ajuntament facili-
tés un espai públic “per actes d’exal-
tació de l’espanyolisme” i per
recordar l’actitud anticatalanista de
la cadena, i el fet que subscrivís l’ano-
menat Manifiesto por una lengua co-
mún.

Cap a les vuit del vespre, prop de
200 persones es van concentrar da-
vant l’Ajuntament per veure la re-
transmissió del partit. A la mateixa
hora, una trentena de persones es va
concentrar als afores de la plaça. Un
cordó d’agents de la policia municipal
va protegir l’entrada i, sense informar
dels motius, va registrar les motxilles
i pertinences de forma selectiva. Un
cop a la plaça, els agents de la policia
municipal i un fort desplegament d’a-
gents de paisà van envoltar els assis-
tents a l’acte de protesta.

Dins la plaça, es van viure mo-
ments de tensió quan van sonar els
himnes i els joves independentistes
van començar a cridar en contra d’Es-
panya i a favor de la independència
dels Països Catalans. També van es-
grimir cartells amb els lemes Defen-
sar la terra no és cap delicte i Els Paï-
sos Catalans no són Espanya. Els
espectadors del partit van respondre
amb insults i intents d’agressió, men-
tre el grup que protestava continuava
envoltat pel cordó policial.

De sobte, de darrere de la pantalla
gegant instal·lada per Telecinco, va
començar a sortir fum i flames a cau-
sa d'un incendi provocat que va inuti-
litzar la pantalla i la retransmissió.
Els moments posteriors van ser de
desconcert. La gent abandonava la
plaça corrent, fet que va ser aprofitat
pels que havien anat a veure el partit
per corre darrera el grup d’indepen-
dentistes, insultant-los i intentant
agredir-los. Un dels joves indepen-
dentistes va ser llençat a terra, però
es va poder escapar de l’agressió.

Segons fonts consultades per la
DIRECTA, la policia municipal va rete-
nir un jove dins l’ajuntament durant
uns minuts i el va intimidar, fins que
la presència d’un advocat va permetre
la seva marxa. Els actes de protesta
en contra de la retransmissió del par-
tit van acabar sense cap identificació
ni detenció.

BARCELONA • UN DELS LÍDERS HISTÒRICS DE LES BRIGADAS BLANQUIAZULES, ‘FREDDY’, ENTRE ELS ACUSATS

El judici als ‘hammerskins’ evidencia 
la connexió neonazi catalana

DIRECTA 144   •   23 de juny de 2009 així està el pati • 13

, així està el pati



, reportatge

14 • reportatge DIRECTA 144   •



reportatge • 15• 23 de juny de 2009

, reportatge

E
ls quatre milions de me-
tres quadrats del 22@
avancen inexorablement

sobre el conjunt fabril històric
de Can Ricart. El dia 10 de juny,
l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar el nou pla de remodela-
ció de la part de què es propie-
tària –ja que l’altra meitat és
del marquès de Santa Isabel–
on, entre d’altres coses, es
construirà la seu de la Casa de
les Llengües. Ni rastre de les
escoles bressol, els horts ur-
bans o el centre de residència
d’acció educativa que vol el
veïnat del barri de Poble Nou.

Can Ricart, un dels patrimonis
industrials més importants que
encara queden en peu, dissenyat
i construït per Bernadet i Josep
Fontseré respectivament l’any
1860, és un símbol en runes del
que va significar el proletariat i
el seu lloc en la història. Runes
que l’urbanisme barceloní va
arravatar als descendents i he-
reus d’aquesta memòria en la
batalla encetada per l’espai i
l’especulació, en aquesta ciutat
on els veïns i veïnes no tenim
cabuda. Vázquez Montalbán,
vilipendiat amb una plaça de nou
disseny que du el seu nom enmig

del Xino, ja n’era conscient quan
va dir que aquesta ciutat és espe-
cialista a "destruir l’arqueologia
de la lluita de classes".

La dignitat a Can Ricart és un
xemeneia que s’alça en el seu
paratge de gratacels comptant
les hores per la seva desaparició.

Aquestes fotografies van ser
preses entre els mesos de fe-
brer i març d’aquest any. Ac-
tualment, una tanca separa la
part propietària de Frederic
Ricart i la part pública.

Hores comptades
per Can Ricart

FOTOGRAFIA I TEXT:
Fran Richart



CATALUNYA • MEDI

PSC, CiU i PP
volen evitar 
el debat
parlamentari sobre
els transgènics
Eva Badia
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l diumenge 28 de juny hi ha
convocada una manifestació a
Barcelona en protesta pel blo-

queig parlamentari de PSC, CiU i PP
per avortar la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) sobre collites agrícoles
manipulades genèticament de la Pla-
taforma Som lo que Sembrem. Serà al
migdia, des de la plaça Catalunya i
amb el lema Democràcia, salut i bons
aliments, amb la idea d'alertar la po-
blació sobre la resposta política da-
vant la preocupació de la societat ca-
talana per la seguretat alimentària, el
medi ambient i el futur de la pagesia
tradicional. L’objectiu de la ILP, recol-
zada per més de 105.000 persones i
presentada la primavera de 2008, és
aconseguir aturar el cultiu i el desen-
volupament d’aliments transgènics
en l’àmbit territorial català i garantir
un etiquetatge exhaustiu. La platafor-
ma Som lo que Sembrem denuncia
que, en comptes de posar-se al costat
dels països que protegeixen la pobla-
ció i defensen la seva herència agríco-
la i ambiental, els partits polítics que
bloquegen la ILP s'ajunten amb les
grans multinacionals.

Catalunya promou els transgènics
Catalunya és la segona regió d'Europa
que produeix més collites d'Organis-
mes Modificats Genèticament (OMG) i
promou productes prohibits a diversos
estats –com el panís transgènic
MON810 de Monsanto– pels seus efec-
tes perjudicials pel medi ambient i per
les afectacions sobre el sistema immu-
nològic dels ratolins. Tot i que, en els
contactes preliminars, alguns mem-
bres d'aquests partits s'havien mostrat
favorables a discutir la llei en una co-
missió parlamentària, el 6 de maig,
CiU va presentar una esmena a la tota-
litat a la ILP sobre transgènics i es va
sumar a les esmenes presentades per
PP i PSC. En unes jornades internes
del PSC del març de 2009, la platafor-
ma Som lo que Sembrem va entregar
diferents estudis sobre transgènics i la
doctora Ricarda Steinbrecher va expli-
car la creixent evidència científica
dels seus efectes perjudicials sobre la
salut de mamífers de laboratori i dels
efectes dels plaguicides continguts en
les plantes OMG sobre les cèl·lules hu-
manes. A Europa, més de dues-centes
regions s’han declarat lliures de trans-
gènics i pressionen a nivell polític per-
què els seus interessos i necessitats
prevalguin davant els interessos de les
multinacionals de llavors, emparades
pels acords neoliberals de lliure co-
merç i per la Comissió Europea.

Catalunya és la
segona regió d'Europa
que produeix més
collites transgèniques
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Jesús Rodríguez
redaccio@setmanaridirecta.info

U
n grup nombrós de veïnes
del Poblenou va tornar a ac-
cedir a l'interior del que es

coneix històricament com l’edifici
d'Els Federals el divendres 19 de
juny. Fa sis mesos, va ser desallot-
jat i tapiat, després d'acollir el cen-
tre social La Teixidora durant un
any. Vint-i-quatre hores després de
la reokupació, la façana de la finca
–situada al carrer Marià Aguiló 35–
va tornar a lluir nombroses pancar-
tes al·lusives a l'abandó de l'espai i
a la reobertura de l'edifici amb l’ob-
jectiu de donar-li un ús social pel
barri. L'acció no va ser molt ben re-
buda per part dels seus actuals pro-

pietaris, que –tot i mantenir-lo en
estat d'abandó– van denunciar els
fets a la comissaria dels Mossos
d'Esquadra. En un primer moment,
els agents de la policia autonòmica
van fer acte de presència davant l'e-
difici i van identificar dues perso-
nes, sense més conseqüències. La
sorpresa va arribar poc després de
les deu de la nit de diumenge. Més

de trenta persones sopaven al ter-
rat de la finca mentre debatien els
futurs usos de l'espai. Aleshores,
van aparèixer cinc furgons poli-
cials enviats des de la comissaria
del carrer Bolívia. Pretenien des-
allotjar-los per la via ràpida i sense
presentar cap ordre judicial que ho
avalés. Una cinquantena de perso-
nes es van concentrar al carrer i
nombrosos veïns i veïnes van sortir
als balcons i van fer repicar casso-

les. Finalment, la presència in ex-
tremis de l'advocat dels okupants i
la voluntat expressa del jutjat de
guàrdia de no procedir al desallot-
jament van fer replantejar l'actua-
ció policial, que havia estat decidi-
da motu proprio, sense cobertura
judicial. Els furgons es van anar re-
tirant del carrer enmig d'una forta
escridassada, provinent de nom-
brosos balcons i del carrer. La con-
signa Mossos fora del barri, no sou

benvinguts! ressonava amb força
quan ja era prop de mitjanit. L'ines-
perat desenllaç va comportar una
celebració emotiva enmig de crits,
abraçades i l'obertura d'ampolles
de cava. També van anunciar que el
projecte reobrirà les seves portes
ben aviat i van fer una crida a parti-
cipar-hi. Ara, però, hauran d'estar
pendents del procés judicial ordi-
nari que els han obert.

Pretenien
desallotjar-los per
la via ràpida i
sense presentar
cap ordre judicial

Els Mossos van rebre l’ordre de marxar mentre el veïnat repicava cassoles des dels balcons

ALBERT GARCIA

Oriol Matadepera
baixllobregat@setmanaridirecta.info

P
oques vegades ens trobem que
la Generalitat rebutgi projectes
urbanístics per qüestions am-

bientals. Aquest podria ser el cas, en
part, de la proposta de requalificació
de 54 hectàrees a l'Hospitalet i el Prat
de Llobregat (Baix Llobregat), ja que el
Departament de Medi Ambient ha ins-
tat l'Ajuntament i les empreses promo-
tores a modificar-lo si volen que s'a-
provi. Medi Ambient diu que “la
proposta de transformació del sòl
agrícola per la implantació d'una àrea
econòmica tindrà, irremeiablement,
efectes sobre la fauna present en l'àm-
bit, sobre el paisatge i la permeabilitat
del sòl”. La Generalitat té en compte
que les tretze hectàrees del Prat estan
incloses dins la Xarxa Natura 2000
–àmbit de protecció europeu trepitjat
altres vegades– i també apunta que el
sector de l'Hospitalet, encara que no es
trobi en un àmbit especial de protec-
ció, forma part d’un espai connector

plantejat pel Pla General Metropolità
que hauria d’enllaçar amb diversos es-
pais oberts a l’entorn del riu Llobregat
amb espais del Parc de Collserola. La
plataforma veïnal creada per defensar
la darrera zona agrícola de l'Hospita-
let i les seves masies afirma que la Ge-
neralitat ha donat”un cop històric al
projecte de destrucció de la zona agrí-
cola, tot recolzant i fent seus els argu-
ments que aquesta plataforma ha es-
tat defensant des del moment de la
seva creació”.

Mancances en la informació
Els promotors dels set edificis d'ofici-
nes, el concessionari de cotxes i l'hotel
de luxe hauran de modificar un projec-
te criticat per la Generalitat per les
mancances en la informació aportada
pels consistoris, ja que no detalla te-
mes com la inundabilitat de la zona o
l'afectació de les lleres públiques i l'a-
qüífer. També troba a faltar dades so-
bre el balanç d'emissions d'òxids de ni-
trogen o de l'avaluació acústica de la
proposta. L'informe de Medi Ambient

dóna molta importància al fet que l'àm-
bit del projecte es trobi en una zona ZE-
PA (Zones d'Especial Protecció per als
Ocells). Qui haurà de resoldre aquest
bloqueig serà el president del Barça, Jo-
an Laporta, propietari de Hakerson In-
ternational, juntament amb els vice-
presidents del club de futbol Alfons

Godall i Joan Franquesa. Altres dels im-
plicats i beneficiaris en aquest projec-
te urbanístic són Anna Maria Lloveras
–esposa de Lluís Recoder, alcalde de
Sant Cugat del Vallès–, Joan Manuel
Soler –exdirector d'Esade– i Josep Colls
–sogre de Josep Antoni Duran i Lleida,
president d'UDC.

El gratacels de l’edifici Hespèria, al fons, contrasta amb la zona agrícola. 

AVV BELLVITGE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT • EL PRESIDENT DEL BARÇA, JOAN LAPORTA, ÉS UN DELS PROMOTORS

Medi Ambient obliga a modificar el projecte
a la darrera zona agrícola del municipi

POBLENOU • ELS AGENTS ES VAN RETIRAR AMB UNA FORTA ESCRIDASSADA DES DELS BALCONS I EL CARRER

Okupes i veïnat frustren el desallotjament
exprès de l’edifici reokupat de La Teixidora



Directa Barcelonès Nord
barcelonesnord@setmanaridirecta.info

M
és d’un miler de persones es
van manifestar el dijous 18 de
juny pels carrers de Gramenet

del Besòs per visualitzar els diferents
conflictes existents a la ciutat i dema-
nar responsabilitats polítiques.

Segons la Plataforma per la Defen-
sa de la Serra de Marina i Can Zam, en-
titat impulsora de la mobilització,
aquesta va ser tot un èxit. El fet d’haver
aplegat tanta gent després de les pres-
sions sofertes els dies previs a la mani-
festació per part de diferents actors po-
lítics i socials de la ciutat, juntament a
la persecució institucional de l’Ajunta-
ment i els diferents cossos policials du-
rant tota la campanya, referma les lí-
nies de denúncia col·lectiva vers la
gestió municipal del PSC, amb l’alcalde
Bartomeu Muñoz al capdavant.

Veïnes de tots els barris de la ciutat
es van aplegar a la plaça de la Vila per
visualitzar diferents conflictes secto-
rials com el de les pistes d’atletisme, la
proliferació de gratacels i la manca de
planificació urbanística, la manca de
participació ciutadana o la falta d’esco-
les bressol, entre d’altres. Durant la ma-
nifestació, a més de les referències als
conflictes veïnals, es van sentir crits de
denúncia de la situació econòmica glo-
bal –Que la crisi la paguin els rics!– i
contra l’atur.

Les entitats reben pressions
El lema triat per la manifestació –Ja
n’hi ha prou! Bartomeu dimissió– va
provocar que el PSC i algun sector
d’altres formacions polítiques –com
ICV–, engeguessin les màquines per

evitar que la mobilització tingués
èxit. Així, entitats com el Centre Ex-
cursionista Puig Castellar (una enti-
tat ciutadana històrica) no van do-
nar suport a la mobilització i la
FAVGRAM (Federació d’Associa-

cions de Veïns) va retirar el suport
donat prèviament.

Persecució política
Acabada la mobilització, la Plataforma
va denunciar la persecució política que

han patit durant tot el procés de convo-
catòria. La majoria dels cartells engan-
xats i les pancartes col·locades per la
ciutat van ser retirades per la brigada
de neteja, que va confirmar que tenia
ordres d’instàncies polítiques de reti-
rar tota la propaganda relacionada amb
la manifestació. Diferents membres del
col·lectiu han estat denunciats –i re-
bran la conseqüent multa– per fer tau-
les informatives al carrer i per anun-
ciar la convocatòria amb megafonia a
través d’un vehicle.

Segons Jordi Pastor, portaveu de la
Plataforma: “La mobilització ha estat
un toc d’atenció al búnquer del PSC”.
Així doncs, anuncien que faran més ac-
cions, com la convocatòria de la revetlla
de Sant Joan al parc de Can Zam per rei-
vindicar l’acceleració del projecte del
parc aprovat l’any 2006 i la definició
d’un pla global per l'espai. Un acte “que
també servirà per celebrar l’èxit de la
mobilització ciutadana”, diu Pastor.

Reaccions
Malgrat això, el PSC continua tirant
endavant els seus projectes i el con-
sistori mostra una certa pressa per
signar el pacte sobre les antenes de
telefonia mòbil (un conflicte que tam-
bé va ser present al carrer el 18 de
juny), tot i que la Plataforma i cinc as-
sociacions veïnals federades a la FAV-
GRAM (aquesta sí que ha signat) no
han signat el document.

manifestaciolluitessocialsdesantacolomadegramanetelpassat18juny(andreufernandez)

ANDREU FERNÁNDEZ

Directa Barcelonès Nord
barcelonesnord@setmanaridirecta.info

D
urant les últimes dècades, el ba-
rri badaloní del Progrés ha patit
una modificació urbanística im-

portant, caracteritzada per la reconver-
sió de l’economia al sector dels serveis i
la regulació urbanística de barris limí-
trofs, entre d’altres.

En aquest context, molts veïns amb
contractes de renda antiga han patit di-
verses formes de pressió immobiliària.
Des de pagaments en metàl·lic per sota
del volum de negoci per fer que abando-
nin els seus domicilis, fins a l'abando-
nament total dels deures que recauen
en la propietat i la consegüent degrada-
ció dels habitatges i de les condicions
de vida dels llogaters.

Es produeixen desnonaments en
una finca de quinze habitatges que ac-
tualment compta amb dos inquilins (de

70 i 71 anys d’edat) i una tercera que fa
poc va haver de marxar perquè les con-
dicions eren inhabitables.

Tretze d'aquests habitatges van ser
abandonats (sense que es donessin de
baixa) fa dècades i resten buits, tot i
que en condicions d’inhabitabilitat.

Fa prop de disset anys que la pro-
pietat (anteriorment la família Ysamat,
propietària d'indústries al barri i ac-
tualment una societat mercantil espe-
culadora) no compleix la seva obligació
de conservació.

Durant tot aquest temps, l'Ajunta-
ment ha requerit a la propietat que exe-
cutés determinades reparacions a les
quals està obligada per llei, però aques-
ta n'ha fet cas omís. Consegüentment,
l'Ajuntament ha impostat diverses mul-
tes a la propietat per incompliment de
les ordres. La propietat només ha res-
post, periòdicament, amb sol·licituds
d'enderrocament –que han estat dene-

gades– i sol·licituds de declaració d'es-
tat de ruïna –una de les quals també ha
estat denegada, l'altra es troba en trà-
mit– i no ha pagat cap multa ni les con-
tribucions.

Paral·lelament, però, l'Ajuntament,
per iniciativa pròpia, ha declarat l'edifi-
ci en ruïna –i, per tant, ha donat per ex-
tingit qualsevol contracte de lloguer,
per estalviar-se haver d'avançar els di-
ners– i ha ordenat la clausura de la fin-
ca i el desallotjament de les persones
que hi visquin. Davant la negativa del
veïnat a marxar, el consistori ha tras-
lladat el cas als jutjats perquè hi enviïn
els Mossos d'Esquadra (ordre de caràc-
ter imminent).

Segons les afectades, aquesta si-
tuació fa entreveure el caràcter polí-
tic de la decisió ja que, tant si s'ende-
rroca com si s'hi construeixen nous
habitatges, l'Ajuntament cobrarà per
la llicència. carrerdelshabitatgesafectatspeldesnonamentabadalona

JOAN CARLES ISALI  FERNÁNDEZ

GRAMENET DEL BESÓS • LA PLATAFORMA HA DENUNCIAT HAVER PATIT PERSECUCIÓ POLÍTICA DURANT EL PROCÉS DE CONVOCATÒRIA

El veïnat fa un toc d’atenció al consistori

BADALONA • L’ASSETJAMENT IMMOBILIARI ENRIQUEIX EL CONSISTORI

Desnonament forçós d’una parella d’avis
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Grow-shopLa Maria de Valls
Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26 
43800 Valls (Tarragona) 
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com
www.lamariadevalls.com
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La coca: negoci per uns, 
supervivència per altres
Adrià Martínez
Bogotà

E
n algunes regions remotes del te-
rritori de Colòmbia, els campe-
rols han estat obligats a produir

coca: no troben cap altra forma per so-
breviure. Però quan i com arrenca el
problema? Quina és la lluita contra el
tràfic? Contra qui és realment?

Història d’una agricultura maleïda
Als anys 50, la producció de blat colom-
bià va ser enfonsada mitjançant agro-
exportacions subsidiades pels EUA so-
ta l’aparença d’aliments per la pau
(food for peace). Als 60, el Moviment de
Països No Alineats (Grup del 77) i la
Conferència de les Nacions Unides so-
bre Comerç i Desenvolupament (UNC-
TAD en anglès) van engegar un marc de
referència pel nou ordre econòmic in-
ternacional. Un dels primers progra-
mes que va intentar implantar la UNC-
TAD va ser l’estabilització dels preus
dels seus productes, que oscil·laven en
gran mesura segons l’oferta i la deman-

da. Un dels efectes va ser que la petita
producció de la classe camperola va re-
sultar inviable, com per exemple, la pro-
ducció de cafè. L'alternativa per poder
sobreviure va ser que els camperols es
van començar a dedicar a la producció
de cultius viables, bàsicament coca i
marihuana, uns productes amb una
rendibilitat segura.

Problemes de l’eradicació
Totes les polítiques per fer desaparèi-
xer aquest mercat apunten a eliminar

l’oferta i s’obliden de la demanda. L'es-
tratègia seguida passa per la fumiga-
ció de les plantacions de coca, fet que
comporta la destrucció de l’ecosiste-
ma i l’augment del conflicte de guerra.
El producte utilitzat per les fumiga-
cions massives és el glifosat, un dels
herbicides químics més importants de
la multinacional Monsanto, que obté
unes vendes de 1.200 milions de dò-
lars l’any. És el vuitè pesticida més uti-
litzat en l'agricultura –el segon herbi-
cida en usos no agrícoles– i està
classificat a la categoria tòxica III. Els
científics asseguren que els greus pro-
blemes de toxicitat del glifosat prove-
nen dels elements inerts que compo-
nen el producte en el 99,04%, que
provoquen problemes gastrointesti-

nals, vòmits, eixamplament dels pul-
mons, pneumònia, marejos i destruc-
ció dels glòbuls vermells, del teixit de
la membrana mucosa i de les vies res-
piratòries superiors.

Exposicions agudes al glifosat ge-
neren dificultats respiratòries, pèr-
dues del control muscular, convul-
sions i depressions cardíaques. Entre
els seus efectes ambientals, trobem la
mort generalitzada de peixos, crusta-
cis, cucs de terra, bacteris i fongs bene-
ficiosos. Com a efectes secundaris: la
defoliació dels boscos, la reducció de la
fixació del nitrogen al sòl i de la fertili-
tat. També afecta els mamífers, les aus
i els insectes beneficiosos per l’ecosis-
tema. En l’àmbit social, la política de
fumigacions massives de les zones co-

caleres ha creat una ruptura econòmi-
ca entre els camperols per la pèrdua
dels seus llocs de treball. Es calcula
que prop de 500.000 camperols,
recol·lectors i petits comerciants viuen
directament o indirectament d’aques-
ta activitat. Després de les fumiga-
cions, els camperols no poden plantar
cap altre producte: l’herbicida llençat
des dels avions deixa la terra inerta du-
rant un mínim de set anys.

El mite de la 'narcoguerrilla'
A diferència del que afirmen molts mit-
jans de comunicació, les guerrilles co-
lombianes no produeixen ni trafiquen,
però sí que cobren un tribut –a les zo-
nes on tenen poder i govern– als expor-
tadors de coca o traficants. Mai als
camperols.

Dels 50.000 milions de dòlars que
genera la coca colombiana, només l’1%
es queda a les muntanyes, repartit en-
tre les guerrilles i la població campero-
la. Uns altres 2.500 entren a l’econo-
mia colombiana a través del blanqueig

en la construcció, la indústria i el co-
merç. I la resta? Segurament, quan es
parla d’acabar amb el narcotràfic a tra-
vés de l'atac dels cultius, però sense
combatre l’activitat bancària amb di-
ners vinguts del tràfic i sense comba-
tre el secret bancari nord-americà, les
pistes s’aclareixen.

Les veus dels 'cocaleros'
Per Carlos, camperol de la regió del Ca-
tatumbo: “L’única forma per combatre
els cultius il·lícits i el narcotràfic és
reconeixent aquesta problemàtica
com a social i mai com un problema
militar ni policial. Fent ús de la força
repressora i assassina, el govern co-
lombià –amb el suport decisiu dels
EUA– no busca la solució del conflicte,
sinó l’eliminació de la base social cam-
perola i, en conseqüència, de les gue-
rrilles oposades al govern”. Les esta-
dístiques parlen per si soles: en
l’actualitat, trobem 175.000 hectàrees
sembrades de fulles de coca a les mun-
tanyes colombianes, quasi el triple del
que hi havia l’any 1992 i 6.500 hectàre-
es de rosella, de la qual s’extreu l’opi.
Segons Carlos: “Aquestes xifres conti-
nuaran en augment mentre no es vagi
a l’arrel del problema: la desigualtat i
l’exclusió social de bona part de la po-
blació colombiana”. Pels camperols,
les mesures efectives per combatre
una problemàtica que beneficia sobre-
tot els narcotraficants passarien per
fer viables altres tipus de cultius i per
posar els mitjans necessaris perquè la
població rural pugui guanyar-se la vi-
da de manera lícita i amb dignitat.

En les fumigacions
massives, s'usa
glifosat, classificat 
a la categoria 
tòxica III

Incautació de cocaïna per part de la policia colombiana
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“Fent ús de la força,
el govern colombià
no busca la solució,
sinó l’eliminació 
de la base social
camperola”

> El procés de producció de la coca

En tot el procés d’elaboració de la cocaïna, el camperol participa en una primera fase. Pos-
teriorment, als laboratoris, els narcos finalitzen el producte. Tot comença amb la

plantació del matoll de la coca en zones de difícil accés i on les necessitats bàsiques
no estan garantides. Segons el tipus de planta –quarantana o peruana– triga més
o menys a créixer i també varia la seva rendibilitat. La primera operació que es du
a terme un cop la planta ha madurat és el raspado: arrencar totes les fulles de la
planta. Per un quilo de pasta de coca, el cocalero ha de recollir –sense cap tipus de
maquinària–700 quilos de fulla. Després, es trinxen les fulles fins a convertir-les en
pols, s’afegeix una quantitat proporcional de ciment, benzina, àcid sulfúric i amoníac ex-
tret d’un fertilitzant químic i, finalment, benzina blanca. Amb la pasta homogeneïtzada,
es posa el recipient al foc per separar el que serà el producte resultant i les restes,
anomenades mugre. Aquest és el material que el camperol ven per una quantitat
ínfima al narco, que finalitza el procés amb la fase de la cristal·lització. El resul-
tat obtingut ens dóna el producte final. La pols blanca, la farlopa, la cocaïna: lles-
ta per ser enviada cap a les grans extensions de consumidors dels països rics.



Rebeca Izquierdo i Mireia Campanera
Perú

E
l 5 juny, el Perú va viure uns
dels esdeveniments més la-
mentables dels últims anys. El

desallotjament policial violent de la
carretera presa per indígenes –que
reclamaven la derogació dels decrets
legislatius en contra dels seus drets–
es va saldar amb deu persones indí-
genes i 23 policies morts, 200 ferits i
quasi un centenar de detingudes, di-
nou de les quals encara estan sota
tutela policial segons dades de la De-
fensoría del Pueblo. El numero de
morts civils s’acosta a prop d'un cen-
tenar, segons organitzacions indíge-
nes i de defensa dels drets humans.

Els fets, però, han despertat una
onada de solidaritat i no han apaiva-
gat les mobilitzacions, sinó al con-
trari. Ha estat el context de pressió
pública nacional i internacional el
que ha dut el govern a derogar els
decrets 1090 i 1064 al Congrés, el 18
de juny. Això representa un gir polí-
tic brusc d'uns mandataris que, du-
rant més de dos mesos, han mostrat
una actitud inamovible i sense op-
ció a les concessions davant les re-
clamacions indígenes. El president
de la república, Alan García, en
qüestió de cinc dies, va passar de
qualificar els fets com a "genocidi de
policies per part d'extremistes" a ad-
metre errors en la gestió del conflic-
te i recolzar la posició del primer mi-
nistre de tornar a l'inici, proposar la
derogació i començar a dialogar. Ai-
xí, però, Alan García prova de des-
viar la responsabilitat política al
seu primer ministre, Yehude Simón,
i d'eludir el seu paper fonamental en
els fets. En aquesta línia estratègi-

ca, el Congrés va aprovar, el mateix
18 de juny, la compareixença pública
de la ministra de l'Interior –Merce-
des Cabanillas– i de Yehude Simón
per donar explicacions de l'operatiu
organitzat en el desallotjament de la
carretera Fernando Belaúnde.

Els dies posteriors als esdeveni-
ments, l'exèrcit va assetjar els vol-
tants de Bagua –a l'amazònia, on es va
produir la matança– durant cinc dies i
va impedir l'accés als mitjans de co-
municació o als organismes interna-
cionals, a excepció de la Defensoría

del Pueblo, un organisme autònom
del govern peruà. Paral·lelament, els
militars van intervenir a comunitats
properes a Bagua amb el pretext que
buscaven armament i els presumptes
autors de les morts policials a l'esta-
ció número 6 de Petroperú, un dels
punts calents de la batalla. En conse-
qüència, fins al tancament d'aquesta
edició, es manté un clima de por a les
comunitats indígenes. Centenars de
persones han migrat a la muntanya
per refugiar-se.

L'11 de juny, es van celebrar diver-
ses marxes populars arreu del país
que van ser molt secundades. Ciutats
com Lima, Puno, Iquitos, Yurimaguas
o Arequipa van omplir els seus ca-
rrers de gom a gom de ciutadanes, pe-

rò també de multitud d'organitza-
cions socials locals i internacionals
que van voler mostrar el seu suport
als indígenes. Va ser en aquest esce-
nari que es va manifestar el malestar
de l'opinió pública davant l'actuació
del govern, però també el desprestigi
del Congrés arran de la seva incapaci-
tat per gestionar la delicada situació
nacional sorgida immediatament
després de la matança.

I és que, malgrat les derogacions
posteriors a les marxes, les dues da-
rreres setmanes s'han succeït una
sèrie de fets destacats de caire re-
pressiu. Entre ells: l'ordre judicial
de tancament de la ràdio La Voz de
Bagua; la denúncia judicial a cinc lí-
ders indígenes per apologia de sedi-
ció i motí o el manteniment de l'or-
dre de cerca i captura vers el líder de
l'Asociación Interétnica de Desarro-
llo de la Selva Peruana, Alberto Pi-
zango, ja asilat a Nicaragua. També,
l'únic operatiu de recerca organitzat
per part del govern, fins i tot amb
l'ajuda de població indígena local,
ha estat per trobar Felipe Bazán, cap
de la policia desaparegut, tot i que
diverses organitzacions han adver-
tit el relator de l'ONU, Janes Anaya,
de la desaparició d'almenys 60 per-
sones indígenes a la zona. I cal su-
bratllar la suspensió per 120 dies de
set congressistes que van protago-
nitzar una protesta en forma de vigí-
lia al parlament quan es va aprovar
la suspensió i la no derogació dels
decrets qüestionats el dia 11. Així,
tot i la bona acollida de la derogatò-
ria final dels dos decrets i el desblo-
queig de carreteres, les organitza-
cions indígenes continuen lluitant
per la resta de decrets vigents que
atempten contra els seus drets.

PERÚ • LA MOBILITZACIÓ NACIONAL I LA SOLIDARITAT SORGIDES ARREU FORCEN EL GOVERN DESPRÉS DE LA MATANÇA DEL 5 DE JUNY

La lluita indígena aconsegueix la
derogació de dos dels decrets perjudicials
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Alan García prova
de desviar la
responsabilitat
política al seu
primer ministre

Mostres de suport a la ciutat d’Iquitos el 5 juny de 2009

Indígenes protesten contra el govern a Yurimaguas
MIREIA CAMPANEA REIG

INTERNET

MIREIA CAMPANEA REIG
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BARCELONA 
LES CORTS 
Copisteria Facultat de Biologia UB
Copisteria Facultat de Física i Química UB
Llibreria l’Economista Facultat d’Economia UB
GRÀCIA 
Cap i Cua • Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai • Plaça del Sol, 19 
Taifa • Verdi, 12 
Distrivinyes • Or, 8 (plaça del Diamant)
Quiosc Punt i Coma • Guillem Tell, 29
EIXAMPLE 
Quiosc Manu • Nàpols-Roselló 
POBLENOU 
Taverna Ítaca • Pallars, 230 
CLOT
La Farinera • Gran Via, 837 
CSO La Revoltosa • Rogent, 82 
SANT ANDREU 
Patapalo • Rubén Dario, 25 
Bar La Lira • Coroleu, 14 
Bar La Lluna • Ramón Batlle, 17 
Quiosc Comerç • Plaça Comerç 
Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10 
Trèvol • Portugal, 22 
NOU BARRIS 
Ateneu Popular de 9 Barris • Portlligat, 11-15 
Can Basté • Passeig Fabra i Puig, 274 
Casal de Joves de la Guineueta • Pl. ca n’Ensenya, 4 
CIUTAT VELLA 
AQUENI • Méndez Núñez, 1 principal 
Xarxa Consum Solidari • Pl. Sant Agustí Vell, 15
El Lokal • Cera, 1 bis 
La Rosa de Foc • Joaquín Costa, 34 
Quiosc Colom • Rambles 
Quiosc Tallers • Rambles 
Quiosc Canaletes • Rambles 
Quiosc Hospital • Rambles

SANTS 
Centre Social de Sants • Olzinelles, 30
Espai Obert • Violant d’Hongria, 71 
La Ciutat Invisible • Riego, 35 
Terra d’Escudella • Premià, 20 
Teteria Malea • Riego, 16 

BELLATERRA 
Quiosc de Ciències de la Comunicació

BERGA 
Llibreria La Mafalda • Plaça Viladomat, 21

BISBAL D’EMPORDÀ 
Casal Estel Roig • Pg Marimon Asprer, 11 1er
Ateneu Llibertari Paquita • Pg Marimón Asprer, 16

CORBERA DE LLOBREGAT 
Llibreria Corbera • Pg. dels Arbres, 4 
Le Centro • Andreu Cerdà, 12 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
El Grillo Libertario • Florida, 40 
CSO Banka Rota • Rubió i Ors, 103 

ESPARREGUERA 
Taverna Catalana L’Esparracat • Feliu Munné, 18

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Quiosc Reine • Ctra. Cornellà amb Dr. Manuel Riera
Ubud Artesania • Mestre Joaquim Rosal, 22 

FIGUERES 
Estanc Soler • Plaça de l’Ajuntament, 22

GIRONA
Llibreria 22 • Hortes, 22 
Llibreria Les Voltes • Plaça del Vi, 2 
La Màquia • Vern, 15 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 
La Krida • Sicília, 97 
Ateneu Julia Romera • Santa Rosa, 18 

GRANOLLERS 
Llibreria La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5 
Anònims • Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic • Roger de Flor, 85 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Quiosc Montserrat • Pl. Mare de Déu de Montserrat
Quiosc • Plaça del Repartidor
La Resistència • Rosalía de Castro, 92

LLEIDA 
Ateneu La Maranya • Parc, 13 
La Falcata • La Panera, 2 
Quiosc Discom • Alfred Perenya, 64 
Espai Funàtic • Pi i Margall 26

MATARÓ 
Llibreria Robafaves • Nou, 9 

MANRESA 
Moe’s • Joc de la Pilota, 9
Quiosc Arroniz • Avinguda de les Bases, 31 

MOLINS DE REI 
Llibreria Barba • Rafael Casanova, 45 
La Bodegueta • Pintor Fortuny, 45 

OLOT 
Llibreria Dòria • Sant Tomàs, 6 

PALAFRUGELL
Ateneu Palafrugellenc • Ample, 1 

EL PRAT DE LLOBREGAT 
KOP El Prat • Doctor Soler i Torrents, 36

Quiosc Piscis • Avinguda Montserrat, 45 

REUS 
Bat a Bat Kultur • Sant Elies, 29 

RIBES DEL GARRAF 
Llibreria Gabaldà • Plaça de la Font, 2 

SANT BOI DE LLOBREGAT 
Ateneu Santboià • Av. Maria Girona, 2 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9 
Ateneu Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23 

SANT JOAN DESPÍ 
Llibreria Recort • Major, 60 

LA SEU D’URGELL
Llibreria La Llibreria • Sant Ot, 1 

SOLSONA 
Llibreria Cal Dach • Sant Miquel, 5 

TARRAGONA 
CGT Tarragona • Rambla Nova, 97-99, 2n pis 

TERRASSA 
L’Estapera • de Baix, 14 

VALLS 
La Maria de Valls • Forn nou, 26 

VIC 
Llibreria La Tralla • Riera, 5 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
La Fornal • Sant Julià, 20

✁
DESCOMPTE DIRECTA
Presentant la següent entrada, tindreu un descompte de 2 euros a
l’espectacle Pau de la companyia teatral La Quadra Màgica

Directament presenta’ns!
Si voleu organitzar una 
presentació del setmanari, 
truqueu o escriviu a 
directa@setmanaridirecta.info

Ja som prop de 1000! Encara no estàs subscrita?
Suma’t al nostre projecte i dona’ns el teu recolzament rebent cada setmana la DIRECTA a casa, 
o al teu punt de venda més proper. Pots fer la teua subscripció:

- trucant al 935 270 982 o bé al 661 493 117,
- enviant un correu electrònic a subscripcio@setmanaridirecta.info o be a directa@setmanaridirecta.info,
- per correu ordinari al C. Juan Ramón Jimémenez, 22. 08902 de l’Hospitalet de Llobregat, o 
- omplint el formulari que trobareu a la nostra pàgina web

>

Subscriu-te a la Directa i emporta’t un regal
a elegir entre cd’s, samarretes i llibres...

Consulta el catàleg a la nostra web:
www.setmanaridirecta.info

PROMOCIÓ!

Punts de venda

paradeta de la DIRECTA a:
FESTIVAL ESPERANZAH! 
26, 27 y 28 de Juny al Parc
Nou del Prat de Llobregat
www.esperanzah.cat
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FREQÜÈNCIES LLIURES I POPULARS [RÀDIO I TELEVISIÓ]
Ràdio Bronka 104.5FM Àrea metropolitana de Barcelona www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.contrabanda.org |
Ràdio Línea IV 103.9FM Barcelona www.radiolinea4.net | Ràdio Pica 96.6FM Barcelona www.radiopica.net | Ràdio Trama 91.41FM Sabadell
www.radiotrama.net | Ràdio Kaos 90.1FM Terrassa www.canangladajove.terrassa.net | Ràdio Pinsania 90.6FM Berguedà www.radiopinsania.net | 
Ràdio 90 101.4FM Olot www.r90.org | Ràdio Klara 104.4FM València www.radioklara.org | Radio Malva 105FM València www.radiomalva.wordpress.com | 
Radio Aktiva 107.6FM Alcoi www.radioaktivafm.blogspot.com | Radio Mistelera 100.8FM Dènia - La Xara www.lamistelera.org | La Tele 52UHF Gràcia
(Barcelona) www.okupemlesones.org  | Coettv Nou Barris (Barcelona) coettv@gmail.com | Gramenettv Gramenet del Besós www.tvgramenet.org

Xavier Blasco Piñol

E
l National Health Service bri-
tànic (NHS) ajuda a desmentir
informacions científiques

errònies, incompletes i esbiaixades
a través del seu bloc Behind The He-
adlines (nhs.uk/news). Es tracta d’u-
na web on es fan comentaris crítics
dels titulars científics cridaners que,
sovint, omplen els diaris del Regne
Unit: s'hi diu en quina publicació
apareix el titular; a quin treball cien-
tífic fa referència i quin grau de vera-
citat té la notícia en comparació amb
l’estudi en qüestió.

Diàriament, els treballadors de
NHS Choices seleccionen un seguit
d’informacions relacionades amb la
salut que proporcionen titulars. Po-
sem per cas el seguiment que es fa de
la grip porcina, o del titular que asse-
gura que "Beure vi negre ajuda a pre-

venir el càncer", o de l’anunci que diu
que "Les noies intel·ligents tenen
una millor vida sexual". Aquest ma-
terial el filtra una consultora clínica
que analitza qüestions com si les
afirmacions del reportatge es recol-
zen en alguna recerca científica so-

bre el tema o no, si la informació es
basa en el resum d’una conferència,
si els resultats de l’estudi s’han pro-
vat en humans, la fiabilitat de l’estu-
di tenint en compte el nombre de ca-
sos analitzats i qui paga aquest
treball d’investigació. Després,

l’NHS en publica les conclusions a
Behind The Headlines.

Segons el diari The Guardian,
aquest servei va rebre 200.000 visi-
tants únics el mes passat. De fet, el
bloc, a banda d’explicar què hi ha da-
rrere els titulars i d’intentar donar
llum al fet científic que origina la no-
tícia, vol convertir-se en un referent
fiable tant per periodistes com per
d’altres actors involucrats en la difu-
sió de notícies relacionades amb la
salut.

Hi ha hagut altres intents que
proven d’establir les bases per millo-
rar la comunicació dels estudis cien-
tífics, com poden ser un parell d’in-
formes que ha publicat la institució
nord-americana IFIC. Tanmateix, és
Behind The Headlines qui sistema-
titza l’anàlisi d’aquestes informa-
cions un cop publicades als mitjans
de comunicació de masses.

Behind The Headlines, la veritat darrere
els títols de les notícies científiques
El bloc del servei de salut britànic analitza els titulars 
impactants de diaris que fan d’esquer per atraure lectors

> Més atacs als
informadors i l’Iran

Les autoritats iranianes han fet
marxar del país Jon Leyne, co-

rresponsal de la BBC. Ho han fet
sense explicar-ne els motius.
Aquest, però, és tan sols un dels
últims atacs a la llibertat d'infor-
mació i expressió del govern d'Ah-
madinejad. Les autoritats irania-
nes cancel·len les acreditacions
dels enviats especials, prohibei-
xen que els corresponsals estran-
gers cobreixin les manifestacions
de l'oposició, etc. Alguns iranians
s'informen i informen el món de
què passa al país a través d'Inter-
net, via blocs i serveis com Twit-
ter, YouTube i Facebook, entre al-
tres, però el govern també filtra la
xarxa i impedeix l'accés a algunes
d'aquestes webs. ENRIC BORRÀS
ABELLÓ

INTERNET

Manuel Torres

E
l conflicte del nord del Perú
que va tenir com a conseqüèn-
cia desenes de morts (35 se-

gons l'Estat, prop d'un centenar se-
gons organitzacions indígenes i de
defensa dels drets humans) es va co-
brir al diari més venut a l'Estat es-
panyol, El País. Les diverses notícies
que s'hi han publicat han tingut una
valoració asimètrica segons l'auto-
ria, les fonts i l'extensió. En general,
però, han seguit la línia habitual del
periòdic: donar suport als governs

propers al neoliberalisme i atacar els
de l'òrbita d'esquerra.

Però cal fer una menció especial
al tractament dels fets que es fa a l'e-
ditorial del 10 de juny, titulat “Vio-
lència al Perú”. Com a gènere d'ex-
pressió del mitjà, les paraules que es
fan servir a l'editorial per identificar
les protagonistes del fets poden ser
considerades com a denigrants en
l'avaluació més benèvola, o fins i tot
es pot dir que són termes racistes.
“Més de 60 grups d'indis amazònics,
agrupats a l'associació AIDESEP...”
és la descripció que es fa d'un dels

bàndols d'aquesta baralla. Potser si
es consulta la web de l'associació ens
podrem adonar que s'autodefineixen
com: “57 federacions i organitza-
cions territorials que representen
les 1.350 comunitats, on viuen
350.000 homes i dones indígenes,
agrupats en setze famílies lingüísti-
ques”. Al final del paràgraf, torna a
fer servir la paraula: “El que els indis
consideren la seves terres ances-
trals”. Tot i haver passat segles des
que es va demostrar que Colom no va
arribar a l'Índia, els termes es man-
tenen.

La representació que fa d'aques-
tes persones el mitjà que es conside-
ra “el periòdic global en espanyol”,
sens dubte, determina la mirada de
qui s'apropa als fets. Aquest marc
que fa servir el diari dirigeix la mira-
da cap a un imaginari colonial que es
pensava diluït. Al bloc CiComunica
(cicomunica.blogspot.com), Montse
Santolino cita –entre d'altres argu-
ments pel debat, la sentència de
mort de Tupac Amaru al segle XVIII,
on es pot apreciar el discurs colonial
d'aleshores mentre es denuncia una
història de dominació.

Els indígenes del Perú 
denigrats al diari 'El País'

PREMSA

> Les mosques 
també són notícia

BBC. CNN. 3/24, etc. El dia 17 de
juny, gairebé tots els mitjans del

món convertien en notícia la peripè-
cia viscuda pel president nord-ameri-
cà Barack Obama amb una mosca ben
molesta, mentre l’entrevistava la ca-
dena NBC. En resum: la mosca es mo-
via al seu voltant i el president, des-
prés d’intentar espantar-la sense
èxit, la va esclafar amb les mans. El
vídeo (tinyurl.com/lup67y), com sol
passar en aquests casos, va començar
a escampar-se a través de la xarxa i
molts mitjans se’n van fer ressò mit-
jançant notícies i, fins i tot, tertúlies i
articles d’opinió. Cada vegada és més
comú que es considerin noticiables
anècdotes d’aquesta mena: el 20 de
juny, per exemple, TV3 va dedicar bo-
na part d’un reportatge a parlar d’un
nou joc anomenat “Superobama”. Ai-
xò mostra, a més de la idolatrització
d’Obama, que els mitjans se centren
cada vegada més en els protagonistes
que en els fets en si. Què hauria pas-
sat si la mosca l’hagués aixafada
qualsevol altre polític? ALBA GÓMEZ



De l’acció a l’escenari
a la transformació
quotidiana
Sense Teló instal·la el Teatre de l’Oprimit a Barcelona de l’1 al 5 de juliol

Alba Barbé Serra
cultura@setmanaridirecta.info

S
ense Teló, el primer Festival
Internacional Juvenil de Teatre
social i Teatre de les Oprimi-

des, enguany arrenca amb la cultura
de pau com a temàtica al voltant de
la qual es generaran eines de reflexió
i anàlisi, acció i transformació
social. Un reguitzell de tallers

–teatre-imatge, estètica de l’oprimit,
dansa contact, etc.–, intercanvis i
mostres de creacions –aquestes
últimes obertes al públic– que es
duran a terme de l’1 al 5 de juliol al
Casal d’Associacions Juvenils de
Gràcia –que també cofinança la
trobada– a la ciutat de Girona i a
Sant Adrià del Besòs dins el marc del
festival BesMina, que pretén unir
joves artistes d’ambdós barris.

La trobada, segons les organitza-
dores, pretén crear un nou espai
internacional d’intercanvi per
compartir i difondre experiències
artístiques desenvolupades per
col·lectius joves que treballen pel
canvi social. Teatraviesas, Trans-
formas, Impacta Teatre, El Grito, Qui
La Lia, La Nave va, Artixoc i l'Aranya
creació són els col·lectius integrants
de la Plataforma de Teatre Social i

Teatre de les Oprimides, que organit-
za l’edició de 2009.

La gènesi del Festival
El maig de 2007 es va dur a terme la
Primera Trobada Juvenil de Teatre dels
Oprimits i les Oprimides (TO) de la mà
de les intrèpides Teatraviesas, amb la
intenció de teixir lligams entre joves i
diferents col·lectius de TO i crear un
espai novell d’aprenentatge comú i

d’intercanvi de metodologies, sensibi-
litats i percepcions entre els diferents
grups. La segona quinzena de juny de
2008 es va fer la segona edició de la
trobada, amb la col·laboració del
col·lectiu TransFormas, que va temp-
tar amb les tècniques d’estètica de
l’oprimit i on van participar diferents
col·lectius d’arreu del món com Artixo,
joves d’Olot i joves colombians d’un
col·lectiu de refugiats polítics de Zuric.

TEATRAVIESAS
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“L
a vida és teatre”… Som a
l'escenari de la vida?
Aina: La vida és teatre i

ens posa constantment en diferents
escenaris on hem d'interactuar amb
diferents personatges i hem de
reaccionar davant les diferents
situacions. Nosaltres som actrius de
la nostra vida, a la vegada que
espectadores i guionistes.
Gus: Tots tenim la capacitat d'ex-
pressar-nos teatralment. El llen-
guatge teatral és el llenguatge
humà per excel·lència, el més
essencial. Els actors fan a l'escena-
ri exactament tot allò que nosaltres
fem a les nostres vides. L’única
diferència és que els actors són
conscients que estan fent servir
aquest llenguatge i això els fa més
aptes per utilitzar-lo. Si fem cons-
cient aquest llenguatge i el dirigim
cap a la transformació i el compro-
mís social, també serem els prota-
gonistes del canvi.
Aida: Tinc múltiples màscares al
camerino que configuren la meva
identitat mutant. Ser conscient de
les nostres actuacions segons el
context ens permet desteixir-nos i
teixir-nos de nou. I si ens posem la
màscara inesperada?
El TO ofereix a cada persona el
mètode estètic per analitzar el seu
passat en el seu context present i
inventar un nou futur… Quins
elements ofereix el TO per traspas-

sar l'acció de l'escenari a la quoti-
dianitat?
Aida: Practicar el TO permet auto-
observar-nos i assajar sobre l’espai
estètic, on estem protegides, les
respostes que podríem donar a les
opressions. Així, se'ns desplega un
ventall de possibilitats per allibe-
rar-nos. El ventall es pot plegar i
guardar a la motxilla. Aquest ens
empodera per construir el nostre
propi destí.
Aina: El TO ens força a analitzar el
nostre quotidià. Ens permet detectar
relacions de poder o situacions
opressives que potser ja estaven
naturalitzades. Ens planteja pregun-
tes i ens permet assajar diferents
estratègies per resoldre un determi-
nat conflicte des del propi cos i no
des de la teoria parlada.

El més important és que tot
aquest procés es du a terme en
col·lectiu i mai individualment.
Gus: Transformant l'escena em
transformo. Al teatre convencional,
l'espectador contempla les imatges
que se li presenten. Al TO s'ofereixen
aquestes imatges per destruir-les al
moment i substituir-les per unes
altres. El primer cas tracta d'una
acció fictícia que substitueix l'acció
real; en el segon, l'acció en escena
pressuposa, prepara i assaja l'acció
real, la que ens permetrà transfor-
mar la realitat que desitgem canviar.
L'objectiu del TO no és arribar a un

equilibri tranquil·litzador, sinó al
desequilibri que ens condueix a
l'acció.
L’Arco Iris del Deseo es va expandir
per Europa per treballar amb opres-
sions internes i també va servir per
construir personatges en les crea-
cions. Quina va ser la necessitat
d'adaptar el mètode? Al treballar
amb opressions internes, es cau en
la "teràpia individual" o s’esdevé
camp d'acció política col·lectiva?
Aina: Quan Augusto Boal va venir a
treballar a Europa, es va adonar que
les opressions no eren gens explíci-
tes i que es trobaven més en el nostre
cap, injectades al nostre cervell. Els
exercicis d’Arco Iris del Deseo
permeten que un grup desglossi el
diferent ventall de desitjos i opres-
sions internes que té determinada
persona com a representant d’un
grup social i detectar els diferents
“policies del cap” que ens condicio-
nen el dia a dia.
Gus: Un dels objectius del TO és
col·lectivitzar les opressions.
Existeixen tantes opressions com
oprimits. Quan treballem amb les
tècniques de l'Arco Iris del Deseo,
partim d'una opressió individual
per porta-la al col·lectiu i treballar
sempre en grup, ja sigui per identi-
ficació, analogia o ressonància. Són
tècniques basades en el mirall
múltiple de la mirada dels altres:
tothom té el dret d'expressar les
seves opinions, els seus pensa-
ments o les seves emocions.
Aida: Allò personal és polític i el TO
–encara que pugui resultar terapèu-
tic– és una forma d’activisme.

> “Totes som teatre”. 
Petit homenatge a un gran mestre

Petit assaig de realitat, ambrosíac tastet d’una aparent ficció de teatre ca-
rregada d’historicitat. Recuperar el llenguatge que tot ésser humà pos-

seeix per tal d’esdevenir subjecte constructor de la pròpia història. Augusto
Boal va traspassar l’escenari de la vida el dia 2 de maig, als 78 anys d’edat.
Dramaturg, escriptor, director i gran pedagog teatral, Boal va ser perseguit,
torturat i empresonat durant la dictadura brasilera. Artífex del teatre de l’o-
primit, Boal va recórrer tots i cadascun dels racons més inhòspits del plane-
ta, va dur la proposta de treballar les diferents opressions de què som vícti-
mes i va expandir per Europa la proposta de l’Arco iris del deseo.

ENTREVISTA • AINA, GUS I AIDA, DELS COL·LECTIUS IMPULSORS DEL FETIVAL

"Existeixen tantes
opressions com oprimides"
L’organització d’un festival d’aquestes característiques requereix
molt d’esforç i tenir uns plantejaments ferms. En parlem paral·lela-
ment amb tres dels col·lectius impulsors: amb l’Aina de Teatraviesas,
amb en Gus d’Impacta Teatre i amb l’Aida d’Aranya Creació.

Segona trobada juvenil de teatre dels i les oprimides el maig del 2007



DIRECTA 144   •   23 de juny de 2009 expressions • 23

, expressions

La Universitat Lliure: 
aprendre compartint
Després de la seva primera edició, la Universitat Lliure torna del 15 de juny
al 31 de juliol i pretén tenir una continuïtat més enllà de l’estiu

Pau Casanellas
cultura@setmanaridirecta.info

D
esprés de l’estrena de l’any
passat, la Universitat Lliure
torna a engreixar motors, del

15 de juny al 31 de juliol, amb un
programa ple d’activitats distribuï-
des per diferents espais del barri de
Sants de Barcelona (L’Espai Obert,
Can Vies, l’Ateneu Llibertari de
Sants i el Centre Social de Sants).
En aquesta segona edició, a més de
tallers, xerrades i activitats, també
s’han posat en marxa diversos
grups d’autoaprenentatge, pensats
per donar una continuïtat al projec-
te més enllà de la temporització
estival de l’edició anterior. Fruit
d’aquesta reformulació i tot i que
manté el gruix de les seves activi-
tats als mesos de juliol i agost,

enguany la Universitat Lliure ha
deixat de ser d’Estiu.

El projecte manté l’aposta per
diferenciar-se de les estructures
educatives vigents, “fonamentades en
l'adoctrinament social i la mercanti-
lització del coneixement”. Així,
segons el manifest de la Universitat
Lliure, aquesta pretén anar més enllà
de les escoles i universitats tradicio-
nals, que mantenen “uns profunds
lligams amb les institucions i amb les
empreses”, cosa que impedeix “el
desenvolupament lliure d’idees”, a la
vegada que el culte al cientisme
“allunya el coneixement de la creació
de consciència i del lliure pensament”.

En contraposició a aquest model
imperant, la Universitat Lliure
pretén “crear espais on el coneixe-
ment escapi de paràmetres com el
pensament únic, l’adoctrinament,

l’homogeneïtzació i el mercantilis-
me”. I ho fa a través d’un model
organitzatiu i educatiu basat en
valors com l’horitzontalitat i l’auto-
gestió. Es tracta, per tant, d’un espai
d’intercanvi de coneixements des de
diferents disciplines, en què la
comunicació entre coneixedor i
receptor és sempre horitzontal.
Alhora, es defineix com a universitat
“popular”, ja que no disposa de cap
consell rector ni grup d’autoritats
que en decideixi el rumb, sinó que
treballa a partir d'un procés decisori
assembleari, obert i participatiu.

De la salut al llenguatge de signes
Una de les característiques dels tallers
és l’ampli ventall temàtic que abracen.
Així, entre les activitats programades,
podem trobar des d’un taller dedicat a
L’altra salut (20 de juny) fins a una
Introducció a la llengua de signes (4 i
5 de juliol). Altres tallers programats
són els de Diàleg entre cossos (27 de
juny), Simbolisme (2 de juliol), Psicoso-
ciologia de la comunitat sorda (3 de
juliol), Hermenèutica o la indefinició
dels textos (8 de juliol) i Web bàsic (9 i
10 de juliol).

La intenció del col·lectiu organit-
zador és que alguns d’aquests tallers
serveixin per posar en marxa grups
d’autoaprenentatge que funcionin
amb una certa continuïtat. Així, per
exemple, dos dels tallers (Disseny, 22
i 29 de juny, i Observatori dels
mitjans, 16 de juny) estan vinculats a
grups d’autoaprenentatge que ja han
començat a treballar. També està en
funcionament un grup d’autoapre-
nentatge de vídeo i, d'aquí poc, se
n'iniciarà un altre d’història.

El Somiatruites 
del Submarí lila
L'associació educativa el Submarí lila vol oferir
el projecte Somiatruites a la mainada cada matí 

Gemma Garcia
cultura@setmanaridirecta.info

L'
associació educativa Submarí
lila celebra la revetlla de Sant
Joan al càmping Vinyols

Camp de Vinyols i els Arcs (Baix
Camp). L'objectiu de la festa és
donar-se a conèixer i recaptar fons
per comprar materials i condicionar
un nou espai per la mainada, que
estan cercant prop de Reus.

El Submarí va començar a
navegar el juliol de 2008, quan un
grup de famílies i educadores van
iniciar unes trobades per compartir
experiències. Arran d'aquelles
reunions i des del març de 2009, dos
dies a la setmana, la mainada
disposa de l'espai educatiu Somia-
truites, on pot “créixer i aprendre de
manera autònoma i natural a partir
de les seves experiències directes i
un tracte respectuós”. Ara, el Subma-
rí lila vol consolidar aquest projecte
i obrir-lo per la mainada de 2 a 5
anys, cada matí de dilluns a diven-
dres a partir del setembre de 2009.

L'antiga dita japonesa “els
arbres no creixen estirant de les
fulles” va donar títol al llibre sobre
educació de Miguel Hoffman i
podria resumir part del projecte de
Submarí lila. Des del col·lectiu volen
vetllar i respectar els diferents
processos que viuen els infants i que
siguin ells mateixos els que indiquin
“el camí a seguir durant el conviure
educatiu, triant allò que necessiten
en cada moment”.

El Somiatruites és una alternati-
va activa i no directiva, segons les
impulsores del projecte. Activa
perquè assumeixen que tot allò que
fan “té conseqüències en les perso-

nes que ens envolten i en l’entorn
que ens acull” i no directives perquè
creuen en “la capacitat de les
persones de ser autònomes i, per
tant, autodirectives”.

Prop del Submarí lila, existeix
un espai educatiu alternatiu similar
que va obrir les portes l'1 d'octubre
de 2007. El Sorral, situat dins l'Aula
de Natura Les Esplanes, a Nulles,
sosté com a grans aliats de la
mainada el joc i la curiositat i, com
el Submarí lila, treballa perquè
l'infant construeixi el seu propi
coneixement a partir de la seva
activitat espontània, les seves
necessitats i els seus interessos.

+ INFO
http://www.unilliure.org/
correu@unilliure.org

+ INFO
SUBMARÍ LILA

submarilila.blogspot.com/
submarilila@gmail.com

EL SORRAL

elsorral.blogspot.com/

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com

Pastisseria Santacana

ESPECIALITAT EN PETONETS
c/ La Cort 18 43800 Valls Telèfon 977 601 468

Universitat lliure taller de clown can vies 

UNIVERSITAT LLIURE

El projecte manté
l’aposta per
diferenciar-se de
les estructures
educatives vigents

SUBMARÍ LILA



Municipalisme llibertari, una alternativa local
Reedició de la proposta comunalista de Murray Bookchin

ULL CLÍNIC/ALR

LLIBRES

24 • expressions 23 de juny de 2009   •   DIRECTA 144 

, expressions

Rellegint Kurt Vonnegut

LLIBRE

Ignasi Franch
cultura@setmanaridirecta.info

E
s recupera aquesta novel·la del
desaparegut Kurt Vonnegut, el
memorable autor de l'obra *Es-

morzar de campions o de la tardana
reelaboració d'articles *Un home sen-
se pàtria –la seva crítica als EUA de
Bush fins a El Álamo. El bala perduda
no sorprendrà els aficionats a la ploma
melancòlicament satírica, humanista i
polièdrica d'un autor que juga amb la
història i amb la fantasia per construir
un relat d'estil reconeixedor, esquitxat
d'experimentalisme lúdic. El protago-
nista és un *outsider amb problemes
de desenvolupament emocional, l'úni-
ca acció rellevant del qual ha estat co-
metre un homicidi involuntari. Hitler,
les bombes de neutrons i la desubica-
ció d'un home sense atributs es barre-
gen en una nova mostra de literatura
vibrant en el discurs i tornassolada en
les emocions que suggereix durant el
seu examen –desencisat però com-
prensiu– de la condició humana.

L'interès que s'ha despertat
aquests últims temps per la
potenciació de l'àmbit local no
només es relaciona amb la
malaptesa i el descrèdit de les
polítiques centralitzades ni amb
l'exercici lúgubre del poder dels
estats com a rodet homogeneït-
zador, sinó que també es relacio-
na amb el sentit comú i amb la
necessitat d'imaginar àmbits
polítics que propiciïn la vida
social sobre la base d'una demo-
cràcia i una economia de proxi-
mitat. En aquest sentit, la reedi-
ció de Las políticas de la Ecolo-
gía Social és una bona notícia
perquè ens convida a incidir
sobre un dels ideals d'organitza-
ció humana més primordials: el
municipalisme de base.

Alfonso López Rojo
cultura@setmanaridirecta.info

E
l llibre de Janet Biehl exposa i
sintetitza amb fidelitat el
pensament que va elaborar el

seu company Murray Bookchin (1921-
2006) sobre del municipalisme
llibertari i que ha quedat dispers a la
seva obra i també recull una entrevis-
ta amb l'activista i investigador nord-
americà. Publicat el 1997, l'any
següent va ser editat en castellà per
l’editorial independent Virus, amb la
col·laboració de la Fundació Salvador
Seguí i la Col·lectivitat Los Arenale-
jos –una ecoaldea situada a la provín-
cia de Màlaga que es va encarregar de
la traducció per difondre les idees de
Bookchin al nostre entorn. Aquest
treball va servir de base per la discus-
sió internacional sobre la proposta

del Municipalisme Llibertari que es
va celebrar a Lisboa l'agost de 1998 i
que va fer sorgir debats encesos que
encara són molt presents en l'imagi-
nari àcrata.

L'alternativa municipal formulada
per Murray Bookchin ha d'entendre's,
abans que res, com l'expressió política
de l'ecologia social que va desenvolu-
par a partir de 1952: una visió holística
que integra la dimensió humana dins
la naturalesa i que, a diferència dels
estàndards ecologistes, fa inseparable
la crisi ecològica de la crisi social. Amb
aquests pressupòsits, Bookchin es va
endinsar en l'estudi històric minuciós

de les formes de democràcia i de la
formació i l'evolució de les ciutats. Una
de les seves tesis més suggeridores és
la idea que les ciutats sempre han
tractat de madurar en contra de l'Estat
i que, en el seu si, encara es poden
trobar vestigis d'aquesta resistència.

La comuna de comunes
En aquest sentit, la idea que recorre el
llibre és que la municipalitat permet
restablir un sistema d'organització
social basat en la democràcia directa i
en la potenciació constant de l'esfera
pública. Un aspecte que ens porta a
destacar l'aposta que –encertadament–

Bookchin anomenarà "la municipalit-
zació de l'economia"; és a dir, una
forma segons la qual tant la terra com
les indústries, les cooperatives i la
banca serien de propietat municipal i
on la gestió aniria a càrrec de l'assem-
blea de ciutadanes. Basada en la
tradició comunalista, la proposta
s'acabaria de perfilar amb una confe-
deració de municipalitats que donés
lloc a "la comuna de comunes", el vell
somni dels moviments revolucionaris.

Per caminar cap aquest ideal,
Bookchin proposava crear un movi-
ment municipalista que optés per
participar estratègicament en els

comicis locals amb programes
inequívocs. De la mateixa manera, a
falta d'aquesta possibilitat, proposa-
va crear assemblees extralegals que
actuessin com a contrapoder. No cal
dir que l'opció electoral és on sempre
s'encalla aquest debat dins la família
llibertària, però també cal recordar
que aquesta opció no invalida la
resta del treball fet per Bookchin,
que tampoc no està concebut per ser
agafat al peu de la lletra. Es tracta,
més aviat, d'una proposta inspirado-
ra i per això és bo acudir a la seva
lectura.

L'assamblea, cara a cara, és la base de la democràcia directa

Las políticas de 
la Ecología Social,
municipalismo
libertario

Janet Biehl
Virus editorial, 2009
206 pàgines

El bala perduda
Kurt Vonnegut
Editorial Fonoll, 2009
220 pàgines

Films en clau bèl·lica

LLIBRES

Ignasi Franch
cultura@setmanaridirecta.info

A
quest llibre, molt aprecia-
ble, escull un centenar de
pel·lícules bèl·liques desta-

cades per construir, mitjançant
els comentaris sobre elles, una
història de les ideologies que
projectaven com a mirall del món
en què es realitzaren. Sovint, els
films estaven fets a mida per la
situació política, tant en règims
totalitaris com en règims parla-
mentaris on la indústria accepta
de bon grat suggeriments governa-
mentals. Valgui com a exemple el
cinema nord-americà prosoviètic
que, durant un breu període de
temps, va humanitzar aquell aliat
fugaç en la lluita contra el nazis-
me.

Es poden posar poques pegues
a Películas clave del cine bélico,
més enllà del domini tirànic de la
representació nord-americana al
llibre fins a finals dels anys

cinquanta. Però ni tan sols aquest
fet és un gran rèmora: la selecció
sembla lògica, tenint en compte el
predomini d'una indústria cine-
matogràfica –la nord-americana–
que va saber aprofitar els llargs
conflictes armats al continent
europeu per construir una posició
hegemònica dins el cinema mun-
dial –molt sovint amb exiliats.

Des d'El acorazado Potemkin
fins a Rambo, de Senderos de
gloria a Boinas verdes, l'autor
retrata tot el cinema de guerra, el
propagandístic i el desencisat,
l'espectacular i l'intimista. Les
seves apreciacions són, en gene-
ral, essencials i consensuables,
sense voluntat de defensar un
únic model narratiu i ideològic:
certament es dimensionen els
discursos crítics, però Roch també
accepta de bon grat l'espectacle
d'acció ben organitzat. El resultat,
doncs, és una lectura força reco-
manable i per un públic transver-
sal.

Películas clave
del cine bélico

Edmond Roch
Ma Non Troppo, 2008
296 pàgines



DIRECTA 144   •   23 de juny de 2009 expressions • 25

, expressions

Les dues ribes de la
Mediterrània es troben a Reus
La capital del Baix Camp acull Arrels d’anada i tornada, unes jornades 
culturals per apropar les realitats socials de nous i vells catalans

Blanca Balanyà
cultura@setmanaridirecta.info

D
ues ribes de la Mediterrània,
la nord i la sud, amb situa-
cions molt diferents en

l'àmbit econòmic, polític social i
cultural, però àmpliament relacio-
nades entre si al llarg dels segles.
Una ciutat, Reus, amb una presèn-
cia important d’immigració marro-
quina i algeriana, molta d’ella de
cultura amaziga. Per afavorir els
processos d’intercanvi cultural i la
visibilització de la cultura d’origen
de les noves catalanes, l’associació
cultural Reggus, la promotora Hace
Color i l’àrea d’immigració de la
CGT del Baix Camp organitzen –del
30 de juny al 7 de juliol, a Reus– les
jornades Arrels d’anada i tornada,

que inclouen una programació
àmplia i diversa de música, cinema
i xerrades.

Reus, ciutat d’uns 110.000
habitants, és un bon exemple per
copsar les transformacions que està
vivint la societat catalana amb
l’arribada de la nova immigració. La
capital del Baix Camp té un percen-
tatge de població immigrada de més
del 15%, la meitat de la qual prové del
Magrib, bàsicament del Marroc.
Això, segons els organitzadors de les
jornades, “genera situacions comple-
xes i, de vegades, problemes de
convivència, fruit del desconeixe-
ment mutu i de les diferències
culturals i econòmiques existents”. A
més, aquestes situacions no estan
exemptes “d’algunes actituds xenòfo-
bes i racistes, per les mentalitats
tancades i reticents als canvis
existents en ambdós costats i per les
legislacions repressives i restrictives
vigents en matèria d’estrangeria”.

Documental i cinema
En el marc de les jornades, es projec-
tarà el documental Casa Nayda (1 de
juliol, Centre Cívic Ponent, 22h.)
sobre les noves tendències musicals
i culturals de la joventut del Marroc.
Actualment, el Marroc es mou i els
seus joves també. A través de la
música, les publicacions, la revalo-
rització de l’àrab marroquí (darija),
la utilització de les noves tecnolo-
gies, els festivals musicals i una
creativitat en ebullició, Casa Nayda
il·lustra l’efervescència d’aquesta
joventut. La projecció comptarà amb
la presència d’un dels seus autors,
Dominique Caubet.

En l’àmbit audiovisual, també es
projectarà el film Retorno a Hansala
(6 de juliol, Centre de Lectura, 20h.),
una pel·lícula escrita i dirigida per
Chus Gutiérrez. A començaments

d’aquesta dècada, a les platges de
Rota (Cadis), van aparèixer els
cadàvers d’onze joves immigrants
marroquins que buscaven creuar
l’estret de Gibraltar en una pastera.
Es va descobrir, a través de les seves
pertinences, que tots ells provenien
del mateix poble, Hansala. La pel·lí-
cula de Gutiérrez aborda aquests
fets.

També es projectarà el documen-
tal Llibre de Família (7 de juliol,
Arxiu Històric, 19.30h.) –produït per
Desenvolupament Comunitari i
realitzat per Alberto Bougleux–, una
mirada sobre la situació de les dones
marroquines, especialment les que
viuen en les comunitats rurals del
sud del país, on té molt més pes la
tradició i on les dificultats són més
profundes. La projecció continuarà
amb una taula rodona sobre el nou
codi de família marroquí amb Josep
Maria Navarro i Fatiha Rabei de
Sodepau i Fàtima Souki, de l’Associa-
ció Amazics de Catalunya.

Fusió musical
La música té una presència impor-
tant a les Jornades, amb els concerts
de Nour i Chaqlala (2 de juliol, Centre
Cívic Ponent, 22:30h.). Nour vol dir
llum en àrab i també és el nom de la
banda creada per Yacine Belahcene.
Nascuts l’any 2005, juguen amb
ritmes electrònics occidentals
fusionats amb melodies i orquestra-
cions àrabs. Chaqlalà és un grup de
rock berber nascut a Barcelona l’any
2008. Les influències principals
provenen de la música popular de la
Cabília. També hi haurà una xerrada-
debat sobre música i cultura actual
al Magrib (3 de juliol, Arxiu Històric,
20h.) amb la participació, entre
d’altres, de Moulay Sherif, músic
marroquí fincat a Catalunya i mem-
bre del grup Nass Marrakech.

MÚSICA

Arrels. Cultures
d’anada i tornada

Jornades de les Dues Ribes
Reus. Del 30 de juny al 7 de juliol
Programació completa a:
<www.campusreus.org>

Electrotoylets
Volempamboli
(DiscMedi)
Electrònica

Ja fa més d'un any que aquest
invent musical capitanejat per

Xavi Lloses va començar a penjar
cançons al seu MySpace amb la
voluntat de subvertir la tradició
musical catalana a base de redefi-
nir peces claus de l'imaginari
nacional amb tota mena de trastos
elèctrics d'allò més freaks, des d'un
joc de Simon fins a vocoders i
guitarres en miniatura. El fort del

cas és que l'invent ha funcionat:
han tocat al Sonar, han triomfat a
la Xina i a Malàisia... I ara publi-
quen el seu primer disc, on trobem
reinterpretacions d’"El noi de la
mare”, “La santa espina”, “El Cant
dels Ocells” o “La Pastoreta”...
Música popular de vuit bits per
ballar i escoltar de manera des-
acomplexada. Com ells diuen: no
apte per patritòtils. RP

MÚSICA

Mirna
Mirna
(Wolrd Village / Harmonia Mundi)
Folk 

En aquest disc no trobareu cap
experiment, sinó naturalitat

sense artificis. Mirna Vilasís,
cantant del desaparegut grup
Tralla, ofereix en el seu debut en
solitari un recull de cançons
personals, íntimes i madures on
musica mots de Montserrat Abelló,
Mercè Rodoreda o Maria Mercè
Marçal. Amb la producció musical

de Marcel Casellas i amb les
músiques del qui va ser el seu
company a Tralla, Xavi Múrcia,
Mirna parteix de la tradició musi-
cal de la Mediterrània per vestir les
paraules dels poetes catalans amb
energia, emoció, tendresa i matisos
i prioritzant instruments de corda
com el violí o la mandola i també
l'acordió diatònic. RP

MÚSICA

Arthur Caravan
Arthur Caravan
(La Casa Calba)
Pop-rock

Roger Palà
cultura@setmanaridirecta.info

A
rthur Caravan són d’Alcoi,
amb tot el que això suposa:
podrien ser els fills desencan-

tats d’Ovidi Montllor, hereus del so
aspre de les cançons de fàbrica i
poble humil que cantava l’autor de
“Perquè vull”. Hi ha qui els ha definit
agosaradament com una mena de
Velvet Underground a la valenciana.
De fet, els entranyables Ovidi Twins
encara han anat més lluny i afirmen
que la banda encapçalada pel
cantant i guitarrista Pau Miquel
Soler reinterpreta els sons i la
manera de fer de l’Ovidi “per velve-
tianes”. Mai podrem saber com
haurien estat les cançons de Lou
Reed i John Cale si les haguessin
escrit a l’Alcoià de mitjans dels anys
setanta, però el cert és que el disc de
debut d’Arthur Caravan inclou onze
peces que els ubiquen de pet com
una de les referències amb més

projecció del nou pop-rock en català
i és, sens dubte, el disc més interes-
sant del que portem d’any a les
comarques del sud.

Per escriure les lletres, es fixen
en referents com el ja citat Ovidi
Montllor, Remigi Palmero, Pau
Riba o Pep Laguarda però, a l’hora
de fer les músiques, hi trobarem
ressons de Sonic Youth o Yo la
Tengo. Són l’electricitat hipertensa
que esclata elegant (“Menjars al
llit, somnis a la taula"), la felicitat
feta cançó afrodisíaca (“L’amor és
cec”), el cant poètic a la ciutat
perduda (“Perpètua desànima”). El
seu disc de debut inclou onze talls
fantàstics que culminen amb una
versió de “Suzanne” de Leonard
Cohen apresa de Toti Soler.

Un dels trets característics
d’Arthur Caravan, a més, és que
treballen des de la pràctica indepen-
dència discogràfica: per això han
penjat el disc a LastFm i els temes
tenen llicència Creative Commons.

MÚSICA

Ovidi per 'velvetianes'

Fotograma del film Retorn a Hansala



Ofensiva contra l'oblit
Per sisè any consecutiu, el col·lectiu ponentí A Les Trinxeres organitza diversos
actes d'homenatge als maquis en una “operació de reconquesta de la memòria”

Directa Terres de Ponent
terresponent@setmanaridirecta.info

V
ilanova de Meià (la Noguera)
és l'escenari del primer dels
actes de la sisena Ofensiva

contra l'oblit organitzada pels
Trinxats. Serà el 28 de juny amb una
caminada pel Montsec, un homenat-
ge als maquis i la visita a l'Associació
de Joves del poble.“El front queda
establert durant nou mesos en
aquest indret l'any 1938. Les forces
republicanes estaven atrinxerades
per aturar l’avanç de les forces
feixistes. Avui, els vestigis són ben
visibles: búnquers, trinxeres, piló
telefèric, refugis precaris, fragments
d’obusos i bombes de mà, llaunes
buides de menjar i restes de botes de
cuir –ens expliquen membres del
col·lectiu A Les Trinxeres– (...) Pels
maquis, va ser un lloc de refugi i de
pas cap a la frontera i, és clar, també
d'activitats subversives. Alguns que
entraven per la Vall d’Aran van
arribar fins al Montsec”.

Les jornades continuen amb una
xerrada el 10 de juliol al CSA La
Maranya de Lleida. Pep Cara presen-
tarà el llibre El Senzill: guerrilla i
presó d’un maqui. “L’amic Joan
Busquets Verges és, tal com diu el
seu sobrenom, un home senzill. Això
vol dir un home clar, sensible i
d’acció. En donar a conèixer la lluita
del maqui anarquista català, acom-
pleix el compromís que va prendre a
la presó Model amb Manolo Sabaté,
el Culebras i tants d’altres, mentre
esperaven que els executessin”,
explica l'historiador a la DIRECTA.

“El Joan Busquets va actuar
durant un any amb guerrillers
berguedans com Ramon Vila Capde-
vila i Marcel·lí Massana –anarquis-

tes de la CNT– i va passar-ne vint a
la presó”. El llibre ha estat publicat
pel Centre d’Estudis Josep Ester
Borràs, un anarquista berguedà que
va treballar des de la Federació
Espanyola de Deportats i Internats
Polítics i des de la CNT per les
persones que van anar a parar als
camps nazis i pels refugiats a l'Estat
francès. És un centre de recerca,
documentació i difusió històric i
social de Berga on “portem a terme
una tasca de recopilació de docu-
mentació i materials referents a la
història social i, sobretot, al movi-
ment obrer i llibertari d’arreu i en
especial de l’Alt Llobregat (Berguedà
i nord del Bages). Alhora, impulsem
iniciatives locals antiautoritàries
per la transformació social”, explica
Pep Cara.

A la xerrada, també hi participa-
rà la Dolors Marín, doctora en
Història Contemporània de la UB i
especialitzada en la formació de la
cultura llibertària. Es podrà veure
l’exposició 12 anys de Marxa Home-
natge als Maquis i hi haurà un sopar
i música punk-maquis.

Ruta a l'alta muntanya
Una de les activitats fortes d'aquesta
convocatòria es durà a terme durant
tot un cap de setmana. Serà l'11 i el 12
de juliol i amb un canvi d'ubicació: a
l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. “Des
que vam començar, hem anat can-
viant de lloc i ho hem fet dos anys
seguits al mateix lloc”, ens expliquen
els Trinxats. “Hem anat pels Pallars i
per les Cerdanyes i, enguany, anem a
la zona de la Vall d’Aran per recordar
l’intent d’invasió per part dels
Maquis de l’any 1944. El mes d'octu-
bre farà 65 anys”. En relació als
canvis, diuen que esperen “haver

sembrar llavoreta i que la gent de les
zones visitades hi organitzi actes”.

En aquesta edició de 2009,
també es presentarà el llibre Ma-
quis al Montsec, del Migdia francès
a l’Aran i el Pallars (1944-1956), de
Ferran Sánchez Agustí. Hi haurà un
concert amb el Gall Roig i Negre –de
Calaf– i el Duo Patetiko –d'Almace-
lles– i un sopar a càrrec de la Colla
de Diablesses i Diables del Pont de
Suert.

Dotzena Marxa-Homenatge
L'Ofensiva contra l'oblit és una
activitat que gaudeix de molta
participació. S'inclou dins la Marxa
d'Homenatge als Maquis que aquest
any arriba a la seva dotzena edició.
La idea va sorgir el 1998 a Sallent
durant un acte pel vintè aniversari
de l’assassinat d’Agustín Rueda a la
presó de Carabanchel. Al cap de poc,
es va fer una xerrada al Centre
d’Estudis Josep Ester Borràs. A més,
feia anys que, a Sant Celoni i a
Barcelona, es convocaven actes en
record de Quico Sabaté i de Josep
Lluís Facerias i, l'any 1978, a Sallent,
hi va haver una concentració que, tot
i ser prohibida, va comptar amb una
gran participació.

A Les Trinxeres és un col·lectiu
que, entre d'altres coses, du a terme
moltes activitats relacionades amb
la guerra civil i la resistència del
Maquis.

DIRECTA TERRES DE PONENT

. EL REBOST

Una ratafia diferent
a cada rebost
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+ INFO
myspace.com/collectiualestrinxeres
www.sindominio.net/marxa-maquis
www.berguedallibertari.org

Ingredients (12 litres de ratafia)
4 litres d'alcohol de 96º de beure
8 litres d'aigua
36 nous verdes
1 quilo de sucre
Les herbes que trieu

Elaboració (una proposta...)
Els quatre litres d'alcohol per
beure rebaixats amb l'aigua ens
donen 12 litres d'aiguardent a 32º
base pel macerat. Podeu comple-
mentar la barreja amb una part
d'anís de celler o anís estrellat, en
funció de si la ratafia us agrada
dolça o seca. Posarem les plantes a
macerar en unes garrafes de vidre
amb la meitat de l'aiguardent (6l.).
En un quart de l'aiguardent (3l.), hi
barregem el sucre, que remenarem
dos cops al dia perquè es dissolgui
bé. També hi ha gent que hi fa un
almívar. A l'altre quart restant, hi
posem les nous verdes collides i
trencades o aixafades perquè
treguin una mica de suc. Hi ha qui
hi dóna un toc d'aroma afegint-hi
clau, canyella i nou moscada.

Deixarem les diferents garrafes a
sol i serena i, durant deu dies,
barrejarem les parts de nous i
sucre, però traient les nous que ja
hagin fet la seva feina. Després
d'un mes, traurem les herbes i
barrejarem totes les parts d'aiguar-
dent, que deixarem madurar al
celler o al rebost un mínim de tres
mesos més. Recordem el clàssic
avís a la gent impacient que, quan
més feta, més bona. És difícil
trobar ratafies molt curades... per
què deu ser?

Xavier Bóta
elrebost@setmanaridirecta.info

L
a ratafia és un licor de nous
verdes i herbes aromàtiques
que molta gent es fa a casa.

Els dies al voltant del solstici
d'estiu i la nit de Sant Joan aprofi-
tem per recol·lectar un munt de
plantes medicinals. És un moment
en què es dóna una concentració
altíssima d'olis essencials a les
flors i s'aprofita per fer destil·la-
cions, tintures o olis. Potser un
dels més coneguts que es fa ara és
l'oli d'hipèric (comunament
conegut com a oli de cop), molt bo
per les cremades. Doncs, ara és el
millor moment per collir les herbes
que donaran aroma i propietats
medicinals a la nostra ratafia. En
general, les ratafies són licors fets
a partir de la maceració o infusió
d'herbes o fruites amb aiguardent,
però, a casa nostra, ens referim en
concret al licor de nous verdes i
herbes. Depenent de la zona, hi
trobem diferents herbes. Cada casa
té el seu entorn i els seus gustos.
Per exemple, en algunes zones

garrotxines es parla de vuit
plantes bàsiques (romaní, Maria
Lluïsa, llorer, menta, tarongina,
farigola, fonoll i hipèric) i d'altres
secundàries. Normalment porta al
voltant de 40 plantes, tot i que en
trobem de cent. Cada equip de
bruixes casolanes que fa el licor
experimenta i poleix la seva
recepta. En relació a l'alcohol base
del macerat, també hi ha varia-
cions. Alguns llocs elaboren la
ratafia amb anís de base, altres
amb alcohol de 96 graus per
ingerir (no és el de farmàcia, es pot
trobar a Andorra i serveix per
l'elaboració de licors, rebaixant-lo
amb aigua) i altres els combinen.
Les nous, que en aquesta època de
l'any són verdes, donen un gust
característic a la ratafia. Així
doncs –com passa amb el patxaran
i el licor cafè–, de ratafies, n'hi ha
moltes. Pocions que potser ens
acompanyaran durant les llargues
tardes d'hivern casolanes, les
festes, les calçotades –quan
comenci a fer bo– o altres sobretau-
les, quan algú ens ofereixi tastar la
seva recepta medicinal.
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BARCELONA

Dies 25, 26, 27 i 28 de juny
Festa Major del Turó de la Peira
Dijous. 18 h. Espectacle infantil. C.C.
Les Basses. 21:30h. Teatre. Pl. Can
Basté. Divendres. 18h. Exhibició de
sevillanes. C.C. Les Basses. 18h.
Turoleando. 22h. Sopar popular. 23h.
Espectacle musical. 24h. Discomò-
bil. Pl. Can Basté. Dissabte. 17:30h.
Xocolatada infantil. C. Montma-
jor,15-17. Organitza: Associació
Benèfica Cristiana Turó de la Peira.
22:30h. TuróRock. Pl. Can Basté.
Diumenge. 13h. Botifarrada, 1 euro.
Actuació de la Rondalla Can Basté.
Pl. Olof Palme.

Dijous 25 de juny
Xerrada i presentació de la
campanya Apaguem les nuclears!
20h. Centre Social de Sants. 
C. Olzinelles, 30.

Divendres 26 de juny
Cinefòrum: 'Deconstruint el 23-F'
19h. Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer de Regomir, 3, baixos.
Després obrirem un debat amb el
director del documental Xavier
Juncosa, moderat pel membre del
CTD Francesc Tubau.

Dissabte 27 de juny
Fira d'arts de carrer de Roketes
A partir de les 18h. Inici de la
cercavila al Kasal Jove de Roketes.
C. Vidal i Guasch, 16. 21:30. Amfite-
atre (sobre l'Ateneu de Nou Barris).
Combinat de circ, concerts, para-
detes, artesania, Dj...
Organitza: L@s Roketeando

1, 2, 3 i 4 de juliol
InnMotion 09. Biennal d'arts
escèniques i visuals aplicades
De 20h a 1h. Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB). Gairebé totes les activitats
són gratuïtes. 4 àrees: observació
pràctica (per què serveixen els
artistes?); àrea de crisi (que ens
tornin la pasta!); àrea +<>: diverti-
mentos pornogràfics; àrea perma-
nent gratuïta de bar, menjar,
música i concerts.
Oganitza: Conservas

GIRONA

Dissabte 27 de juny
Festa d'estiu al Forn
A partir de quarts de nou del
vespre. Casal Independentista El
Forn. C. del Carme 207. Sopar
popular a la fresca (reserveu-lo a

elforn.girona@gmail.com). Musi-
queta de revetlla amb Divorci
Summer Club... i també Aigua de
València, cant improvisat i moltes
sorpreses més. Si véns disfressada
d'estiu, et regalarem un xarrup.
Organitza: Casal Independentista
El Forn (www.elforn.info)

LLEIDA

Divendres 26 i dilluns 29 de juny i
dijous 2 de juliol
Jornades: Prostitució, drets i
llibertats de les dones.
19h. Centre Social Autogestionat
La Maranya. C del Parc, 13, baixos..
Divendres. La prostitució a Lleida,
amb Anti-sida Lleida, associació
que treballa en el camp de la
prostitució a la ciutat. Dilluns 29.
Prostitució i normatives de
civisme, amb Ester Sancho,
advocada , i Mariona Lladonosa,
politòloga. Les dos ponents són
membres de la CUP, candidatura
que ha al·legat la normativa del
civisme i de prostitució als carrers
de Lleida. Dijous. Prostitució,
regulació o abolició, amb Anna
Campanera (mestra, feminista i
membre de la CGT Ponent). Debat
entre totes les participants.

Dissabte 27 de juny
Tercer aniversari de l'Assemblea
de Joves de Lleida
18h. Campionat de futbol. Apun-
teu-vos enviant un correu a ajllei-
da@cajei.cat. 21h. Sopar popular.
22h. Actuació musical a la pista
del carrer Panera (Casc Antic).
Tots els actes són gratuïts.

REUS

Diumenge 28 de juny
19a. Nit de Marxa, l'aperitiu del
Reggus...
24h. La Palma. Nit de Sant Pere.
Concert gratuït: The Pepper Pots
(ska, rocksteady, early reggae,
soul, de Girona), Rauxa (rumba-
fusió mediterrània, Sabadell) i
Game Over Selectors (reggae,
Reus).

Dimarts 30 de juny, dimecres 1 i
dijous 2 de juliol
Arrels, cultures d’anada i torna-
da. Jornades de les Dues Ribes
Dimarts. 19:30h. Sala Hortensi
Güell del Centre de Lectura. C.
Major, 15. Xerrada-debat sobre
l’associacionisme dels immigrants
i dels col·lectius que treballen amb
la immigració. Dimecres. 22h.

Centre Cívic Ponent. Av. Països
Catalans, 106. Projecció del
documental Casa Nayda (les noves
tendències musicals i culturals de
la joventut del Marroc). Sessió DJ:
L’evolució musical al Magrib, per
Yacine Belahcene. Dijous . 22:30h.
Centre Cívic Ponent. Av. Països
Catalans, 106. Concert amb els
grups Nour i Chaqlalà. Entrada: 5
euros.
Organitzen: Associació Cultural
Reggus, Associació Hace Color,
Àrea d’Immigració CGT Baix
Camp.

SANT HILARI SACALM

Dissabte 27 de juny de 2009
Festa d'aniversari dels Bastoners
de les Guilleries
A partir de les 10h. Xocolatada.
Tallers (mocadors, pals, etc.). Jocs
de cucanya. Cercavila amb Ge-
gants. 16h. Trobada Bastonera
amb les colles de: Taradell, Sils,
Quico Sabater, Olot, Sant Barto-
meu del Grau i Bastoners de les
Guilleries.  Sopar Popular i Con-
certs!!! Cesk Freixas amb els altres
bandais, Baratos. Batucada amb
els Guillables a la mitja part!!!
Salut i bastons!

VILANOVA DE MEIÀ
Diumenge 28 de juny
DOTZENA MARXA D'HOMENATGE 
ALS MAQUIS

8:30h. Trobada al Bar Cirera 'Escaladors'. Ctra. Santa
Maria de Meià. 9h. Inici Ruta Maquis i Guerra Civil per
la serra del Montsec (búnquers Hostal Roig i base
guerrillera del Pou Gel). De 4 a 5 hores de durada a peu.
Parada per dinar i presentació de la XII Marxa d'Home-
natge als Maquis. Cal portar el dinar i el beure. A la
tarda, al cementiri de S. Maria de Meià, col·locació
d’una placa en homenatge als maquis i visita al local de
l’Associació de Joves de VdM. C. Escoles, s/n, on hi
haurà l’exposició de la xii Marxa Homenatge als Maquis
i gaudirem d’un refrigeri i musiqueta.

Organitza: Col·lectiu a les Trinxeres i xii Marxa d'Home-
natge als Maquis. Col·labora: Associació de Joves VdM,
Centre Social Autogestionat La Maranya, Colla de
Diablesses i Diables de Pont de Suert.

agenda@setmanaridirecta.info        •        <envieu les vostres convocatòries>

BARCELONA
Dissabte 27 de juny
MANIFESTACIÓ 
'EDUCANT 
EN NOUS VALORS 
GLTB'

18:30h. Plaça Universitat

Organitza: 
Comissió Unitària 28 de Juny

Dissabte 27 de juny
MANIFESTACIÓ 
ANTIREPRESSIVA

12 h. Forat de la Vergonya

Diumenge 28 de juny
'DEMOCRÀCIA, SALUT 
I BONS ALIMENTS'
MANIFESTACIÓ PER LA
INICIATIVA LEGISLATIVA
ANTITRANSGÈNICS

12h. Plaça Catalunya
Organitza: Som Lo Que Sembrem

Sortim de casa

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Divendres 26 i dissabte 27 de juny
1ES FESTES ALTERNATIVES 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

20h. Pregó. 21h. Sopar popular a càrrec de la
Cooperativa de Consum la Civada. 23h. Concert de
grups locals: Murtra, Amenaça Col·lectiva i
Citxileo. Dissabte. 13h. Vermut reggae amb Feel
the riddim. 14h. Concurs de truites: porta la teva
truita i nosaltres posem el pa amb tomàquet! 16h.
Jocs populars. 18h. Xerrada: la lluita contra el pla
Caufec. 20h. Cabaret (circ, teatre i altres especta-
cles!). 21h. Sopar de pintxos. 23h. Concert amb
Zikuta, AtVersaris i La Factoria. 

Més informació: http://festesalternativesdesant-
cugat.tk/

El temps que ha fet... i que farà

Vents de garbí i migjorn, suaus,
són el component predominant

durant la temporada estiuenca. Mar
arrissada i platges plenes. Aquesta
calma de la superfície marítima du-
rant els mesos de juliol i agost afavo-
rirà un increment paulatí de la tem-

peratura de l’aigua, que enguany ja és
dos graus més elevada de l’habitual
per aquestes dates. Durant el mes de
setembre, aquesta energia calòrica
acumulada serà la que desencadena-
rà els aiguats de la tardor. Les rieres
del Maresme en donaran fe. 



Alba Barbé
entrevista@setmanaridirecta.info

C
om contactes amb la ‘màs-
cara més petita del món’?
Primer vaig entrar a una es-

cola de Tarragona i, després, a l’Ins-
titut del Teatre. Vaig saber que l’A-
riane Mnouchkine del Thêatre du
Soleil feia un curs obert. Ella barre-
ja diferents tipus de teatre: la màs-
cara balinesa amb màscares de co-
media del arte i la màscara més

petita del món, que és la de pallas-
so. És una boja interessantíssima.
Va ser el primer cop que em vaig po-
sar la màscara de pallasso i va ser
un flaix. És una mascara tot te-
rreny que et descobreix com ets tu.
L’any noranta va ser el primer cop
que vaig veure un espectacle d’una
dona pallassa, la Gardi Hutter. Em
va semblar tan bo que jo no vaig go-
sar dir que allò era pallasso. Des-
prés de deu anys, essent actriu i ti-
rant endavant una companyia, de
cop i volta, a la casa okupada de la
Vaqueria, va aparèixer una altra do-
na imprescindible a la meva vida, la
Virginia Imaz. Allò ja va ser una re-
velació. Era una tercera oportuni-
tat. Vaig adonar-me que la pallassa
m’havia posseït, que m’havia guan-
yat, i la Virginia em va donar una
empenta molt gran. No hi havia vol-
ta enrere. Existeixo perquè sóc pa-
llassa. Fa dotze anys i ho mantinc.
Tinc el dret de cagar-la i el reivindi-
co. Sóc molt més feliç i lliure fent el
que em dóna la gana i no vull reci-
tar paraules que ha escrit un sen-
yor que no em coneix de res.
Quina ha estat la teva trajectòria
en el món de la comicitat?
El primer espectacle De pe a pa va
ser una necessitat vital. El primer
número el vaig presentar a la Vaca
cega, a la mostra de teatre gai-lès-
bic. Llavors va sortir l’oportunitat
de fer-lo al cabaret del Llantiol. En
aquells moments, aquí, a Barcelo-
na, hi havia espais clandestins com
el Penúltimo del Born i Les golfes
de Gràcia, petits espais de prova on
el públic ja sabia el que anava a
veure. Reivindico aquests espais
imprescindibles, on ho tens tot a

guanyar i res a perdre. El pallasso
necessita complicitat. Jo puc assa-
jar cada dia nou hores durant dos
mesos, però fins que no tingui el
públic davant no comprenc la di-
mensió de les coses. D'aquí, ja vaig
estrenar a la Fira de Tàrrega i vaig
entrar a la Sala Muntaner. No puc
dir que fos molt difícil començar.
Va ser com un soufflé que puja molt
ràpid... però la pasta i els ingre-
dients ja hi eren. Hauria pogut ser
que pugés i baixés, que també pas-
sa. Però duia deu anys de carrera i
sabia molt bé on era. Mai no estàs a
dalt ni a baix, és una carrera de
fons. Llavors ja va venir la Giuliet-
ta, que va recollir els premis del De
pe a pa. Va començar en teatres i
programacions més grans i va fer el
salt a l’Estat espanyol. Després vin-
gué l’Hatzàrdia, l’espectacle que
més he treballat i en el qual he in-
vertit més diners i més hores de
riure i plorar. El lluito i el defenso,
però no era l’espectacle que havia
somniat. De l’Hatzàrdia en surt
l’Atzar. En pren només l’essència.
És molt simple. Em permet viatjar
per tot arreu perquè no parlo. Men-
tre he fet les meves produccions, he
coquetejat amb d’altres coses. Visc
al país del Sí i, si algú em fa una
proposta, m’entusiasmo de segui-
da. Pallassa sí, però per nens no, ho
sento. El pallasso, l’ha de poder lle-
gir i entendre tothom. Uns llegiran
una cosa i uns altres una altra. És
la grandesa del pallasso.

Reivindiques constantment la im-
portància de la dona en les arts de
la comicitat...
És una mica angoixant que no hi
hagi més dones pallasses. No paren
de taladrar-nos que les dones som
més de la meitat de la humanitat i,
si ens hi fixem, també som més de
la meitat del públic dels teatres. I si
parlem que l’humor són codis i
riem d'allò que coneixem i amb què
ens reconeixem, com és que els nos-
tres models d’humor i els codis que
ens hem hagut de menjar anys i

anys són els masculins? La dona
només fa humor si és una friki o
una esgarrada. És objecte del riure,
no subjecte. Les dones tenim molt a
fer. Cal dir prou, s’ha acabat, ja no
em fa més riure aquest estereotip
masculí. Hem de mirar què ens fa
riure a nosaltres per fer riure ho-
mes i dones. La dona està rient i l’-
home aprèn a riure amb mi i co-
mença a entendre el codi. No tenim
referents femenins en l'humor. És
la nostra feina i l’hem de construir. 
La pallassa és capaç de capgirar
qualsevol situació... És el nas una
arma política?
Un nas vermell s’ha de jugar. Veus
una persona que treu el cap per
aquí i dius “Ah, és un pallasso” i el
toleres. Ja has entès el codi. D’en-
trada, se’t perdonarà perquè se te’n
va l’olla. Un cop has establert un co-
di, pots anar molt més enllà. El pa-
llasso constantment fracassa i bus-
ca la solució, però aquesta sempre
és un nou problema. En un món on
ens agrada tan triomfar, algú que
es mostra fràgil... La pallassa no fa
res més que posar un mirall i en-
senyar-te com ets tu. Començo
rient-me de mi, però t’estic dient
que tu ets igual. Algú diu que el pa-
llasso té un punt trist, però el trist
ets tu, que em mires. El pallasso no-
més t’ensenya que tu també ets pa-
tètic. I això et commou. En aquest

moment, el pallasso té diferents op-
cions. Si et vols posicionar política-
ment, tens una arma molt potent.
Rius, et relaxes i t’obres. Llavors, el
pallasso va a dins. No és el bufó,
que sí que obre ferida i va a fer mal.
El pallasso ho té com un accident
més, però és pervers, perquè sap
què vol denunciar. Ha d’enfadar-se
amb les coses que li molesten. Hi ha
d’haver un punt de vista de les co-
ses en què creus, però sense subrat-
llar. La negreta ja li posarà l’espec-
tador. El riure també és una arma
molt perversa. Quan tu ets infeliç i
al teu costat la gent riu molt i tu no
hi pots entrar, et sents molt desgra-
ciat. Si tens un enemic, que et vegi
riure li farà molt mal. És un llen-
guatge molt potent per desarmar.
Què dus entre mans?
Sé on sóc i vull el públic a prop. Ja
estic delirant. Ara, a partir d’un fil
vermell, reviso el mite de Penèlope,
que ja és una vida de pallassa. Qui-
na dona espera vint anys el seu ho-
me que se n’ha anat a fer les mil i
una! I ella teixint de dia i desteixint
de nit. No puc deixar de posicionar-
me davant el mite. No puc entendre
una dona que està esperant. Busca-
ré una altra sortida. La Penèlope és
molt fràgil, no la puc defensar com
a dona. És una tonta encantadora
que està terriblement enamorada.

“Com és que els
nostres models
d’humor i els codis
que ens hem hagut
de menjar anys i
anys són els
masculins?”

ALBA BARBÉ

LA INDIRECTA

“Existeixo perquè sóc pallassa”
Laia Gordi
opinio@setmanaridirecta.info

C
oses de l'atzar, recentment he
anat a petar a Nàpols. Per
sorpresa meva, tot i ser Itàlia

–un dels pares o mares d'Europa– i
capital de la regió de Campània, la
vida allà és... complicada. Més enllà
del que ja sabem, que qui mana és la
Camorra i que –en part per això–
s'ofeguen entre escombraries, l'am-
bient dels carrers del cas antic és tant
pintoresc i inquietant com senzilla-
ment brut. La batalla ideològica es
palpa als murs. Les pintades dels
ultres i les dels antifeixistes se
sobreposen i s'autocorregeixen en
colors diferents –els primers en negre
i els segons en vermell. Però, entre la
gent amb qui et creues tot passejant
entre el caos, la guerra és inexistent.
La política sembla morta i només es
respira l'opulència, en general de
marques falses. Entre carrers de
llambordes, balcons plens de roba
estesa i façanes que s'escrostonen,
cau pel seu propi pes l'oposició
raquítica al signorino Berlusconi, que
sembla poder-ho tot. Nàpols és un
enclavament tradicionalment rosso,
però on sembla que fa anys i panys
que no hi cau ni una lira. La corrupció
i el suborn s'ho mengen tot i conviden
els comensals a engreixar-se prenent
el sol al paradís proper i elitista de

l'illa de Capri, a menys d'una hora en
iot de la capital; un món a part. A
Nàpols, s’hi concentra l'essència que
t'explica Itàlia, que parla del sud, de
molts suds. Berlusconi, però, governa
amb el suport de la Lega Nord, un
partit nacionalfeixista de la regió de
Padània. El govern italià expulsa els
migrats romanesos del seu país i és
incapaç de retratar la seva pròpia
misèria, que li guanya la partida en
forma d'organització que extorsiona i
ofega la joventut en la ignorància
borda. És més que admirable la lluita
d'aquells que, cada dia, des d'una
esquerra real, busquen i defensen
alternatives a aquesta Itàlia podrida
que havia estat república, sinònim de
llibertat. El divendres 19 es va cele-
brar un concert antifeixista a Nàpols.
M'hi vaig voler acostar per veure les
cares a aquells resistents anònims. No
hi vaig arribar. De camí, a la meva
acompanyant li van estirar la bossa
violentament i van fugint, tot seguit,
amb una scooter per una carrer fosc.
Posàvem la denúncia mentre devien
sonar els primers i els últims acords.
La comissaria tenia l'aspecte d'un
locutori, però sense connexió a
Internet, segons ens va informar un
agent. Al consolat del Regne d'Espan-
ya, el telèfon del qual no donava
línia... era divendres a la nit... no ens
vam atrevir a acostar-nos-hi. Benvin-
guts a Europa!

. LA COLUMNA. L’ENTREVISTA

Pepa Plana PALLASSA PROFESSIONAL

“No vull recitar
paraules que ha
escrit un senyor
que no em coneix
de res”

A Nàpols, s’hi
concentra l'essència
que t'explica Itàlia

La Pepa Plana és pallassa professional. Després de llicenciar-
se en Art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona i ser
actriu durant anys, va crear la Cia. Pepa Plana amb l’estrena
‘De pe a pa’ a la Fira de Tàrrega, l’any 1998. Ha obtingut la
menció honorífica per l'espectacle ‘Giulietta’ durant el IXè
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà i molts altres
reconeixements. És la directora artística del Festival Internacio-
nal de Pallasses d’Andorra.

Nàpols,
benvinguts
a ‘l’Àfrica’!


