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Joves neonazis fan un concert
xenòfob en una masia a Premià
L’Informe Raxen destaca l’increment dels feixistes al País Valencià

ASSASSINAT POLÍTIC PÀGINES 17 I 21
Natalia Estemírova, especialitzada en els
conflictes del Caucas Nord i activista dels
drets humans, ha estat segrestada i assas-
sinada a la capital txetxena de Grozni, al
costat de casa seva i a causa de la seva tra-
jectòria periodística valenta.

L’Aquila, ciutat fantasma

Tres dels processats pels fets
del 4F poden entrar a presó
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 17

El Tribunal Suprem ha donat per
bona la versió dels fets sentencia-

da per l’Audiència Provincial de Bar-
celona, segons la qual el llançament

d’una pedra va ferir greument un
guàrdia urbà al carrer Sant Pere Més
Baix. Nombrosos testimonis i els pè-
rits forenses s’hi van oposar. Ara, els
condemnats han iniciat la recollida
de signatures per demanar l’indult. 

El moviment
veïnal s’oposa
als plans pel
Miniestadi de
Laporta i Hereu
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ALBERT GARCIA

Esdevenir ‘Drag King’
DE DALT A BAIX • PÀGINES 3 A 5

La cultura ‘Drag King’ centra el
De Dalt a Baix d’aquesta set-

mana. Són, majoritàriament, do-
nes que decideixen caracteritzar-
se en el rol masculí. 

L’animaciò infantil,
una lluita de base
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

El 21 de juliol va fer 25 anys de la
mort del cantant i animador in-

fantil Xesco Boix. Un quart de segle
després, professionals de l’educa-
ció i la cançó s’han esgargamellat
per fer visible la seva figura.

d

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINES 9-10

AGROECOLOGIA A MALLORCA PÀGINA 23
A Mallorca, les productores ecològiques
professionals són poques, però les II Jorna-
des d’agroecologia pretenen posar-les en
contacte i sumar més persones interessa-
des en aquesta manera de produir i consu-
mir durant els dies 28, 29 i 30 d’agost.

RESISTÈNCIA A HONDURES PÀGINA 18
El Front de Resistència contra el cop
d’Estat fa més de 25 dies que es troba “en
peu de guerra”. És una mobilització histò-
rica al país i no es preveu que s’aturi, ja
que molta gent creu que les reunions de
Costa Rica no derrocaran el dictador.

Nombroses
al·legacions al
pla de túnels i
vials de l’àrea
metropolitana
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 16

Acadèmics i activistes parlen
sobre el nou finançament
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 13

REPORTATGE FOTOGRÀFIC • PÀGINES 14-15



2 • la línia

E
l 18 de juliol, una cinquatena de
caps rapats feixistes es van
aplegar en una masia de Premià

de Mar per celebrar un concert d’exal-
tació de la xenofòbia i el racisme.
Duien creus gammades i tota mena de
simbologia neonazi.  No eren molts i, a
més, van arribar des de tot l’Estat
espanyol, després de pagar el lloguer
d’aquesta masia privada, que habitual-
ment s’utilitza per fer banquets de
casaments i batejos. Probablement els
propietaris de la finca van ser engan-
yats, o potser no, no ho sabem. Els que
sí que tenien coneixement que es feia
l’acte eren els Mossos d’Esquadra. No
van fer res per impedir-ho. Cap respon-
sable policial va trobar una excusa
tècnica, administrativa, burocràtica,
penal o de qualsevol mena per impedir
el concert. Això contrasta amb la dedi-
cació invertida pels mateixos respon-
sables policials a l’hora de prohibir
concerts antifeixistes a centres cívics
o casals de joves, una actitud especial-
ment reiterativa durant l’últim any a

diversos municipis del Vallès. Els
Mossos van aixecar acta pels nombro-
sos delictes de negacionisme de l’holo-
caust o d’apologia del racisme que es
van cometre durant els actes neonazis
de Premià? Ben segur que no. Només
hi ha un element positiu de tot plegat.
Aquests grupuscles cada cop duen a
terme la seva activitat de manera més
clandestina. El rebuig social és majo-
ritari i no s’atreveixen a mostrar-se
gaire en públic. Per això no publiquen
els llocs i les hores de les seves agen-
des d’activitats i també per això
lloguen masies discretes on ningú els
pot veure. Però hem d’anar amb
compte. Només cal veure les estadísti-
ques d’agressions publicades recent-
ment a l’Informe Raxen, especialment
preocupants al Pais Valencià. La
història recent ens ho recorda dramà-
ticament. La memòria d’en Guillem
Agulló, en Roger Albert i en Carlos
Javier Palomino sempre serà entre
nosaltres. Contra el feixisme, sempre
s’ha d’estar en guàrdia.

. EDITORIAL

Neonazis arraconats

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Roger Palà
opinio@setmanaridirecta.info

“T
ransformar el món, va dir
Marx. Canviar la vida, va
dir Rimbaud. Aquestes

dues consignes són una mateixa
cosa per nosaltres”. Amb aquesta
cita d’André Breton, Jann-Marc
Rouillan comença el primer volum
de les seves memòries: brutals. No
és només que la vida de Rouillan
sigui apassionant, és que sap
explicar-la molt bé. Ja ho havia
demostrat a Odio els matins i, ara,
hi torna a la primera part del que
promet ser una sèrie excel·lent: De
memoria (I), publicat en castellà per
l’editorial barcelonina Virus: quina
altra, sinó, podria publicar-lo?

Per qui no ho sàpiga: Rouillan és
un pres polític anarquista, occità de
naixença, que compleix condemna a
l’Estat francès des de fa 22 anys
arran de la seva militància en
organitzacions armades llibertàries.

De memoria és un llibre escrit des
de la presó, on continua encadenat
tot i que, segons la llei francesa, ja
fa temps que hauria d’haver obtin-
gut la llibertat condicional. Ell,
però, no ha volgut passar per
l’anella del penediment, cosa que
sembla haver-lo recondemnat a una
mena de cadena perpètua encoberta.

En aquest primer volum,
Rouillan narra el seu procés de
formació política, la tardor de 1970,
en una Tolouse que semblava viure
enmig d’una ressaca permanent del
maig francès. “Des del Maig del 68,
com si no haguéssim escoltat la
campana que anunciava la fi de
l’hora del pati, continuàvem en
perpetu estat d’insurrecció (...).
Érem sincers fins a les últimes
conseqüències dels nostres somnis
incendiaris”. En l’ambient estudian-
til del Tolouse dels primers setanta,
explica el seu període de socialitza-
ció i formació política, entre brutals
escaramusses amb els temibles

CRS (policia antidisturbis), mani-
festacions estudiantils, batalles
amb els fatxes, còctels Molotov i
guerrilla urbana a dojo. Un procés
de radicalització que, a partir dels
contactes mantinguts amb l’exili
anarquista català i espanyol, el
duria a fer el salt a la clandestini-
tat, primer al MIL (on va conèixer
Puig Antich) i al Gari i, posterior-
ment, a Action Directe.

Per cert: seria bo que el senyor de
Mediapro no llegís el llibre, no fos
cas que se li acudís fer una altra
pel·lícula en la línia de Salvador. O
potser estaria bé: tot depèn de com es
faci. El cas és que la història adoles-
cent de Jann-Marc Rouillan sembla
pròpia d’un film d’acció. És cert que
l’estil de l’autor és gairebé cinemato-
gràfic, però fa pensar el fet que, per
un lector actual, els fets que explica
en aquest llibre puguin semblar més
pròxims a una obra de ficció que no
pas a una crua i dura realitat succeï-
da fa menys de 40 anys.

La memòria de Jann-Marc Rouillan

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Aquesta setmana estem una mica inquietes a la redacció. L’estiu, la calor, el
bon temps que observem des de la finestra i que convida més a anar a la

platja que no pas a tancar-se tot el dia en un despatx davant de l’ordinador...
En fi, s’acosten les vacances i això es nota. 

Pel que fa a aquesta setmana, volem donar molts ànims al Manel, que la
setmana passada va venir a la redacció a editar malgrat el seus dolors a
l’esquena. Que milloris!

D’altra banda i per qui encara no ho sàpiga, la DIRECTA i Illacrua hem
iniciat un procés de fusió que ens portarà a unir els dos projectes a partir de
l’any que ve (mireu la pàgina 20).

Finalment, no podem deixar de comentar la que ha estat la notícia bomba
d’aquest estiu a la DIRECTA: el Jesús Hita, un dels principals culpables que ara
mateix tinguis aquest setmanari a les mans, deixa la feina que estava fent
darrerament a la redacció. Motius personals el porten a rebaixar el seu nivell
d’implicació en el projecte, que ha estat gairebé total durant els més de tres
anys que fa que sortim setmanalment i també durant els dos que vam estar
preparant la sortida de la DRIECTA. Això no vol dir que deixi el projecte, sinó
que buscarà implicar-s’hi des d’altres àmbits.
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SEXUALITATS • L’EXPERIMENTACIÓ SUBVERSIVA DE LA MASCULINITAT APAREIX DE LA MÀ DE DIANE TORR, ARTISTA NORD-AMERICANA

Esdevenir ‘Drag King’

Sara Carro i Alba Barbé
redaccio@setmanaridirecta.info

S
ubtil modificació de l’eix cor-
poral i del centre de gravetat.
Embenatge al pit. Desplaça-

ment simbòlic d’un cabell que és ta-
llat i reincorporat de nou sobre el
llavi o la barbeta. Extensió manufac-
turada de l’anatomia simbolitzada
per un fal·lus protèsic –construït
amb cotó fluix i un condó. Tècniques
de reprogramació de la subjectivitat
que possibiliten la desnaturalització
de les normes heterosexuals del gè-
nere.

Històricament, la feminitat ha
estat representada, parodiada, ridi-
culitzada i hegemònicament cons-
truïda com una màscara possible
d’escenificar, davant la identifica-
ció d’una masculinitat no performa-
tiva o antiperformativa. La repre-
sentació teatralitzada que articulen
les escenificacions Drag King possi-
bilita la subversió irònica de les
identitats naturalitzades i la recodi-
ficació dels espais imaginaris cons-
truïts pel discurs científic, basats
en l’existència de categories sexuals
estàtiques i immutables.

Esdevenir King posseeix una
gran efectivitat política en termes
de producció del poder i permet viu-
re col·lectivament les opressions de
gènere tot possibilitant línies d’es-
capatòria en l’estricte sistema hete-
ropatriarcal. Tal com esmenta la fi-
lòsofa Judith Butler, “la repetició
paròdica d’allò original” revela que
això no és res més que “una paròdia
de la idea d’allò natural i original”.

Un procés que permet prendre cons-
ciència de la teatralitat del gènere i
experimentar que allò que creiem
natural no és més que un procés po-
lític de normalització. Esdevenir
Drag King ens permet, a través de
l’aprenentatge teatral de la masculi-

nitat, experimentar un codi que ens
és vetat arran de la distribució polí-
tica del gènere. Redefinint els límits
entre allò privat i allò públic, trans-
formem l’espai d’acció política i se-
xual del cos.

Performativitat i gènesi 
de la cultura ‘Drag King’
Figures com Storme Delaverié o
Gladys Betley en el Harlem Renais-
sance novaiorquès dels anys vint, ai-
xí com teatralitzacions de la mascu-
linitat fetes per dones tant en el
teatre com en el ballet clàssic, van

precedir l’eucràsia d’una embrionà-
ria cultura Drag King que no es va vi-
sibilitzar fins als anys setanta o vui-
tanta del segle passat.

Les representacions de la mas-
culinitat a la societat victoriana de
finals del segle XIX o els garçon dels
anys vint van davantejar, amb la se-
va pràctica, una de les primeres anà-
lisis originals i sòlides dels disposi-
tius del gènere dutes a terme per la
psicoanalista anglesa de finals del
segle XIX Joan Rivière. La feminitat
com a màscara, una conferència ce-
lebrada l’any 1929 a l’escola psicoa-
nalítica de Londres davant d’un pú-
blic íntegrament masculí, va ser la
primera definició pública de la per-
formativitat de gènere i de la seva
representació. La feminitat com a
màscara amb un guió articulat, vin-
culada a codis normatius socials i
ontològicament fràgils, va ser el que
va treballar Rivière, sota tutela
d’Ernst Jones –neuròleg i psicoana-
lista galès–, en tractar amb dones
heterosexuals masculines, que ac-
tualment podrien ser anomenades
hetero-butch.

Els orígens més clarividents de
la cultura Drag King es troben en la
tradició performativa del moviment
feminista nord-americà que va sor-
gir al llarg dels anys seixanta i se-
tanta i que va prendre com a referèn-
cia el teatre de guerrilla i les
revoltes universitàries i de carrer.
Unes pràctiques performatives in-
fluenciades pel llegat polític del mo-
viment de drets civils als EUA, més
que per les avantguardes artístiques
europees de principis del segle XX.

El moviment d’Art Feminista va pos-
sibilitar una solidesa de les nocions
de performativitat i la introducció
d’aquesta als camps de l’activisme
polític i de la producció estètica del
feminisme.

Anys més tard, la cineasta ale-
manya Monika Treut va eternitzar, a
través de la seva pel·lícula Virgin

Machine –produïda l’any 1988–, un
dels primers Drag Kings que varen
aparèixer a l’escena nord-america-
na, al club lèsbic Bur/LEZT de la ciu-
tat de San Francisco. L’any 1985,
Shelly Mars va ser contractada per
fer strip-tease femenins per dones i
va descobrir in situ –dalt l’escenari
del club– que era necessària la rup-
tura amb la clàssica seducció hete-
rosexual i la pornografia construïda
i figurada per la mirada masculina.
Així, Shelly Mars va capgirar l’esce-
na amb la introducció de Martin, pa-
ròdia d’un client estrafolari de bar

vestit amb jaqueta i corbata que ofe-
ria el plàtan que s’entreveia dels
seus pantalons al públic gojós i cri-
daner del bar.

Durant aquesta època, emergien
dues figures claus del moviment.
L’any 1989, el Saló d’Annie Sprinkle
–activista porno– va obrir les seves
portes als primers tallers Drag King,
Drag King Workshop: King for a
day. L’experimentació subversiva de
la masculinitat apareixia de la mà
de Diane Torr, artista nord-america-
na que va teixir el vincle entre les
pràctiques feministes performati-
ves i la cultura Drag King dels 90.
Més tard, Annie Sprinkle va organit-
zar tallers amb Jack Amstrong i, a
d’altres països com Alemanya, Fran-
ça i l’Estat espanyol, van aparèixer
figures com Víctor Little King i Bobe
Gode que també n’impulsarien. Pa-
ral·lelament, la fotògrafa De La Gra-
ce Volcano va començar a prendre
imatges de la cultura butch-fem i
lesbiana S&M del club londinenc
Chaine Reaction i, més tard, va pu-
blicar The Drag King Book (1999)
amb Judith Jack Halberstam. Men-
trestant, innumerables artistes i
col·lectius teatralitzaven la mascu-
linitat en d’altres espais. The Five
Lesbian Brothers, Split Britches,
Antonia Baehr, Bridge Marland o el
col·lectiu O.R.G.I.A de l’Estat espa-
nyol també parodiaven els maquia-
vèl·lics codis culturals i construïen
noves subjectivitats dissidents.

El primer concurs Drag King es
va celebrar a Londres durant el Fes-
tival de Cinema Gai i Lesbià, l’any
1995.

La feminitat 
ha estat
històricament
parodiada i
ridiculitzada
davant la
identificació d’una
masculinitat no
performativa

Les figures 
del ‘Harlem
Renaissance’ i les
teatralitzacions de
la masculinitat van
precedir l’eucràsia
d’una embrionària
cultura ‘Drag King’

, de dalt a baix
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> La cultura ‘Drag King’, un fenomen veterà però que encara no té entrada a la Vikipèdia, centra les
tres pàgines del De Dalt a Baix d’aquesta setmana. Són, majoritàriament, dones que decideixen ves-
tir-se i caracteritzar-se en el rol masculí. Aquest moviment de dones xoca amb la teatralització i, so-
vint, frivolització de la transformació de la feminitat.

DEL LAGRACE VOLCANO

Elvis & Elvis Herselvis, San Francisco, 1997                                                                   The Ritz Gents, IDKE6, Chicago, 2004



Alba Barbé i Sara Carro
redaccio@setmanaridirecta.info

T
erroristes del gènere, muta-
cions intencionades que s’eri-
geixen des de Guipúscoa per

tots els racons de la península trans-
gredint amb audàcia les rígides fron-
teres aparents de la matriu heterose-
xual butleriana. Autoanomenant-se
bolleras, transsexuals, feministes,
travestis, perverses, insurrectes,
queers, de-generades, conta-contes,
activistes, militants i putes com a me-
tàfora, amb la voluntat de no usurpar
lluites que tenen d’altres protagonis-
tes, les Medeak s’autoanomenen amb
múltiples etiquetes voluntàriament i
com a estratègia política. Impulsades
per la força de les jornades feministes
estatals celebrades a Còrdova l’any
2000 sota el lema El feminisme és... i
serà, el col·lectiu va començar a ima-
ginar-se, primer, amb subtilesa. La
necessitat d’anomenar-se col·lectiva-
ment arrelà en la lectura particular
sobre el mite de Medea de Christia
Wolf, que va capgirar molts dels signi-
ficats de gènere immersos en la tragè-
dia d’Eurípides.

La Passarel·la Antibarbie, una de
les moltes accions polítiques del
col·lectiu a l’espai públic, va ser una
primera lectura en clau femenina dels
motlles corporals amb què convivim.
Després d’un gran bagatge en les in-
tervencions al carrer, les Medeak van
començar a experimentar noves reali-
tats corporals, possibilitats subversi-

ves i expressions de vida que s’esca-
paven de la polarització tradicional.
Tal com esmenta el col·lectiu: “Creiem
que hem d’arribar fins l’última possi-
bilitat en la deconstrucció i atendre
com s’inscriuen els significats als
nostres cossos, o sobretot, visibilitzar
les formes que tenen els nostres cos-
sos de subvertir i resistir davant
aquests significats. Tan sols així
aconseguirem ser múltiples i escapar
del binomi”.

Les Medeak difonen les seves
pràctiques i propostes polítiques,
entre d’altres, compartint els tallers
Drag King arreu de la península. Uns
tallers on, prenent la teatralització
de la masculinitat com a base perfor-
mativa al voltant la qual el subjecte
deconstrueix els codis culturals del
sistema sexe-gènere, experimenta –a
través de repeticions paròdiques
butlerianes– la possibilitat de sub-
vertir i resistir els significats que
s’inscriuen sobre els cossos. Provo-

cant reflexions, accions i nous
plaers dins el moviment feminista,
l’intrèpid col·lectiu mescla –tal com
elles indiquen a les seves presenta-
cions– l’acció directa plena de con-
tinguts artístics i polítics postfemi-
nistes amb la creació d’un joc eròtic
S/M amb la idea de fer públic el gran
tabú existent al voltant del sexe i les
diverses pràctiques sexuals i de vi-
sualitzar un bollerisme fora dels
convencionalismes que persegueix
una revolució sexual radical.

Diane Torr, obrint i tancant portes 
a la reinvenció constant
Mare-pare dels tallers Drag King, Dia-
ne Torr va desenvolupar la seva carre-
ra durant més de vint-i-cinc anys a la
ciutat de Nova York. Artista, perfor-
mer, directora i pedagoga, va treba-
llar molt de temps amb la comunitat
gai i transsexual de San Francisco.
Col·lectivament i en solitari, va pre-
sentar les seves anàlisis i creacions
en diferents espais, museus i festi-
vals de teatre i va centrar la seva obra
en la presa de consciència del treball
performatiu del gènere. L’any 1981,
parodiava la funció de les go-go feme-
nines a la seva realització agosarada
Go-Go Girls Seize Control. Més tard,
va realitzar creacions amb múltiples
tarannàs, d’entre elles Catastrophe
and Beguilement, sobre la segregació
dels diferents rols de gènere en la cul-
tura islàmica.

El juliol de 2002, va codirigir el
Go-Drag a Berlín, el primer festival
internacional de dones que performa-
ven la feminitat, la masculinitat, l’an-
drogínia i el drag en teatre i cabaret.
Va visitar l’Estat espanyol diverses
ocasions i hi deixà el llegat del seu
treball. L’any 2008, va presentar l’ab-
surd dels continguts home-dona i va
demostrar amb una performance la

facilitat de migrar d’un gènere a l’al-
tre, al Feministaldia, una trobada fe-
minista a Euskal Herria. Aprendre a
comprendre l’espai, caminar, menjar,

beure, prendre objectes, somriure
com un home, etc. és el primer pas
que Diane Torr proposa als tallers
Drag King que facilita des de fa més

de quinze anys. A través de la interac-
ció amb les altres participants, es des-
envolupa una nova identitat, que es
posarà a prova en la posterior relació
amb l’espai públic. És un procés de
més de deu hores que, a través de l’a-
nàlisi detallada de la codificació del
gest, possibilita difuminar la fràgil lí-
nia que separà allò masculí d’allò fe-
mení.

“Sóc un iceberg. Una bomba 
al Boy’s Club. Tick tock, Tick tock.”
“El gènere és l’últim bastió de la civi-
lització tal com la coneixem. Un dels
pocs titans que queden al final del
mil·lenni”.

Elecció definitiva de l’ordre dico-
tòmic. Un sexe, un cos. Intersexuali-
tat a través del disseny. Ull murri que
pren una primera mirada d’etnògraf o
voyeur –tal com esmenta Judith Hal-
berstam– per situar-se ràpidament
dins el marc visual i esdevenir el rei
dels kings. Nascut a Califòrnia, als
EUA, De La Grace Volcano va estudiar
fotografia durant molts anys a la uni-
versitat d’Anglaterra i als EUA. El seu
treball Love Bites (1991) va ser la pri-
mera creació d’una sèrie de monogra-
fies que va crear entre els anys 90 i
l’any 2005. Sex Works, Sublime Mu-
tations i The Drag King Book –preses
a San Francisco, Londres, Berlín, Milà
i París– van ser uns dels treballs de
gran rellevància en la incipient esce-
na queer. De La Grace Volcano no no-
més es va situar a l’altra banda de la
càmera i va presentar la seves crea-
cions en múltiples galeries, sinó que
va dur a terme diverses performances
i tallers postporno, Drag King i criss-
cross per diferents països. L’abril de
2004, va fer un taller de postporno-
grafia en el marc de la presentació
Tecnologies del Gènere, al MACBA de
Barcelona.

La Passarel·la
Antibarbie va ser
una primera lectura
en clau femenina
dels motlles
corporals

MODIFICAR • CONTINGUTS ARTÍSTICS I POLÍTICS ALS TALLERS ‘DRAG KING’ DEL COL·LECTIU MEDEAK

Experimentar la construcció 
de noves subjectivitats
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ARXIU MEDEAK

Medeak en un dels seus tallers

Victor & Beato, Paris, 2004

DEL LAGRACE VOLCANO



Sara Carro i Alba Barbé
redaccio@setmanaridirecta.info

P
arla’ns del concepte d’‘exos-
quelet disciplinari’ i de la seva
relació amb la producció de

subjectivitats.
Són arquitectures del poder. A partir
dels anys 40 i 50, amb un procés de do-
mesticació o miniaturalització de les
tècniques de guerra, les institucions
disciplinàries es van replegar i es con-
vertiren en tecnologies micro-prostèti-
ques que van envair el cos i van trans-
formar la subjectivitat des de dins. Tot
aquest conjunt de microaparells  far-
macopornogràfics són un poder amb
orelles de Miki Mouse, una mena de lla-
minadura atractiva, digestible i, a més,
desitjable, que pren la forma del plaer i
es pot ingerir. Cal romandre atents a
aquestes tecnologies que ja passen des-
apercebudes perquè, d’alguna manera,
es confonen amb el propi cos.

Sovint parles de la pastilla anti-
conceptiva com una d’aquestes tec-
nologies...
Treballant amb la testosterona, em vaig
adonar que la pastilla és el secret més
ben guardat de la història. No entenc
que no hi hagi un moviment feminista
consumidor de la pastilla que no hagi
fet una anàlisi crítica i genealògica
dels propis processos –tant econòmics i
farmacològics com de producció de
subjectivitat– interns a l’elaboració i la
distribució de la pastilla. La pastilla po-
dria ser el panòptic de Foucault, un nou
model de subjectivació, en aquest cas
fantàstic perquè s’havia fet passar no
només com un mètode de contracepció,
sinó també d’alliberament sexual. S’in-
venta amb diners de fundacions catòli-
ques que cercaven millorar la fertilitat
de les famílies blanques catòliques
americanes. S’acaba descobrint que
una combinació particular d’estrògens
i progesterona té virtuts contracepti-
ves. La primera pastilla elimina del tot
les regles però, si la llencen al mercat,

també desapareixerà la feminitat. Lla-
vors, se n’inventa una segona que pro-
duirà una mimesi de les regles natu-
rals. Un primer objectiu és de
contracepció i un segon de gestió i rein-
venció de la feminitat heterosexual. El
test de qualitat de la pastilla es durà a
terme a Rio Piedras, colònia de Puerto
Rico, com a tècnica de control de la raça
negra. Una pot entendre perquè van ser
les feministes negres americanes les
que s’hi oposaren de manera més viru-
lenta. Als anys 70, es va voler posar en
marxa una pastilla de control de la fer-
tilitat masculina, però va caure, aban-
donada per la crítica social. Ens haurí-
em de qüestionar col·lectivament per
què tots els processos de gestió de la re-
producció tenen a veure amb el control
del cos femení.
El cos és un camp d’acció política, un
punt de resistència?
Les tècniques de representació i me-
diatització es troben sobre el cos i l’es-
pectacularitzen, com va passar amb
d’altres institucions al segle XIX. Par-
lo del cos com quelcom més complex,
que no és sols una referència literal al
conjunt d’òrgans. El cos és un sistema
intens de relacions tècniques discur-
sives que, d’alguna manera, ja és un
sistema prostètic institucional i, per
tant, molts dels seus enclavaments
que podrien ser imaginats com a òr-
gans naturals no ho són, sinó que són
aparells discursius molt complexos.
Com diu Donna Haraway, el gos do-
mèstic és uns dels cyborgs més perfec-
tes i sofisticats, una invenció cultural.
El cos no és més cos pel fet d’estar nu.
Qualsevol sistema de representació
–com el fotogràfic– és art corporal, la
fotografia és una pròtesi de la mirada.

Quina necessitat hi ha de reapropiar-
se del llenguatge amb el qual s’ha in-
sultat les persones històricament?
El més interessant dels processos de
reapropiació que han sorgit entre les

minories sexuals té relació amb la po-
tencialitat que implica esdevenir sub-
jecte d’un eix del qual, fins ara, sols
érem objectes. És qüestió de canviar
el subjecte de l’enunciació. Puta, bo-
llera o maricón tenen a veure amb el
context i amb el que la teoria queer
anomena les forces performatives.
Les minories s’adonen que aquests in-
sults no són descripcions naturals, si-
nó que són imposicions polítiques,
normes de la realitat. Pots canviar el
seu significat si canvies el subjecte de
l’enunciació. Políticament, té una for-
ça extraordinària. En les comunitats
que han estat oprimides, existeix un
esdevenir subjecte important quan es
reapropien dels seus estigmes so-
cials. El perill és acabar creient-se els
continguts que engloba la injúria. El
moment més radical és quan t’adones
que, tant les injúries com els llenguat-
ges normatius, són buits de contin-
gut, són ficcions polítiques.

A més del moviment interior que apa-
reix en experimentar el king, quin
potencial d’acció política hi veus?
Pensem culturalment la feminitat
com un artifici, una teatralitat. La
masculinitat és com si fos l’últim re-
ducte d’allò natural, on no ha arribat
cap grau de constructivisme. Esdeve-
nir king mostra que la masculinitat
també és una pràctica social apresa,

un conjunt de coreografies corporals,
un espai de teatralitat. L’espai públic
és codificat per la masculinitat i per
la seva mirada. Passejar-se com a
king és com atacar un bastió de l’he-
teropatriarcat. Els gèneres són llen-
guatges codificats als quals qualsevol
persona pot tenir accés. És quasi in-
imaginable i absurd que algú passi to-
ta la seva vida sense aprendre un dels
llenguatges amb els quals es codifica,
com l’espai públic, el poder o la vio-
lència. Es pot parlar de violència de
gènere en relació als tallers Drag
King. Hi ha una sèrie de normes, cen-
sures i càstigs polítics que normal-
ment són associats a l’ús d’aquests
codis que, per definició, són oberts i
constantment canviants. El sistema
que s’ha de generar per canviar-los és
desmesurat. Tots hauríem de tenir ac-
cés lliure –almenys conscient i refle-
xiu– a tots els codis. Després, cadascú
que faci el que vulgui amb ells.

“El cos no és 
més cos pel 
fet d’estar nu”

Beatriz Preciado va estudiar filosofia i teoria del gènere a la New
School for Social Research de Nova York a través d’una beca Full-
bright i després a la Princeton University, on es va doctorar en Teoria
de l’arquitectura. El 1999 va participar als seminaris de l’École donis
Hautes Études a Sciences Sociales de París i va començar a treba-
llar el tema de l’emergència de la teoria ‘queer’ a França. Va formar
part del grup d’escriptors del Rayon Gay dirigit per Guillaume Dustan,
que va marcar un gir polític i literari en el context europeu. Alesho-
res, va publicar el seu primer llibre, ‘Manifest contra-sexual’, que va
ser aclamat per la crítica francesa com “el nou llibre vermell de la
teoria ‘queer’” i traduït –després– a cinc idiomes. 
A través dels seus escrits i els seus tallers, a França i a l’Estat
espanyol, es van començar a posar en marxa noves iniciatives teòri-
ques i polítiques ‘Drag King’, postpornogràfiques i transgènere. 

“Passejar-se com a
king és com atacar
un bastió de
l’heteropatriarcat”

ENTREVISTA • BEATRIZ PRECIADO, FILÒSOFA, ESPECIALISTA EN INICIATIVES ‘DRAG KING’, POSTPORNOGRÀFIQUES I TRANSGÈNERE

“A les comunitats oprimides, hi ha un
esdevenir subjecte important quan es
reapropien dels seus estigmes socials”
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“Tots hauríem de
tenir accés lliure 
a tots els codis.
Després, cadascú
que faci el que
vulgui amb ells”

LEA CRESPI



L
a passada setmana es va
celebrar una cimera dels
països del G-8 a Itàlia, concre-

tament a la ciutat de L’Aquila que
va ser devastada pel terratrèmol de
fa uns mesos. En aquesta reunió
d’alt nivell internacional, i després
del silenci en la cimera de l’any
passat sobre el tema de la fam al
món, enguany sembla que les
persones que dirigeixen els països
més rics han decidit mirar cap a la
misèria i la fam de qui menys tenen
al món i, malgrat la crisi econòmica
i financera mundial, han acordat
augmentar l’ajuda per a la coopera-
ció internacional dels 15.000
milions de dòlars previstos inicial-
ment a 20.000 milions. El compro-
mís es va batejar com a Iniciativa
de L’Aquila per a la Seguretat

Alimentària. L’esmentada iniciativa
recull l’objectiu d’incentivar la
inversió internacional en l’agricul-
tura per evitar que els països
pobres hagin de malvendre els seus
terrenys cultivables. I acorda
destinar una part del fons a facili-
tar l’accés a aigua potable i de reg. 
I aquí comencen els meus dubtes
sobre els criteris que regiran la

distribució d’aquests fons i a quina
població aniran dirigits ja que, com
sabem, dins dels col·lectius més
vulnerables als països més pobres
del món estan la infantesa en el seu

conjunt, però sobretot les nenes, i
les dones. Si, tal i com han anun-
ciat, es destinaran majoritàriament
aquests diners a l’agricultura,
espero que també s’hagin dissenyat

o es dissenyin estratègies que
contemplin l’impacte d’aquestes
mesures en les nenes i en les dones
de manera que tinguin drets d’ac-
cés als recursos en igualtat de
condicions que els homes. Però
també que tinguin les mateixes
oportunitats que els homes a la
formació que es pugui impartir per
poder aprofitar al màxim l’ajuda
que teòricament rebran, ja que ens

podem trobar que, mentre es cons-
trueixen les infraestructures que la
poca aigua existent en algunes
zones es potabilitzi i es condueixi
als regadius, siguin les nenes les
que hagin de recórrer grans distàn-
cies per poder portar l’aigua per a
consum humà i de regadiu. Aquest
fet, que no és de la meva invenció
en absolut, converteix les nenes en
éssers analfabets, ja que la seva
formació s’abandona en nom de la
necessitat de transportar l’aigua
per a la família o comunitat. 

I aquest és només un exemple, però
n’hi ha més. Si no es té en compte
les dones en el disseny de políti-
ques de desenvolupament de les
diferents comunitats correm el risc
que la inversió es converteixi en “pa
per a avui i gana per a demà”. I la
gana per a demà tornarà a encebar-
se, majoritàriament, en les dones i
les nenes com a conseqüència del
sistema androcèntric en el qual ens
continuem movent, també a nivell
planetari. S’ha demostrat que la
inversió en formació i capacitació
de les dones en zones altament
deprimides econòmicament, ha
suposat una millora per al conjunt
de la comunitat en què s’ha invertit,
ja que l’alt sentit de la cura de la
vida que tenim les dones, ens porta
a optimitzar els recursos que rebem
en nom de multiplicar-los i d’aques-
ta manera assegurar-nos l’alimen-
tació de les nostres filles i fills.
Amb això vull dir que hem d’estar
amatents sobre els criteris per a la
utilització dels mitjans que es
distribuiran, de manera que aquest
repartiment tingui en compte les
necessitats, no solament de les
dones d’avui, sinó també de les de
demà. I aquestes necessitats pas-
sen per la formació de les nenes
com a prioritat per al seu propi
apoderament futur i la cura de la
seva salut en igualtat de condicions
que la dels nens. Si no s’aconse-
gueix que en les estratègies per al
repartiment d’aquests fons siguin
presents les polítiques que tinguin
en compte els interessos i prioritats
de les dones i a les nenes, n’estarem
condemnant, de nou, més de la
meitat de la població d’aquestes
zones a la misèria i a la mort. I de
nou seran les mateixes: les nenes i
les dones.

Tere Mollà Castells • Feminista
opinio@setmanaridirecta.info

L’
altre dia, en el curs d’una
conversa sobre la similitud
sonora de l’idioma romanès

amb l’italià, vaig rebre una resposta
que concentra les bases d’un pensa-
ment desgraciadament bastant
generalitzat: “No els he sentit
parlar, només els he vist robant
carteres”. Després d’aquesta afir-
mació s’amaguen les més tèrboles
inclinacions d’un emergent feixis-
me social. 

Cal aclarir que ens oblidem que
la majoria dels migrants es troben
cuidant-se de la teva gent gran,
pintant casa teva, o explotats com
tants altres en una obra. Preferim

destacar i extrapolar a tota una
població actes com el furt, que
d’altra banda existeixen des de
temps ancestrals abans de compar-
tir ciutat amb la població romanesa.
El “sentit comú d’època” gramscià
inclina la balança cap a una hegemo-
nia, on el cinisme més absolut es
presenta com una de les variants
més ben expressades per les multi-
tuds contemporànies. El binomi
immigrant-delinqüent és l’esperó
perfecte per evadir responsabilitats,
inventar-se col·lectius perillosos i
inserir-los en l’imaginari social de la
població, aconseguint així definir
les preocupacions ciutadanes en

clau d’ordre públic, de seguretat
ciutadana. 

Ho veiem a Sitges, on va 
tenir lloc una manifestació per
l’expulsió dels immigrants delin-
qüents, arran de la mort d’un 
jove en una baralla. Fa unes 
setmanes van baixar de Vic els
pinxos de Josep Anglada a “radica-
litzar” una protesta a Badalona 
per la seguretat ciutadana, i si
observem el marc europeu el pano-
rama no és gaire encoratjador. 
La culpa recau sobre l’“aliè”, espe-
rant qualsevol implicació estrange-
ra en un delicte, per verificar la
profecia autocomplida i afavorir 
al conjunt migrant a categoria 
de risc. 

El perillós de tot això no són 
els grupuscles feixistes, sinó que
s’incorpori al sentit comú de 
la societat, el que Bifo anomena 
la “deserotització”, és a dir, 
l’absència d’empatia i comprensió
envers l’altre. Pitjor fins i tot, 
pot succeir sota una consciència
cívica i assenyada, ciutadans
exemplars que es veuen a si matei-
xos com a decents i assumeixen 
en la seva quotidianitat el dester-
rament d’una part de la humanitat.
L’activista italià Luca Casarini el
simplifica així: “El feixisme és
quan els rics mobilitzen les masses
contra els pobres”.

Immigració i cinisme
Jorge Moruno Danzi • Sociòleg
opinio@setmanaridirecta.info

El perillós de 
tot això no són 
els grupuscles
feixistes, sinó 
que s’incorpori 
al sentit comú 
de la societat

Cal tenir en compte
les dones en 
el disseny de
polítiques de
desenvolupament
de les diferents
comunitats
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Els compromisos (o la seva mancança) 
del G-8 amb les dones

TEO PEIRÓ

La formació 
de les nenes 
és prioritària 
per al seu propi
apoderament
futur i la cura 
de la seva salut 
en igualtat de
condicions que 
la dels nens



E
l passat dia 19 de juny es va
celebrar a Santander la Junta
General d’Accionistes del

Banco Santander. Tots els accionistes
de l’entitat hi eren convidats per
aprovar els comptes anuals, entre
d’altres punts del dia. Uns comptes
anuals, per cert, que han col·locat al
banc espanyol com a tercer banc del
món en quant a volum de beneficis.
No és d’estranyar, doncs, que la sessió
comencés amb generosos aplaudi-
ments dirigits al president Emilio
Botín i a la resta de consellers.

Després de l’anàlisi econòmic del
darrer any, va arribar el torn d’inter-
vencions i amb això la sessió va
donar un gir: es va fer evident que hi

havia accionistes descontents amb la
gestió del banc en relació a temes
com l’estafa Madoff o el fons Banif
Immobiliario. Altres veus, com les de
Setem i Justícia i Pau, representant a
accionistes del banc, també hi van
ser presents per posar en evidència
el seu malestar amb les activitats del
banc. Setem, d’una banda, va revelar
que el Santander està finançant la
construcció d’unes preses hidroelèc-
triques al Brasil que estan tenint i
tindran un gran impacte ambiental i
social. I Justícia i Pau, d’altra banda,
denuncià que el Banco Santader
tingués una participació del 24% en
el capital d’una empresa que fabrica
bombes i explosius com és Explosi-

vos Alaveses (Expal), i una participa-
ció del 13% a CESCE (Companyia
Espanyola d’Assegurances de Crèdit
a l’Exportació), agència que assegura
les exportacions espanyoles, entre
elles les de material de defensa.

Durant el torn de respostes, el
senyor Botín, davant la intervenció
de Setem, es va limitar a afirmar que
el Santander està compromès amb el
medi ambient, sense desmentir ni
afirmar allò que denunciava l’ONG.
En el cas del vincle amb empreses
militars denunciat per Justícia i Pau,
el president va començar afirmant
que les empreses militars amb les
quals fan operacions són d’alta
tecnologia i va acabar dient que

compleixen els requisits com a
clients del Santander.

D’aquestes respostes se n’extreu
la següent conclusió: el que diu
públicament el Banco Santander i el
que fa en realitat són coses ben
diferents. Al Santander l’únic que
l’importa és estar entre les entitats
financeres que més beneficis gua-
nyen al món i si, per assolir aquest
objectiu, ha de finançar projectes i
empreses que destrueixin el medi
ambient i contribueixin a generar
conflictes armats, no hi ha cap dubte
que està disposat a fer-ho, malgrat
això contradigui les seves pròpies
polítiques de compromís social i
ambiental.

El Santander i les armes
Miquel Gonzàlez • Membre del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs
opinio@setmanaridirecta.info

A
caben d’adjudicar a ACS, per
mitjà de la constructora
Dragados, la construcció de la

primera fase de la urbanització del
que serà el Parc Aeroespacial i de la
Mobilitat de Catalunya, que s’ubicarà
a Viladecans, per un valor de 3,5
milions d’euros, dels mes 60 milions
de diner públic que costarà el projec-
te en total. Es tracta d’un projecte
denunciat pel Centre d’Estudis per la
Pau J. M. Delàs en l’informe “No a la
industria aeronàutica militar a
Catalunya”, perquè hi ha la possibili-
tat que s’instal·lin aquest tipus

d’empreses a Viladecans. Fins hi tot,
Arcadi Oliveres, president de Justícia
i Pau, entre moltes altres coses, en
un curiós capítol del llibre El meu
camí cap a la utopia, explica com, a
iniciativa de Pasqual Maragall sent
president de la Generalitat, es va
voler impulsar la indústria aeronàu-
tica a Catalunya, i així va sorgir la
possibilitat que Airbus, una empresa
europea molt important que es
dedica a la fabricació d’avions civils i
militars, portés una de les seves
filials a Catalunya fent que la filial
d’EADS, Eurocopter, s’instal·lés aquí
per fabricar l’helicòpter de combat
Tigre. La Generalitat els volia oferir
uns terrenys a Viladecans, a la zona
de Can Alemany, i com l’equip de
govern municipal era del PSC no hi
havia d’haver cap problema. Una
comissió parlamentària va votar-ho

amb tres vots a favor (PSC, PP, CiU),
l’abstenció d’ERC, i el vot en contra
d’ICV-EUiA. Calia aprovar-ho en un
ple del Parlament, així que Justícia i
Pau, amb la Fundació per la Pau, van
anar a veure els diferents diputats i
diputades. Als del PP no els van
visitar perquè era un cas bastant
perdut. Els d’ERC es van excusar
dient que, en el moment de votar
s’havien abstingut, però que ara
s’adonaven que havien d’haver votat
no, i que actuarien en conseqüència.
Els d’ICV-EUiA ja s’havien pronun-
ciat en contra. Els del PSC els van
rebre molt malament, va ser l’únic
partit que no els van oferir ni tan
sols una cadira, tot dient que ells
eren un partit de govern i van argu-
mentar que el seu deure era facilitar
el benestar dels ciutadans. Per a ells,
benestar volia dir, entre altres coses,
feina, i els helicòpters de combat
eren feina. El cas més paradoxal va
ser el de Convergència: van dir que
des del punt de vista ideològic, del
benestar de Catalunya i de la indús-
tria, CiU veia de bon ull que es fes
aquesta fàbrica; ara bé, des del punt
de vista estratègic, podrien erosionar
el govern tripartit i, per tant, ells no
tindrien cap inconvenient a votar-hi
en contra. El problema es va acabar,
no perquè s’hagués fet res de res,
sinó perquè el ministre de Defensa,
que és qui tenia l’ultima paraula
sobre el tema es deia José Bono,
natural d’Albacete, i va dir: “La
fàbrica a Albacete, que es mi pueblo”.
Arcadi Oliveres acaba el capítol dient
que, de vegades, els moviments de la
política són fruits inesperats.

L’aeronàutica mou molts milions
d’euros, la creació del Centre Tecno-
lògic d’Aeronàutica ubicat al Parc
Aeroespacial de Viladecans, en el que
participa Barcelona Aeronautics &
Space Association (BAiE), la UPC, la
Caixa, la Generalitat i diversos
ajuntaments, han anunciat inver-
sions públiques de 35 milions d’eu-

ros, que podrien arribar a la impor-
tant xifra de 1.000 milions d’euros.
Les relacions entre la indústria
aeronàutica i la indústria militar
poden arribar a ser molt ambigües. 
I alguns dels nous projectes desenvo-
lupats a Catalunya en l’àmbit de
l’aeronàutica tenen vincles evidents
amb la indústria de l’armament. Per
exemple, segons el Centre Delàs,
l’actual president de BAiE, Fernando
de Caralt, va ser president de la
indústria militar Construcciones
Aeronáuticas, S.A. (CASA), avui
integrada dins d’EADS, i va fundar i
va ser el primer president de l’Asso-
ciació de Fabricants d’Armes d’Es-
panya (AFARMADE). Igualment,
esgarrifa saber que el preu d’un avió
de combat Eurofighter és d’uns 124
milions d’euros. L’Estat espanyol ha

adquirit 87 avions Eurofighter, amb
un cost total de 10.795,40 milions
d’euros (i té previst adquirir-ne 
33 més pròximament). El 2008, la
despesa militar espanyola va ser de
18.926,83 milions d’euros. Propera-
ment, el consorci format entre
l’Incasol i l’Ajuntament de Vilade-
cans, que gestiona el Parc Aeroespa-
cial, posarà els primers espais a

disposició de les empreses que s’hi
vulguin instal·lar, tot i que no s’ha
aprovat cap document que fixi un
codi de bones intencions que vetlli
perquè no s’instal·li la indústria
militar a Viladecans, document
totalment necessari, no sigui el cas
que es torni a produir l’estrambòtic
moviment polític, com ja va passar
amb l’Eurocopter, ara que la ministra
de Defensa, Carme Chacon, és
catalana. Ara per ara, a Viladecans,
pel benestar dels ciutadans, més que
els helicòpters de combat Tigre,
preocupa la lluita contra el mosquit
Tigre. Tot i que ja ha confirmat la
intenció d’instal·lar-s’hi l’empresa
Gutmar, una empresa homologada
des de 1976 per Aerospatiale i
Eurocopter, amb una nau de
7.400m2.

Espanta més el mosquit o 
l’helicòpter de combat Tigre?

Ricard Caba i Calbet • Membre de la plataforma Salvem Oliveretes
opinio@setmanaridirecta.info

Al Santander 
l’únic que l’importa
és estar entre les
financeres que més
beneficis guanyen 
al món malgrat 
això contradigui 
les seves pròpies
polítiques socials

Les relacions 
entre indústria
aeronàutica i
indústria militar
poden ser molt
ambigües
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Per a ells, benestar
volia dir, entre altres
coses, feina, i els
helicòpters de
combat eren feina

DANI PLANA TRENCHS
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Quim Perelló

L’
explosió del 2.0 va deixar la sensació que les
xarxes ciutadanes havien abandonat la seva
funció social. Aquest article pretén (o més

aviat intenta) explicar perquè això no és així. L’any
97 del segle passat, tots els que formàvem part
d’una xarxa ciutadana teníem clar quin era el
nostre paper: facilitar correus electrònics persona-
litzats, oferir un espai web a entitats i persones
interessades... Però ara, quin és el seu paper? Amb
l’arribada del 2.0 (sóc del pensament que encara
estem a l’1.5 i, per sort, no sóc l’únic), Google i
Facebook –entre d’altres– han deslocalitzat les
comunitats locals. No em malinterpreteu, no critico
l’ús del Facebook ni de Google, simplement em
preocupa que la bombolla de les xarxes socials
desfiguri el que les xarxes ciutadanes acaben
agrupant, les necessitats locals d’una comunitat de
persones. El famós cloud computing perd el seu
sentit, a nivell social, si les persones no s’apropien
de les eines com a seves i les estenen al seu territo-
ri. Un exemple perfecte de cloud computing territo-
rial és l’EyeOs que dóna sentit al concepte de
comunitat en el sentit més estricte de tecnologia. A
pesar que sigui una eina de treball d’equip, sí que es
podria utilitzar en molts aspectes en una xarxa
ciutadana o equips de treball i associacions: docu-
ments sobre accions que es fan, aplicacions que es
desenvolupen per millorar la gestió local...

Tal com parlàvem, l’any 97, quan les xarxes
ciutadanes tenien un paper clar sobre la seva funció
local i oferien el que en aquell moment era la clau
–el concepte de comprendre l’accés a Internet,
democratitzar-la en el sentit més ampli de la
paraula–, també van ser les primeres que van actuar
com a mitjà de comunicació en el seu àmbit més
pròxim (barri, vila) i van aportar innovació en totes
aquelles iniciatives locals que funcionaven només
en paper. Però, ara què haurien de fer aquestes
xarxes? Tancar? (De fet, de la gran quantitat que n’hi
havia al principi, en queden ben poques, o han
evolucionat cap a una altra cosa o generen dinàmi-
ques diferents). Crear noves formes de treball amb
les TIC? Em quedaria amb la segona perquè, si
comencem a mirar les iniciatives que desenvolupen
algunes xarxes locals (per exemple, GràciaNET,
<http://www.gracianet.cat>), la innovació tecnològi-
ca sobre un territori demostra la readaptació
constant a les necessitats de la població. I si em
quedo amb l’adaptació tecnològica, em quedo amb
<http://www.lescorts.cc> i amb aquesta capacitat
d’evolucionar de les dues maneres, comprenent
socialment i adaptant tecnològicament. (Per favor,
parleu-me d’altres experiències de xarxes ciutada-
nes). GràciaNET, per sort, compta amb una xarxa
associativa potent i, per tant, no cal que se centri
tant a fer una dinamització comunitària.

També podem pensar que, en clau local, existei-
xen altres iniciatives molt interessants, com
Enmedio (<http://www.enmedio.info>) o l’Hangar
(<http://www.hangar.org>), on –des de l’experimen-
tació de les TIC i la crítica social– ens fan pensar
que l’important no sempre és dominar l’eina, sinó
recordar-nos que els continguts s’han de poder
mirar d’una manera crítica. De manera que aques-
tes podrien ser, o són, les xarxes ciutadanes
crítiques que també ens fan força falta.

La identitat i la dinamització d’un territori
continuen essent una pauta molt important de les
xarxes ciutadanes que, per desgràcia, continuen
passant desapercebudes. I per què passa desaperce-
but? Perquè és difícil comprendre globalment allò
que és local.

Les xarxes
ciutadanes. El
global d’allò local

. A LA CANTONADA

cartes Envieu les vostres cartes per correu electrònic a:

CARTES@SETMANARIDIRECTA.INFO

o per correu postal a:
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Xavier Blasco Piñol

S
ecció de futbol de la Fundació?
El pare Manel, cap al 85, a través
del tema de les presons, va con-

tactar amb la parròquia de Sant Sebas-
tià –a Verdum– i van habilitar un espai
pels nanos. Hi havia quatre o cinc
voluntaris i, arran d’això, va sorgir la
branca del futbol, que també és un
club que es diu Babar, com l’elefant. És
un club federat de nanos d’infantil,
cadets, juvenil i jo controlo les fun-
cions extraescolars de quatre escoles
del barri de Verdum-Roquetes i la
Trinitat Nova.
Quin tipus de nanos vénen?
Molts, d’origen immigrat. I també al-
guns gitanos, sobretot a Roquetes. En
general, és gent que viu amb cert risc
social. Molts dels nois tenen dèficit
d’atenció, els pares a l’atur... Moltes
vegades són famílies nombroses en

què la mare està pels més petits. Amb
12 o 13 anys, ja estan tota la tarda al
carrer. Donem un cert ordre a un dels
seus hàbits. A més, se senten part d’un
equip. Jo faig una mica de germà gran:
escoltar les quatre bajanades que te-
nen al cap, assessorar-los amb distàn-
cia i donar-los caliu.
Aquest estiu, què fareu?
Hi ha moltíssimes famílies d’aquest
perfil que es queden penjades amb el
nano tot el dia. Fem els Menjadors d’A-
gost, que és una mena d’esplai de 10 a
17h que fa cinc anys que funciona: a-
nem a la platja, a la piscina, a Isla Fan-
tasía, al Tibidabo. El preu per nano és
de 300 euros, però la Fundació subven-
ciona 250 euros per xaval i, per tant,
queda en 50 euros per tot el mes i amb
dinar, que és un preu molt popular.
Et demanen si els enxufes al Barça?
Evidentment. L’escut tira molt i més
aquest any. I tots: “A ver si me llevas”.

. EL CIGALÓ

I tots: ‘A ver si me llevas’
Adrià Fabregat Alhama és entrenador de l’equip
infantil de futbol sala del Barça, enguany campió
estatal. Des de 1996, col·labora amb la fundació
Pare Manel, on coordina l’àrea de futbol.

Desafiant la pluja
Maribel Anglès
Les Borges Blanques

A
quest mes de juny ha estat un mes
sec a les terres de la plana de Lleida.
Molts dies van haver nuvolades amb

avisos indicant tempesta: els ocells, la
direcció dels núvols, el “vent de la broma”...
però a últim moment, quan la cosa ja
semblava inevitable, una avioneta creuava
el cel, sempre en la mateixa direcció.
Contradient tots els indicis de la naturale-
sa, al cap d’uns minuts els núvols s’enreti-
raven a ambdós costats de la trajectòria de
l’avioneta i apareixia un sol ben lluent. Per
desgràcia, el mes de juliol està començant
de la mateixa manera.

El iodur de plata presenta clars avantat-
ges contra la pedra, que interessen molt
tant als pagesos del reg com a les compa-
nyies asseguradores. Aquesta pràctica té,
però, diversos inconvenients. Per una
banda, el fet de dispersar la pluja augmenta
les sequeres estiuenques, produint greus
perjudicis en els pagesos de secà, que sí que
necessiten l’aigua de l’estiu. Per una altra
banda, s’està forçant un canvi en el clima al
que els nostres ecosistemes no estan
acostumats i finalment, la contaminació, ja
que em consta que el iodur de plata és un
producte tòxic, tant per les persones com
pel medi. No se sap quines són les repercus-
sions reals d’aquest vessament massiu en
el nostre entorn.

Veus interessades en què aquest fet es
produeixi discretament i en el més estricte
secret, solen dir que es tracta d’una “llegen-
da urbana”, però us puc assegurar que no
són poques les avionetes que es veuen,
totes venint del mateix punt i dirigint-se al
mateix destí, totes pocs minuts abans
d’iniciar-se una tempesta, sempre disper-
sant els núvols en el mateix punt, massa
coincidències, tot plegat.

I vinga defensors 
de la democràcia!
Jordi Oriola i Folch
Barcelona

E
l cas de Manuel Zelaya, president
d’Hondures deposat recentment per un
cop d’estat que veurem on acaba

desembocant, és ben singular. En un país
assolat per la pobresa i la desestructuració
social, el candidat del Partit Liberal d’Hondu-
res, Manuel Zelaya, va dur a terme, com tots
els polítics, una campanya electoral populis-
ta, en el sentit que prometia les mesures
socials que un poble empobridíssim desitja-
ria. Un cop al poder, sorprenent a tothom,
Zelaya va triar ser fidel al que havia promès
en comptes de ser fidel a l’agenda oculta del
seu partit, un partit de dretes que ha anat
alternant-se, en el tradicional acaparament
bipartidista del poder, amb el també dretà,
Partit Nacional d’Hondures. Zelaya, en contra
del seu partit, ha impulsat mesures de
diferent índole per beneficiar els camperols i
els ciutadans més desfavorits, i també s’ha
adherit a l’ALBA, acord econòmic i polític
impulsat per Veneçuela i Cuba, provocant
l’alarma dels empresaris que, per mantenir
els seus privilegis, desitjarien prosseguir
amb el vassallatge històric d’Hondures vers
els Estats Units i mantenir-se lluny del pol
autonomista que està prenent volada a
Amèrica Llatina. Aquesta campanya electoral
populista de prometre el que el poble necessi-
ta, ha donat lloc a una acció de govern que
intenta complir amb el que el poble necessita,
i a la premsa internacional li ha faltat temps
per començar a titllar-lo de populista junt a
Chávez, Morales, Correa... Però aquesta
premsa ho anomena populisme despectiva-
ment, quan en realitat potser estem davant
de polítiques moderadament agosarades que
intenten superar la pobresa (un objectiu gens
senzill en països que arrosseguen molta

desestructuració...) desmarcant-se del que es
considera políticament correcte en un món
gairebé totalment neoliberal on només un
grup d’irreductibles “gals” desafien ara i
sempre a l’enemic. Ara, la comunitat interna-
cional té la oportunitat d’anar més enllà de
les desqualificacions del cop d’estat, i donar
compte de tant fervor democràtic a Iraq,

Afganistan, Iran, Palestina, etc...; ara, a
Hondures, un país del que poden recelar per
estar-se acostant a aquest pol autonomista
llatinoamericà, de manera que es pugui
ofegar el cop d’estat (en un altre moment
històric molt de moda) contrari, no només a
la democràcia, sinó també als drets humans
bàsics dels ciutadans hondurenys. De mo-
ment, per animar als més pessimistes, ja hem
tingut una reacció per part d’Obama i de
Zapatero (malgrat no ser cap dels dos sant de
la meva devoció, Déu me’n guard) molt
diferent al reconeixement de Bush i Aznar del
cop d’estat contra Chávez del 2002, en el que
forces militars lleials a la democràcia i una
població apoderada van revertir la situació en
un precedent històric impagable.

La veritat mata
Meritxell Jané
L’Hospitalet de Llobregat

M’
assabento que han assassinat la
Natalia Estemírova per defen-
sar els drets humans i per voler

acabar amb la impunitat dels criminals que
exterminen el poble txetxè. Només sento
ràbia i ganes de dir ben fort que l’únic
responsable és en Ramzan Kadírov, presi-
dent de Txetxènia.

Trist camí aquest de la veritat i la
justícia, on si calles et converteixes en
còmplice i si parles et persegueixen fins a
la mort.

Tant de bo totes les Natàlies i les Annes
no defalleixein!

PROGRAMARI LLIURE



Nora Miralles
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l Movimiento Contra la Intole-
rancia de Madrid ha presentat
el seu informe anual sobre la

situació de la xenofòbia, el racisme,
l’homofòbia i l’antisemitisme a l’Es-
tat espanyol durant l’any 2008.

L’anomenat Informe Raxen afir-
ma que la crisi econòmica global està
actuant com a catalitzador d’actituds
racistes i intolerants vers les perso-
nes immigrades. Segons els seus au-
tors, un 14% de la joventut estaria
disposada a votar un partit racista,
mentre un 52,8% de les participants
a l’enquesta sobre actituds vers la im-
migració opina que cal expulsar la
gent sense papers del país. El seu im-
pulsor, l’antropòleg Tomàs Calvo
Buezas, constata que “per primera
vegada, els joves estableixen una di-
visió entre els immigrants bons –els
legals– i els dolents –els il·legals– a
causa del discurs predominant d’es-
tigmatització dels indocumentats”.

Aquest context de paranoia an-
tiimmigració generat per la recessió
econòmica i l’augment de l’atur esde-
vé el brou de cultiu perfecte per la pro-
liferació de grups d’ultradreta. Així,
els autors de l’Informe Raxen denun-
cien l’existència de més de 10.000 ne-

onazis a l’Estat espanyol, que perpe-
tren prop de 4.000 agressions anuals
i que, durant els darrers vint anys,
han acabat amb la vida de més de 80
persones. “Tanmateix –es lamenten–
són dades aproximatives, ja que no es
disposa de cap estadística oficial de
delictes d’intolerància i crims d’odi
que permeti avaluar l’abast del pro-
blema”.

De les 4.000 agressions feixistes
anuals comptabilitzades, 146 han
tingut lloc als Països Catalans. Els
atacs es concentren principalment al
País Valencià, on la impunitat dels
grups d’extrema dreta és gairebé ab-
soluta. S’hi han registrat 88 casos,
davant els 36 del Principat i els 22 de
les Illes Balears.

Precisament, segons l’estudi, el
60% dels habitants de la part insular
del territori opinen que les persones
immigrades regulars ocupen la feina
de la gent autòctona i saturen els
serveis públics.

Al Principat, l’informe destaca
especialment l’existència de la llibre-
ria filonazi Europa, que periòdica-
ment acull conferències de personat-
ges destacats per la seva ideologia
nacionalsocialista i negacionista de
l’holocaust. També contempla com a
agressions xenòfobes els abusos po-
licials perpetrats pel cos dels Mos-
sos d’Esquadra, com la violació d’u-
na noia immigrada per part de
l’agent L.S.E. al districte barceloní
d’Horta-Guinardó. El policia va for-

çar la noia a mantenir relacions se-
xuals amb ell, a canvi d’esborrar-li
els antecedents.

Els incidents racistes perpetrats
per membres dels cossos de segure-
tat no són pas aïllats, segons dades
de l’associació SOS Racisme, que
l’any 2007 va rebre divuit denúncies
en aquest sentit.

Alguns dels casos recollits a l’in-
forme –com l’agressió a una noia
equatoriana en un vagó dels Ferro-
carrils de la Generalitat– salten als
mitjans de comunicació, d’altres
passen desapercebuts i alguns fins i
tot compten amb la connivència
d’algunes institucions. Com l’educa-
tiva, en el cas d’un jove manresà d’o-
rigen magribí que va ser agredit pel

pare d’un company de classe amb
qui s’havia barallat el dia abans. L’ho-
me va entrar a l’aula amb un martell
cridant “On és aquest moro de mer-
da?” i va colpejar el crani del jove,
que va patir un despreniment de re-
tina. Tot i la clara arrel racista dels
fets, el jove magribí va ser expulsat
de l’institut.

Al País Valencià, diversos casals
populars, centres culturals i cases
okupades pateixen atacs continus
per part de grups neonazis com el
Grupo de Acción Valencianista
(GAV) –que ha fet pintades amenaça-
dores a diversos casals Jaume I–, el
de Monòver (Alacant) o el de Cataro-
ja, on també van llançar una bomba
casolana de salfumant mentre se ce-
lebrava una assemblea veïnal.

El Centre Social Terra de Beni-
maclet –seu nacional de Maulets– i el
Casal Popular de Castelló són un
blanc freqüent pels feixistes, que
fins i tot han arribat a intimidar mi-
litants d’esquerres a casa seva. L’in-
forme no oblida l’episodi succeït du-
rant la manifestació del 25 d’abril de
2008 a Alacant, quan un ultradretà
va amenaçar les participants a la
convocatòria amb una pistola des
del seu balcó. Els fets van quedar im-
punes, tot i que van ser denunciats
públicament per l’organització anti-
repressiva de l’Esquerra Indepen-
dentista Alerta Solidària.

Un 52,8% 
de les participants
a l’enquesta 
opina que cal
expulsar la gent
‘sense papers’
del país

ESTAT ESPANYOL • ELS ATACS ES CONCENTREN AL PAÍS VALENCIÀ, ON HI HA MOLTA MÉS IMPUNITAT PELS GRUPS D’EXTREMA DRETA.

L’Informe Raxen constata més 
de 140 agressions feixistes als 
Països Catalans durant el 2008
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Un mosso va forçar
una noia a mantenir
relacions sexuals
amb ell, a canvi
d’esborrar-li els
antecedents
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Absolució
dels dos joves
maulets imputats
per presumptes
pintades
Andreu Curto
redaccio@setmanaridirecta.info

El jutjat número dos d’Amposta va
absoldre dos maulets acusats de

fer pintades. El jutge ha pres aquesta
decisió davant la falta de proves in-
culpatòries.

Els fets és remunten al mes de
març passat, quan una patrulla de la
policia local va identificar i registrar
un grup de jóvens que passejaven
per Amposta. Segons l’atestat poli-
cial, els jóvens no van ser escorco-
llats de forma aleatòria, sinó per la
seua militància a Maulets. Durant
l’escorcoll, van trobar un esprai de
color lila i, encara que les pintades
aparegudes al poble eren de color ne-
gre, l’Ajuntament va decidir portar
els dos jóvens a judici.

El col·lectiu juvenil va organit-
zar una concentració a les portes del
jutjat, on es van aplegar una vintena
de jóvens que van ser identificats
pels Mosso d’Esquadra. També van
rebre el suport de col·lectius i asso-
ciacions d’arreu de les comarques
ebrenques i dels Països Catalans.

Segons el col·lectiu juvenil, “l’A-
juntament ha fet el ridícul i ha de-
mostrat, una vegada més, la persecu-
ció política que està duent a terme”,
que ja ha tingut diversos episodis
com la prohibició d’ús de qualsevol
equipament municipal per part dels
Maulets, les múltiples denúncies per
penjar pancartes i cartells o les ame-
naces a familiars i membres de l’as-
semblea local per part de l’Ajunta-
ment. També acusen el regidor de
governació Josep Garriga de ser “el
màxim artífex de la cacera de brui-
xes que patix l’assemblea”.

Tot i això, els jóvens ja han dit
que continuaran la seva tasca de de-
núncia de l’actitud antidemocràtica
i caciquista del consistori ampostí.
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Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l grupuscle neonazi Tropas SS
va ser el responsable d’organit-
zar la nova edició del Barcelona

Oi! Fest el dissabte 18 de juliol. Els in-
dividus i entitats que es mouen al vol-
tant de la ideologia neonazi veuen que
el rebuig social cada vegada és més
gran i, per tant, opten per clandestinit-
zar la seva activitat en espais privats.
En aquesta ocasió, van llogar una ma-
sia-restaurant de Premià de Mar per
fer una costellada, activitats esporti-
ves i un concert on es va fer apologia
del feixisme, el racisme i la xenofòbia.
L’establiment escollit pels joves feixis-
tes es troba als afores de la localitat i
habitualment es lloga per fer-hi ban-
quets de casaments i batejos. Un dis-
cret desplegament dels Mossos d’Es-
quadra va vigilar l’acte des d’una certa
distància, però va permetre que es de-
senvolupés tot i la vulneració explícita
del codi penal que suposava, especial-
ment pel que fa als preceptes relatius
al negacionisme de l’holocaust i la de-
fensa de l’extermini de la immigració.

La majoria dels assistents –provi-
nents de La Rioja, Madrid o Saragos-
sa– van arribar-hi amb un autocar des
de la plaça de Catalunya de Barcelona.
La presència de creus cèltiques, esvàs-
tiques i samarretes amb la inscripció
88 –que significa Hey Hitler– va ser
notable i visible. El moment culmi-
nant de la nit va ser durant el concert,
que va comptar amb l’actuació dels
grups Batallón de Castigo, Zetazeroal-
fa, Sleipnir, Rotte Charlote, Retaguar-
dia, Wanker Fr, Black Bock Russian,
Estirpe Imperial i Hate for Breakfast.
La majoria dels presents van entonar
les cançons amb la mà alçada.

La Plataforma Antifeixista de
Barcelona va denunciar la celebració
d’aquest concert i va convocar una
concentració a la vila de Gràcia. En
tractar-se de la jornada del 18 de ju-
liol, el dia que els nostàlgics falangis-

tes commemoren l’alçament militar
del general Franco, el dirigent de
Fuerza Nueva, Gil de la Pisa Antolín,
tenia previst fer una conferència a la

Llibreria Europa. Per aquest motiu,
l’acte de rebuig dels dos actes es va
convocar a la confluència dels Jardi-
nets de Gràcia amb el carrer Sèneca.

Hi van participar poc més d’una tren-
tena de persones, però van fer força
soroll i van tallar el trànsit durant
més d’una hora. Van desplegar dues
pancartes on es podia llegir: No Pasa-
ran i Prou actes feixistes. Una vinte-
na d’agents dels Mossos d’Esquadra
van protegir la llibreria i van tallar el
carrer Sèneca fins a l’alçada de la Via
Augusta. El comunicat distribuït per
la Plataforma Antifeixista denunciava
que la policia ha suspès nombrosos ac-
tes i concerts antifeixistes sota l’ame-
naça de sancions i multes desorbita-
des i, en canvi, els actes feixistes es
toleren i no s’hi posa cap mena d’impe-
diment. Afegien que estan tipes de la
persecució, la repressió i la criminalit-
zació que pateixen dia a dia les perso-
nes i els col·lectius que defensen els
ideals antifeixistes, anticapitalistes,
d’igualtat i de llibertat.

Tall de trànsit de la Plataforma Antifeixista als Jardinets de Gràcia, el passat 18 de juliol.

MARIONA RIUS

MARESME • LA PLATAFORMA ANTIFEIXISTA DE BARCELONA DENUNCIA LA IMPUNITAT D’AQUESTS ACTES

Grups neonazis fan un concert clandestí 
en una masia-restaurant de Premià de Mar

ALBERT GARCÍA

Una trentena de persones es van
concentrar, el dissabte 18 de ju-

liol, davant el consolat marroquí de
Barcelona per mostrar el seu rebuig a
la condemna del tribunal de primera
instància de Casablanca contra Cha-
kib Alkhayari, president de l’Associa-
ció Rif de Drets Humans (ARDH). Al-
khayari ha estat condemnat a tres
anys de presó i a pagar una multa de
68.000 euros –o un any més de presó–
per un delicte d’ultratge a les autori-
tats públiques. L’imputat havia de-
nunciat les implicacions d’autoritats
públiques en una xarxa de narcotràfic
entre el Marroc i l’Estat espanyol, en
la qual es veurien implicats fins a un
centenar de comandaments policials

africans. Les Associacions Amazigues
de Catalunya demanen l’alliberament
immediat d’Alkhayari i qualifiquen la
sentència condemnatòria com un ve-
redicte polític que pretén silenciar les
veus lliures que denuncien la vulnera-
ció dels drets humans i les condicions
socials al Rif i al conjunt del Marroc.
També qüestionen el paper dels mit-
jans de comunicació a l’hora “d’exa-
gerar el cas amb la condemna objecti-
va i prèvia a la resolució judicial”.
L’ARDH és un col·lectiu que treballa
per la qüestió amaziga i en contra del
tràfic de drogues. El mes de febrer,
quan van detenir el seu president,
van decidir traslladar la seu de l’asso-
ciació a Madrid. RAMON VILA

Condemna de presó per un
amazig que va denunciar
una trama de narcotràfic

Joves neonazis es fan una foto durant la trobada a Premià de Mar



ESPLUGUES • CAUFEC

Nou persones
jutjades per una
acció de suport a
la insubmissió a
les penes multa
Oriol Matadepera
baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l jutjat de primera instància nú-
mero dos d’Esplugues de Llobre-
gat (Baix Llobregat) va celebrar,

el 21 de juliol, el judici contra nou per-
sones que van participar en una acció
de protesta per la insubmissió a les pe-
nes multa el mes de maig passat. Sis
d’aquestes persones es van encadenar
a la barana de l’escala de l’interior de
l’ajuntament d’Esplugues per protes-
tar contra l’empresonament al Centre
Penitenciari Quatre Camins d’un veí
del poble i membre de la Plataforma
Popular contra el pla Caufec que estava
complint una condemna de deu dies de
presó. L’acció, que va durar prop de
mitja hora, pretenia denunciar els res-
ponsables del projecte urbanístic que
s’està executant a la muntanya de Coll-

serola i fer d’altaveu de la desobedièn-
cia a la repressió. Arran d’això, nou
persones vinculades al moviment veï-
nal d’Esplugues van ser jutjades per
una falta de desobediència a l’autoritat
i una altra de desordres públics. El mi-
nisteri fiscal va demanar l’absolució
de tres d’aquestes persones –que no es
van lligar amb cadenes, però sí que van
presenciar l’acció– i una condemna de
pena multa de vint dies a raó de tres eu-
ros diaris per una falta de desobedièn-
cia a l’autoritat a les altres sis.

El judici
La minúscula sala de vistes va quedar
desbordada per la presència de gent i
algunes de les persones encausades ni
tan sols van poder seure al banc dels
acusats. Les nou imputades van decla-
rar en tot moment que van participar
en una acció simbòlica de protesta que
no va alterar el funcionament de la ca-
sa consistorial. La representant del
ministeri fiscal va demanar la pena
mínima per sis persones i la jutgessa
també es va veure desbordada, ja que
va fer fora de la sala dues persones del
públic, va amenaçar de fer fora una
imputada i no va deixar expressar la
darrera paraula a les acusades. El cas
va quedar vist per sentència i l’advo-
cat de tres de les encausades va anun-
ciar una possible querella per fals tes-
timoni contra els quatre policies
locals que van testificar. Algunes de
les acusades van anunciar la seva ne-
gativa a col·laborar en la imposició de
la condemna i el seu suport a la cam-
panya d’insubmissió a les penes mul-
ta, que va augmentar les denúncies i
els judicis contra persones vinculades
a la lluita contra el pla Caufec.

Algunes acusades
van anunciar el
suport a la campanya
d’insubmissió
a les penes multa
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Directa Terres de Ponent
terresponent@setmanaridirecta.info

C
ada estiu es repeteix la ma-
teixa situació: centenars de
persones arriben a les Terres

de Ponent per treballar a la tempo-
rada de la fruita. Són homes, joves i
immigrants provinents de l’Àfrica
majoritàriament: del Marroc, Algè-
ria, el Senegal, Mali, etc. Canvien
de lloc de vida cada dos o tres me-
sos per seguir la ruta de les colli-
tes: Lleida, La Rioja, Andalusia
(Huelva, Jaén o Almeria), València i
torna a començar.

Durant els últims anys, les per-
sones immigrades sense papers,
tot i trobar-se amb situacions molt
difícils, podien aconseguir petites
feines per sobreviure i enviar di-
ners a les seves famílies. Ara, però,
amb la crisi econòmica i l’augment
de l’atur, la situació ha esdevingut
insostenible fins i tot per les perso-
nes que viuen legalment a l’Estat.

Als pobles, moltes persones
han acabat per construir petits
campaments al camp per viure
mentre esperen un contracte. A
Lleida, s’agrupen majoritàriament
al casc antic de la ciutat. Fan vida a
les places mentre esperen trobar
una feina. Els falten aliments, dor-
men al carrer i gairebé cada dia pa-
teixen les batudes efectuades con-
juntament per la Policia Nacional
espanyola, els Mossos d’Esquadra i
la Guàrdia Urbana. Aquests darrers
són denunciats any rere any per
ruixar les persones amb mànegues
mentre dormen per fer-les marxar
de les places.

Algunes de les persones amb
les quals ha pogut parlar aquest
setmanari han explicat la seva vo-
luntat de tornar al país d’origen,
però o bé no disposen de diners per
fer-ho, o bé els fa vergonya, o bé són
les seves pròpies famílies que els
demanen que no ho facin. Moltes
d’elles es pregunten quan s’acabarà
la situació de crisi econòmica.

Serveis socials insuficients
La DIRECTA ha pogut parlat amb Ser-
veis Socials del Centre Històric de
Lleida. No han sabut determinar
quina quantitat de persones han
arribat durant els darrers mesos i
els serveis que ofereixen no arri-
ben a cobrir les necessitats bàsi-
ques: la demanda supera àmplia-
ment l’oferta. A l’alberg municipal
–obert tot l’any, però amb major
afluència aquestes dates–, només

poden estar-s’hi tres cops al mes i
en dies alterns. També ofereixen un
servei de lots d’aliments provi-
nents de la Unió Europea –que es
troba al polígon industrial dels afo-
res de la ciutat– i reconeixen que
molta gent es queda sense menjar.
La majoria de les persones deman-
dants són homes immigrants sub-
saharians, marroquins, algerians,
àrabs i romanesos. Aquestes dades
contrasten amb el fet que la major
part de les persones demandants
de l’Estat espanyol són dones.

Des de fa alguns anys, durant
aquest període, a part dels Serveis
Socials que funcionen tot l’any, l’A-
juntament de Lleida posa en fun-
cionament l’Oficina Única de Tem-
porers. Les persones que s’hi
inscriuen tenen dret de rebre una
petita bossa de menjar, una dutxa i
un guarda-roba durant vint dies.
Els problemes arriben quan els ca-
duca la targeta. Algunes persones
han manifestat a la DIRECTA el seu

malestar amb aquests serveis i, de
vegades, el tracte que en reben.

Contractació d’aturades
El sindicat Unió de Pagesos, res-
ponsable de les campanyes de con-
tractació en origen, ha reduït,
segons alguns mitjans de comuni-
cació, el nombre de persones con-
tractades d’aquesta manera a causa
de la crisi. Així, aquest any només
haurien establert convenis amb el
Senegal i Colòmbia i haurien prio-
ritzat la contractació de persones a
l’atur.

El Servei d’Ocupació de Cata-
lunya també ha actuat així. El SOC
ha prioritzat oferir la feina del
camp a les persones aturades. Nor-
malment oferia aquest tipus de fei-
na a través del telèfon, però aquest
any ho ha fet per carta. Segons
fonts del Departament de Treball,
només un 17% de les 6.400 perso-
nes interessades a treballar al
camp han estat contractades.

L’Institut Municipal d’Ocupa-
ció de Lleida ha explicat a la DIREC-
TA que duen a terme multitud de
cursos ocupacionals, però que “no
n’ofereixen cap que sigui exclusiva-
ment per persones immigrades”,
tot i que “la majoria de persones
que els fan ho són”.

La situació també ha empitjo-
rat en relació als sous que reben els
temporers i alguns han denunciat
pagaments de tres euros l’hora, un
preu molt inferior als 5,88 euros
que estableix el conveni agrari.

Amb la crisi
econòmica i
l’augment de l’atur,
la situació ha
esdevingut
insostenible

Un immigrant de Mali, acabada la temporada, segueix a l’espera de trobar feina al centre de Lleida. 

DIRECTA TERRES DE PONENT

LLEIDA · LA CRISI ECONÒMICA AGREUJA LA SITUACIÓ DELS TEMPORERS

Milers de persones malviuen 
a les places i camps de Ponent

Només un 17% de
les 6.400 persones
interessades a
treballar al camp
han estat
contractades



SEGRIÀ • TERRITORI

Continua la
polèmica a
l’espai natural 
de la Timoneda
d’Alfés
Directa Terres de Ponent
terresponent@setmanaridirecta.info

L’entitat ecologista IPCENA i la fe-
deració Ecologistes de Catalunya

(EdC) van presentar, el 20 de juliol,
una ampliació de la denúncia interpo-
sada contra el Departament de Medi
Ambient per unes maniobres militars
a la Timoneda d’Alfés (Segrià). La set-
mana passada, la fiscalia va anunciar
la investigació de l’ocupació irregular
d’aquest espai natural per part d’efec-
tius de l’Exèrcit de Terra el mes de
juny. Aquesta ampliació, però, denun-
cia que el Departament hagi autorit-
zat la sega de la Timoneda durant un
període en què no està permès. Des del
1998, la Timoneda d’Alfés està inclosa
dins el pla especial de protecció del
paisatge de la Conselleria de Medi Am-
bient. La denúncia inclou una multa
de 1996 que el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca va imposar al
Reial Aeri Club de Lleida per fer una
sega a la Timoneda durant la mateixa
època. “Actualment, es dóna la parado-
xa que, tretze anys després i amb un
pla especial de protecció que no per-
met fer aquesta activitat en aquest pe-
ríode, és permesa fraudulentament
per la pròpia Administració”, denun-
cien des d’IPCENA i EdC.

EMPORDÀ • POLITICA

La CUP de
Figueres pren 
la paraula
Directa Girona
girona@setmanaridirecta.info

El dia 15 de juliol, la CUP de Figue-
res va donar el tret de sortida a la

campanya Annex 0: Participació Ciu-
tadana, amb la qual l’organització
pretén iniciar un seguit d’accions per
denunciar el dèficit d’espais i canals
de participació que l’actual equip de
govern de la capital altempordanesa
ofereix a la seva ciutadania. Conside-
ren que casos com les més de 6.000
signatures recollides la plataforma
Defensem el tren de l’Empordà per
convocar un referèndum sobre la ubi-
cació de la nova estació o les propos-
tes de diferents entitats juvenils per
definir un nou model d’oci són exem-
ples que posen de manifest la poca vo-
luntat del govern figuerenc d’obrir
portes a la ciutadania perquè s’impli-
qui en totes les qüestions que els afec-
ten. Alhora, accentuen la necessitat
d’elaborar propostes per definir un
nou model de ciutat on la participació
esdevingui un eix central. 

L’inici d’aquesta campanya coinci-
deix amb la presentació, a principis de
juny, del nou local de la CUP de Figue-
res, constituïda recentment . Un nou
espai de treball amb el qual l’esquerra
independentista vol acostar el seu
creixement i el seu treball a la ciutat.
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Manuel Simarro
redaccio@setmanaridirecta.info

L’
alcalde de Barcelona Jordi He-
reu i el president del FC Barce-
lona Joan Laporta han arribat,

segons diverses fonts, a un acord per
la requalificació dels terrenys de l’en-
torn de les instal·lacions esportives,
amb el Miniestadi com a indret clau.

Des de l’any 1997, amb l’aparició
del pla Barça 2000, el club intenta
treure profit d’aquests terrenys –des-
prés de convocar un concurs per refor-
mar l’estadi del Camp Nou– i necessita
dur aquest acord a l’Assemblea de
Compromissaris que el club celebrarà
el mes d’agost. El PSC, partit d’Hereu,
és conscient de l’oposició del veïnat i
d’ICV i té presa per aprovar la requali-
ficació el més aviat possible per tenir
temps de refredar els ànims abans
dels comicis municipals de 2011. Així
doncs, Hereu s’ha afanyat a entrevis-
tar-se amb Trias, cap de l’oposició de
CiU, per buscar suport en una hipotè-
tica aprovació del pla el divendres 24
de juliol o en un futur no gaire llunyà.

Per signar l’acord, CiU ha dema-
nat a l’alcalde que el pla inclogui no
només la reordenació, sinó la data de
posada en marxa dels serveis que s’hi
allotjaran, que seran educatius i sani-
taris i, per tant, requeriran la interven-
ció de la Generalitat per la calendarit-
zació.

La Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB) ha mostrat
el seu rebuig contundent a les inten-
cions del consistori i ha denunciat que
l’Ajuntament faci efectiva la transfor-
mació de la ciutat a cop de titular i sen-
se escoltar el veïnat. També denuncia
la hipocresia de l’alcalde, que “es gas-

tarà un milió d’euros perquè partici-
pem en el procés de la Diagonal i la
participació en la requalificació del
Miniestadi brilla per la seva absèn-
cia”. Una actitud que creuen que “no és
de rebut, ni tan sols acceptable”. El veï-
nat assegura que es tracta d’una ope-
ració clarament especulativa que li-
quidarà l’escàs patrimoni de sòl per
equipaments que queda a la ciutat de
Barcelona.

Hereu ja va afirmar, el mes de ge-
ner, que el pla de requalificació s’apro-
varia abans que acabés l’any i que
aquest inclouria habitatge, tot i l’opo-
sició veïnal. El procés implicarà modi-
ficar el Pla General Metropolità. Les
seves paraules van ser: “La zona del
Miniestadi està caracteritzada per
enormes pastilles tancades hermèti-
cament. El projecte, per tant, és abso-
lutament necessari. El farem a la ma-
nera barcelonina: fent-ho amb totes
les compensacions i respectant les
regles del joc”. L’alcalde també va
afirmar que hi volia construir, a part
d’habitatges nous, locals i una nova
vialitat. Sembla que l’executiu barce-

loní no té intenció d’escoltar les de-
mandes veïnals, que parlen de pilota-
da urbanística. Potser no van errats,
ja que l’alcalde va qualificar de “gran
reforma urbanística” la reordenació
dels terrenys del Miniestadi durant la
mateixa entrevista on va instar els
grups municipals a actuar amb “va-
lentia i responsabilitat”.

CiU, que reresenta la part necessà-
ria per l’aprovació del pla, ha remarcat
que la requalificació no es podrà dur a
terme immediatament tenint en
compte l’actual situació econòmica de
la ciutat i del món de la construcció.

La FAVB, que el dijous 16 de juliol
va convocar una roda de premsa per
deixar clara la seva postura, es va reu-
nir en junta, igual que l’Associació de
Veïns de les Corts, el dia 20. Totes dues
entitats han programat talls de trànsit
pel dimecres 22 de juliol i han convo-
cat una manifestació a la plaça Sant
Jaume de Barcelona el matí de diven-
dres 24 davant la possibilitat d’una
aprovació imminent durant l’última
sessió del ple municipal abans de les
vacances estivals.

“El Miniestadi està
caracteritzat per
enormes pastilles
tancades
hermèticament”

El veinat més proper al Miniestadi s’oposa a la construcció de pisos, exigeixen equipaments pel barri.

Eva Badia
baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l ple de l’Entitat Metropolita-
na del Medi Ambient (EMMA)
va aprovar, el 16 de juliol, el

Programa Metropolità de Gestió de
Residus (PMGR) que inclou la cons-
trucció d’una incineradora per trac-
tar 450.000 tones de residus anuals
a l’àrea de Barcelona amb els vots
contraris del PP. El programa no con-
creta l’emplaçament de la planta i,
amb l’aprovació inicial, s’obre un pe-
ríode d’al·legacions amb l’objectiu
que l’aprovació definitiva sigui a
l’octubre. Aquesta aprovació es va
produir un dia després que la Plata-
forma Cívica per la Reducció de Re-
sidus i el Centre d’Anàlisis i Pro-
grames Sanitaris presentessin a
Barcelona la Declaració de Metges
contra la incineració, signada per

setze doctors i doctores. L’investiga-
dor Eduard Rodríguez Ferrer va deta-
llar els riscos per la salut que suposa
la incineració de residus, uns riscos

que “es poden reduir, però no elimi-
nar”. Les mesures de retenció de par-
tícules, que no arriba al 100% del que
es genera en la incineració, no elimi-
nen els milers de substàncies que es
dispersen per l’aire, el sòl i l’aigua i
que arriben als aliments i a les perso-

nes. Segons els científics, els pro-
ductes resultants de la incineració
contenen partícules tan petites que
passen fàcilment als pulmons i s’ab-
sorbeixen a la sang. Molts d’aquests
productes són tòxics i tenen efectes
cancerígens i teratògens –fins i tot
en concentracions baixes– a causa
de la bioacumulació. La declaració
afirma que la incineració no ha de
coexistir ni ser complementària amb
els models preventius i aposta per
aprofitar l’experiència amb models
de gestió de residus que disminuei-
xin els riscos per la salut i el medi
com la minimització i la classifica-
ció en origen, la reutilització, la reco-
llida selectiva, el reciclatge de quali-
tat o el compostatge.

Altres veus
Ecologistes de Catalunya ha denun-
ciat una vegada més la responsabi-

litat de les administracions públi-
ques com el Departament de Medi
Ambient i l’EMMA i ha afirmat que
apliquen una política de gestió de
residus “nefasta i continuista de
models passats que solament han
portat conflictes ambientals i so-
cials”. Així, afirmen que “el reci-
clatge del 60% dels residus suposa-
ria un estalvi energètic del 122% en
relació a la crema de residus, equi-
valent a l’energia produïda per 300
incineradores com la de Sant Adrià
de Besòs”. Els grups ecologistes no
són els únics que es mostren con-
traris a aquest nou pla de residus,
la CONFAVC també ha mostrat el
seu rebuig i demana una moratòria
que paralitzi la construcció de la
incineradora i les ampliacions pre-
vistes perquè hi hagi un procés de
debat i de participació als munici-
pis metropolitans.

“La incineració no
ha de coexistir ni
ser complementària
amb els models
preventius”

BARCELONÈS • ELS PARTITS POLÍTICS DEL GOVERN VAN EVITAR PARLAR DE LA NOVA CENTRAL

Oposició mèdica al sistema d’incineració

BARCELONA • EL VEÏNAT QUALIFICA L’OPERACIÓ DE ‘PILOTADA URBANÍSTICA’ I PREPARA MOBILITZACIONS

Hereu i Laporta arriben a un acord 
per la requalificació del Miniestadi

ELOI DE MATEO



ELISENDA PALUZIE
Degana de la Facultat
d’Economia de la
Universitat de Barcelona

“Estem assistint
a un ball de
xifres i al
confusionisme
i no sabrem si
existeix millora
del finançament
fins d’aquí uns
mesos”

No és un bon acord. És una cosa
que molts economistes ja vam

avisar que passaria amb el nou Esta-
tut. Vam perdre tot element de bila-
teralitat i vam quedar subsumits a
la Llei Orgànica de Finançament de
les Comunitats Autònomes (LOFCA)
i a una negociació multilateral a tra-
vés d’una taula amb disset comuni-
tats autònomes, on és l’Estat qui
acaba decidint i fent una proposta
que és la mateixa per tothom. L’es-

quelet bàsic del model és exacta-
ment el mateix que va presentar el
ministre Solbes el mes de desembre.
És un model que separa els fons co-
muns de serveis públics fonamen-
tals i la resta de serveis, però tots
dos fons tenen mecanismes d’anive-
llament amb el fons de suficiència
global que els tanca i que poden ser
positius o negatius. Tornen a anive-
llar totes les comunitats autòno-
mes. Els fons es distribueixen en
funció de la població protegida, la
dispersió, la insularitat i la població
en edat escolar (reclamat per Anda-
lusia). Les variables com la immi-
gració, els costos diferencials (ni-
vell de vida) o la població en estat
d’exclusió no ponderen, tot i que van
ser considerades com a irrenuncia-
bles des de Catalunya. Estem assis-

tint a un ball de xifres i al confusio-
nisme i no sabrem si hi ha una millo-
ra en el finançament fins d’aquí uns
mesos. Hi havia uns principis que
podrien haver millorat el finança-
ment, però no s’estan complint.

Càlculs esbiaixats
El text presentat per Elena Salgado
només fa referència a la xifra d’entre
5.000 i 6.000 milions d’euros per
l’any 2009. Pel 2010, s’afegeixen
1.200 milions d’euros al fons de de-
pendència que ja s’havia pactat un
any enrere. L’Estat no ha presentat
les xifres per cada comunitat autòno-
ma i deixa que cadascú faci els seus
càlculs. La Conselleria d’Economia
parla de 2.100 milions d’euros, però
realment –sobre el paper– parlaríem
d’entre 1.500 i 1.600 milions d’euros
l’any 2009. El conseller Castells ha
afegit coses que, tècnicament, no són
correctes. Per exemple, l’increment
de recursos tributaris arran de l’aug-
ment dels impostos de l’alcohol i del
tabac. La ministra Salgado ja ha ma-
nifestat que ella no s’oposarà que al-
gú vulgui interpretar aquests impos-
tos com un increment de recursos del
sistema de finançament, encara que
tècnicament no sigui així. Des del
punt de vista del model, encara és
més confús que abans, encara és més

difícil d’explicar, perquè s’afegeixen
més fons, més mecanismes d’anive-
llament i, en definitiva, es genera un
model menys transparent.

EMILI VALDERO
Doctor en Economia i
Matemàtica Financera

“És un acord
pèssim i s’estan
dient moltes
mentides i
moltes dades que
no són certes”

És un acord pèssim. S’estan dient
moltes mentides i moltes dades

que no són certes. És el mateix que
la proposta del ministre d’economia
del govern espanyol –Pedro Solbes–
del desembre, que es va rebutjar. No
compleix el tema de l’ordinalitat, un
dels objectius prioritaris de l’Esta-
tut. Els 3.800 milions no els ha dit
ningú ni estan escrits enlloc, és una
estimació feta des de Catalunya. Els
recursos que invertirà l’Estat el
2012 per totes les comunitats autò-
nomes seran 11.000 milions. Això
vol dir que Catalunya rebria el 35% i
això és absolutament impossible, ja
que Catalunya, per la seva població,
representa un 16% i, pel PIB, un 19%.
Els números no lliguen i el Ministe-
ri d’Economia no ha donat per bones
aquestes xifres.

Els diners de la cistella comuna
destinats a sanitat, educació i ser-
veis socials no es repartiran a través
dels criteris que s’establien des de la
Generalitat de Catalunya, es reparti-
rà en funció de la dispersió, la su-
perfície i la població en edat escolar,
uns criteris que no es van acceptar
des de Catalunya. L’acord ha estat
fruit d’una operació mediàtica per
garantir el govern tripartit al go-
vern català i acabar la legislatura
actual.

MÒNICA SABATA
Activista pel 
‘dret de decidir’

“Hauríem de 
tenir el concert
econòmic per
gestionar els
diners que
recollim”

L’Estat ha incomplert una llei orgà-
nica, l’Estatut ho preveia fa un any

i no ha estat així. I la bilateralitat tam-
poc no s’ha complert. Als comuns mor-
tals que no entenem d’economia, algú
ens hauria d’explicar d’on surten les xi-
fres. El que hauríem de tenir és el con-
cert econòmic, tal com vam demanar a
la gran manifestació per les infraes-
tructures. Hauríem de poder gestionar
els diners que recollim. Hem de ser soli-
daris, però hem de poder decidir.

MARC SALLAS
Portaveu de la CUP

“Aquest país 
ha de construir
eines sòlides per
avançar cap a
l’autodeterminació”

Estem en contra de l’acord, ja que
perpetua el projecte d’Estat de

l’Espanya de les autonomies forjada
sota el règim de monarquia parla-
mentària. No estem pas per aquesta
història de les autonomies. Aquest
país ha de construir eines sòlides
per avançar cap a l’autodetermina-
ció i la justícia social en el marc dels
Països Catalans. L’acord afecta les
quatre comunitats autònomes on
viuen catalanes i catalans; no és res
més que el cafè per tothom, que és el
que hem estat patint durant els dar-
rers 30 anys al sud dels Països Cata-
lans, després de quaranta anys de
dictadura franquista.

“L’esquelet bàsic
del model és
exactament el
mateix que va
presentar el
ministre Solbes 
el mes de
desembre”

CATALUNYA • REACCIONS DESPRÉS DEL ‘SÍ’ DEL GOVERN TRIPARTIT

Veus crítiques amb el nou
sistema de finançament
Redacció Directa — redaccio@setmanaridirecta.info

El govern tripartit de la Generalitat ha mostrat la seva satisfacció davant el nou acord de
finançament amb el govern de l’Estat espanyol. El president Montilla, el conseller Castells i el
president d’ERC Joan Puigcercós s’han presentat com els artífexs del nou pacte. El PSC, ERC i
ICV han donat el seu sí i han manifestat que es tracta d’un pas històric en relació al model de
gestió dels recursos econòmics de Catalunya. Per contra, moltes veus de l’àmbit acadèmic i
de la societat civil s’han mostrat indignades i contràries a la versió oficial del pacte. La
DIRECTA, en aquest sentit, transcriu algunes de les entrevistes produïdes per Vilaweb TV, on
s’aporten noves dades i arguments crítics per analitzar aquest nou pacte de finançament amb
més elements.
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Saura, Salgado i Castells durant l’última reunió de la comissió de traspassos Estat-Generalitat
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La població dels Abruço
de campanya 100 dies d
S’articula un moviment de resistència als plans de rec

N
omés van ser vint segons de sacsejada, però
l’efecte del terratrèmol del 6 d’abril a la regió
italiana dels Abruços es deixarà sentir durant

generacions. Eren les 3 i 32 minuts de la matinada, la
majoria de la població dormia i tota la regió, amb
l’epicentre a la seva capital, L’Aquila, va patir un
sisme que va provocar tres-centes víctimes mortals i
milers de ferides. Es tracta d’un indret geogràfic
ubicat enmig d’un altiplà muntanyós –al peu del cim
del Gran Saso, de 2.900 metres–, amb unes dimen-
sions i una distribució demogràfica similar a la
comarca catalana d’Osona. El pla d’evacuació imme-
diatament posterior va comportar el desplaçament
de 60.000 persones, distribuïdes entre els campa-
ments de la perifèria de la capital aquilina i altres
campaments construïts a la costa de l’Adriàtic, a uns
80 quilòmetres i prop de la ciutat de Pescara. Els
tècnics d’urbanisme i enginyeria van avaluar totes
les construccions afectades pel sisme i van catalogar
i classificar les que eren susceptibles de ser rehabili-
tades i les declarades en ruïna total. Una caminada
pels carrers de L’Aquila que no es troben acordonats
per patrulles militars permet veure que molts dels
edificis que externament es veuen sencers mostren

algunes esquerdes que delaten que l’estructura
interna ha estat fortament danyada. La segona
quinzena de juny, alguns centenars de persones que
vivien refugiades als campaments van decidir tornar
a les seves llars, però les nombroses rèpliques que es
van produir durant la primera setmana de juliol van
fer que fugissin de nou. La inestabilitat del terreny
és gran i la por entre la població és molt palpable. 

La Clàudia, una de les aquilines que s’ha mostrat
més crítica amb les polítiques del govern Berlusconi
després de la tragèdia, assegura que no saben quan
tornaran a viure entre quatre parets i que, de ben
segur, el proper hivern el passaran acampades.
Aquesta previsió és especialment preocupant en una
zona on s’arriba amb facilitat als deu graus sota zero
i el paisatge queda cobert de neu des de finals d’octu-
bre. El rebuig als plans del govern italià ha portat a
la creació de la plataforma 3e32 (l’hora exacta en què
es va produir el sisme), un espai de trobada de totes
aquelles persones que no volen una reconstrucció
especulativa que no respecti la realitat social, histò-
rica, patrimonial i cultural dels Abruços. L’expressió
més visible d’aquest moviment social és una acampa-
da al centre de la ciutat sota el lema Yes, we camp,
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os continua en tendes
després del terratrèmol
construcció dirigits pel govern de Berlusconi

que pretén ironitzar sobre la frase més mediàtica de
l’actual governant dels Estats Units, Barack Obama.
Fa més de dos mesos que es troben acampats com a
forma de protesta i que desenvolupen nombroses
activitats culturals i reivindicatives per difondre la
seva lluita. Han creat la web www.3e32.com, a través
de la qual divulguen la seva causa.

La resta de campaments són vigilats de prop per
militars i efectius de protecció civil. La proximitat de
la tardor sense que hi hagi hagut solucions tangibles
a la seva situació fa témer esclats de protesta entre

una població refugiada que, fins ara s’havia mostrat
majoritàriament fidel a les promeses institucionals
de reallotjament immediat. Cal recordar que, malgrat
les circumstàncies, a les darreres eleccions munici-
pals, Berlusconi va obtenir un 40% dels vots de la
regió dels Abruços.

FOTOGRAFIA: Albert Garcia
TEXT: Agnès Tortosa

PEUS DE FOTO:
1- Vista panoràmica de l’acampada 3e32 al centre de L’Aquila
2- Carpa central de l’acampada amb la pancarta Yes We Camp
3- Zona zero del terratrèmol delimitada per patrulles militars
4- Campament de desplaçats al pàrquing d’un centre comercial, vint quilòmetres al sud de L’Aquila.
5- Els habitatges afectats es mantenen intactes des de fa tres mesos.
6- Edifici d’habitages apuntalat perquè no caigui.
7- Les esquerdes externes dels edificis indiquen una afectació que, a l’interior, pot ser molt superior.
8- Un dels habitatges sinistrats a la zona de pas restringit
9 i 10- Algunes edificacions es van ensorrar. Els vehicles aparcats van quedar colgats sota la runa.
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Eva Badia
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l Pla Territorial Metropolità
de Barcelona (PTMB) és un
dels set plans territorials par-

cials resultants del desenvolupa-
ment del Pla Territorial General de
Catalunya. És un instrument que
contribuirà a la definició del futur
de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na i té la voluntat d’establir el marc
general per la seva ordenació fins
l’any 2026. Les estratègies i les de-
terminacions d’aquest pla no només
afectaran els assentaments urbans,
sinó també els espais naturals i les
infraestructures. Definirà les xar-
xes viàries i ferroviàries i delimitarà
els espais naturals. 

Diferents veus associatives, eco-
logistes i veïnals creuen que hauria
de ser una oportunitat per reconduir
un model de creixement reconegu-
dament insostenible cap a un model
sostenible, independent de recursos
i reequilibrador, tot i que –segons và-
ries entitats ecologistes– aquest pla
no tendeix a reconduir aquest mo-
del, sinó que el consolida. El projecte
haurà estat a exposició pública fins
el 24 de juliol –estrictament els 45
dies preceptius–, un període de
temps que les principals entitats
ecologistes de la Regió Metropolita-
na de Barcelona han considerat in-
suficient. És per això que demanen
l’ampliació d’aquest període, tal com
s’ha fet amb altres plans territorials
parcials de Catalunya, que han
comptat amb períodes d’informació
pública de tres mesos. Consideren
que s’ha de garantir la participació

de la població i, tenint en compte la
importància i la complexitat del pla,
han demanat al Departament de Po-
lítica General i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya que am-
pliï el període per presentar al·lega-
cions al PTMB.

Previsions de creixement continu
Les entitats ecologistes denuncien
la poca ambició del pla, ja que es li-
mita a projectar la resposta davant
unes previsions de creixement con-
tinu i no pas a garantir la protecció

del territori. El PTMB pot delimitar
nous espais per incorporar-los als
que ja són objecte de protecció i, per
tant, segons les entitats ecologistes,
hauria de revertir sobre determinats
espais classificats com a urbanitza-
bles i protegir-los com a espais d’in-
terès natural i ambiental. Segons la
Plataforma Cívica per la Defensa de
Collserola, “el PTMB ofereix com a
única sortida de futur continuar
creixent i desenvolupant-se, tot re-
duint els espais naturals i agrícoles;
i continua afavorint els desplaça-
ments llargs –tant de mobilitat dià-

ria com dels recursos que necessita
la metròpoli– amb l’objectiu de man-
tenir un sistema socioeconòmic que,
tard o d’hora, col·lapsarà”. 

Els estudis fets per l’elaboració
del pla assenyalen un increment de
941.189 persones a la Regió Metro-
politana fins l’any 2026. Les previ-
sions fetes són d’una Catalunya amb
prop de vuit milions d’habitants i
una Regió Metropolitana amb 5,25
milions d’habitants i més de 2,5 mi-
lions de llocs de treball. Aquestes
previsions són continuistes amb el
model actual i no ofereixen perspec-
tives d’un ús racional del sòl i dels
recursos. Aquestes perspectives por-
ten el pla a calcular el nombre d’ha-
bitatges nous necessaris entre
381.402 i 582.160, unes xifres que no
poden assumir les 14.039,25 hectà-
rees de sòl qualificat de nou desen-
volupament que hi ha al conjunt de
la Regió Metropolitana –que perme-
ten la construcció potencial de
476.000 habitatges. 

El mateix pla reconeix que, si no
es canvia el model, la previsió de de-
manda d’habitatge comportarà una
pressió fortíssima que sobrepassarà
la limitada capacitat de l’Àrea Me-
tropolitana d’absorbir la futura de-
manda d’habitatge. Així doncs, plan-
teja la solució de l’augment de
l’actual rendiment del parc d’habi-
tatges, és a dir, reduir els habitatges
buits, els destinats a segona resi-
dència o a altres usos –que actual-
ment són un 22,1%– i incrementar el
rendiment del parc amb noves pro-
postes de desenvolupament urbà. La
conclusió és que en cap cas es plan-
teja la possibilitat de deixar de créi-

xer, sinó que s’aposta per esgotar to-
tes les possibilitats i recursos d’una
àrea ja prou castigada.

Alguns conflictes
És un pla que no pot assegurar la des-
qualificació del Vial de Cornisa
–aquesta és la resposta que es va do-
nar a la PCDC–, una via de quatres car-
rils que travessa i fragmenta el Parc
de Collserola, però que sí que contem-
pla la construcció de camps de golf en
terrenys no urbanitzables i protegits,
tal com especifica al seu redactat:
“Els camps de golf i altres implanta-
cions legalment admissibles en sòl no
urbanitzable que comporten canvis
de certa extensió en la cobertura ve-
getal del sòl poden ser admesos en sòl
de protecció especial”.

Tal com afirma el mateix pla,
“s’han produït unes dinàmiques ter-
ritorials –iniciades als anys seixan-
ta– caracteritzades per unes taxes
molt elevades de transformació de
sòl per usos urbans i pel seguiment
d’un model d’ocupació dispers, amb
totes les conseqüències derivades en
matèria de mobilitat”. El document

aprovat diu que “aquestes dinàmi-
ques territorials han conduït a la
progressiva reducció, fragmentació i
degradació dels espais oberts”, però
aquestes dinàmiques continuen vi-
gents, ja que el PTMB manté gran
part de les ordenacions del territori
marcades pel PGM de 1976 –encara
en vigor. 

Alguns exemples són la recupe-
ració de la Via Interpolar, un eix d’al-
ta capacitat que ha de connectar la
Roca del Vallès i Molins de Rei pas-
sant pel centre de Barberà del Vallès
i que, des de les eleccions de 1979, ha
estat combatut per la població, que
considera que suposaria una frag-
mentació innecessària del municipi.
Més del 36% dels costos calculats
per inversions a la xarxa de Ferrocar-
rils de la Generalitat aniria adreçat a
la construcció del Túnel d’Horta, una
infraestructura considerada inne-
cessària per diverses entitats, que
no troben justificables ni la inversió
ni l’agressió al territori ja que, tot i
que en part serà subterrani, no dei-
xarà de malmetre i alterar un espai
natural molt fràgil com la Serra de
Collserola. L’alternativa ja existeix.
La comunicació entre Barcelona i el
Vallès ja és viable per més d’una via. 

No són poques les actuacions del
Pla Territorial Metropolità que han
aixecat veus en contra. Unes veus
que demanen l’aturada de determi-
nades actuacions i que es procedeixi
a un debat públic real amb la partici-
pació de tots els agents implicats i
amb un caràcter vinculant. Algunes
d’aquestes actuacions són el Quart
Cinturó, el Túnel d’Horta o la Via In-
terpolar del Vallès.

El pla reconeix 
la necessitat 
de reduir els
habitatges buits 
i de segona
residència

El pla contempla 
la construcció 
de camps de 
golf en terrenys 
no urbanitzables 
i protegits

ÀREA METROPOLITANA •  EL PROJECTE HAURIA DE SER UNA OPORTUNITAT PER RECONDUIR UN MODEL RECONEGUDAMENT INSOSTENIBLE

El Pla Territorial Metropolità de
Barcelona preveu un creixement continu
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Projectes més polèmics del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

*

Nova connexió FGC
Barcelona - Vallès

PEL TÚNEL D’HORTA

965
milions euros

*

QUART CINTURÓ 
o Ronda del Vallès

733,2
milions euros

*

carril BUS-VAO 
PAPIOL BCN

71,9
milions euros

*

VIA INTERPOLAR
DEL VALLÈS

PTMB 2010-2026
(milions d’euros)

Infraestructures viàries > 4.286.79
Infraestructures ferroviàries > 15.931.32

Ampliació de l’aeroport del Prat > 2.874,67
Habitatges de protecció pública > 10.874,77

Conservació i gestió dels espais oberts > 782,40

COST TOTAL DE LES ACTUACIONS > 34.749,95

PTMB 2010-2026
(milions d’euros)

Infraestructures viàries > 4.286.79
Infraestructures ferroviàries > 15.931.32

Ampliació de l’aeroport del Prat > 2.874,67
Habitatges de protecció pública > 10.874,77

Conservació i gestió dels espais oberts > 782,40

COST TOTAL DE LES ACTUACIONS > 34.749,95*

*

AMPLIACIÓ
DELS TÚNELS 

DE VALLVIDRERA



Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

T
ot i els nombrosos testimonis en
contra i l’oposició de tots els pè-
rits forenses independents –que

van creure altament improbable que les
ferides del guàrdia urbà fossin produï-
des per l’impacte d’una pedra–, ara, el
màxim òrgan judicial de l’Estat manté
que Rodrigo L. va ser l’autor d’aquella
agressió i que Àlex i Juan van ser col·la-
boradors. I no només això, sinó que
augmenta les seves penes fins els 5
anys i els 3 anys i 6 mesos respectiva-
ment. Per tant, el Tribunal Suprem dó-
na per bona la versió de la sentencia de
l’Audiència Provincial de Barcelona
emessa l’any passat, respecte els fets
incerts davant d’un teatre okupat de
Barcelona en els que va resultar greu-
ment ferit un guàrdia urbà, el 4 de fe-
brer de 2006. D’altra banda, hi ha
moltes probabilitats que l’Audiència
Provincial demani el reingrés a presó
de Rodrigo, tot i que ja ha complert 2
anys i 2 mesos de pena preventiva abans
del judici. Juan i Àlex probablement no
hauran d’ingressar a cap centre peni-
tenciari. L’augment de penes deriva de
la grandària de la pedra llançada que,
segons el Tribunal Suprem, certifica
que hi havia la intenció de fer molt mal. 

Es tracta d’un dictamen sorpre-
nent, ja que la suposada pedra o objecte
que va impactar sobre el cap de l’agent
de la Guàrdia Urbana mai no es va tro-
bar. Cal recordar que els encarregats de
BCNeta, després de rebre ordres de la
mateixa policia municipal, van escom-
brar el carrer i van esborrar totes les
proves del que havia passat. No es pot
oblidar que l’alcalde de la ciutat d’ales-
hores, Joan Clos, en primera instància,
va assegurar que les ferides patides per
l’urbà havien estat produïdes per la cai-
guda d’un test des del balcó del local de
Sant Pere Més Baix on se celebrava una
festa. Aquesta versió, però, va ser ràpi-

dament modificada per la la regidoria
de Via Pública.

Altres dues penes de presó
Un cop ratificada la sentència, no no-
més pot derivar en el reingrés a presó de
l’imputat principal, sinó que situa en
una situació molt incerta unes altres
dues persones que van ser condemna-
des a 3 anys i 3 anys i 3 mesos respecti-

vament. Es tracta d’un noi i una noia
que van caure mentre circulaven en bici-
cleta prop del Parc de la Ciutadella i van
ser ateses per una ambulància. Llavors,
van ser traslladats al servei d’urgències
i, allà, un agent de la Guàrdia Urbana els
va identificar com a participants en l’a-
gressió als agents del carrer Sant Pere
Més Baix. Aquesta parella sempre ha
viscut aquest procés com un malson i

ha negat les acusacions. Durant la vista
oral, nombrosos testimonis també van
certificar que no podien trobar-se en
aquell lloc a l’hora dels fets jutjats.

Peticions d’indult
Totes les persones condemnades han
decidit presentar peticions d’indult al
govern, entenent que és l’última via per
evitar la seva entrada en presó. La Co-

missió dels Drets de la Persona del
Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Ob-
servatori del Sistema Penal de la UB ja
han manifestat la seva preocupació per
aquesta decisió judicial, tal com van fer
durant la vista oral celebrada ara fa un
any. L’indult està en mans de l’executiu
de Zapatero, però un informe favorable
del tribunal que va jutjar els joves po-
dria facilitar la seva tramitació.

Penjada d’una pancarta a la façana de l’edifici de Sant Pere Més Baix durant una manifestació al gener del 2008 per denunciar el muntatge

Arxiu/Pere Albiach

BARCELONA • L’INCREMENT DE PENES DECRETAT PEL TRIBUNAL SUPREM PRECIPITA EL SEU REINGRÉS A PRESÓ

Els condemnats pels fets del 4F inicien
una campanya per demanar l’indult
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ALBERT GARCÍA

L’assassinat de Natalia Estemíro-
va recorda el de la periodista

russa Anna Politkóvskaia ja que,
amb la seva mort, Txetxènia es que-
da sense una de les fonts d’informa-
ció més importants que denunciava
la impunitat de la vulneració de
drets humans del règim de Ramzán
Kadírov. Estemírova va ser la prime-
ra persona que va guanyar el premi
Anna Politkóvskaia l’any 2007 i,
aquest mes de juliol, havia acusat les
forces de seguretat txetxenes de di-
versos assassinats. El col·lectiu Do-
nes x Dones de Barcelona, amb qui
havia compartit trobades, va convo-

car una concentració el dilluns 20 de
juliol a la plaça Sant Jaume de Barce-
lona. L’activista feminista s’havia
declarat obertament pacifista i afir-
mava el paper de la dona en la resis-
tència pacífica contra la guerra entre
Rússia i Txetxènia. Un dels respon-
sables de l’organització on treballa-
va Estemírova, Memorial de Grozni,
ha anunciat la fi de les activitats d’a-
questa ONG després de culpar el pre-
sident del país de l’assassinat. L’a-
gència informativa Kavkaz Uzel
calcula que 35 persones han estat se-
grestades durant el primer semestre
de 2009. RAMON VILA

Homenatgen a Barcelona 
la feminista i periodista
assassinada per denunciar
el règim txetxè



María Obelleiro
Vigo

S
antiago de Compostel·la i Lugo
han canviat la seva fisonomia du-
rant cinc dies, fins el divendres

17, després d’acollir les protestes de mi-
lers de ramaders i centenars de tractors
sota el lema Setmana en blanc. Els ma-
nifestants van sortir al carrer per exigir
solucions immediates –com les ajudes
als sectors de l’automoció o la banca–
que frenin la caiguda en picat del preu
de la llet. D’aquesta manera, es cobri-
rien els costos de producció i s’evitaria
el tancament de les explotacions rama-
deres. En dotze mesos, prop de mil
granges s’han vist obligades a deixar
de lliurar el producte per la crisi que so-
freix el sector, pressionat especialment
pels gegants de l’alimentació com Car-
refour, Eroski, Mercadona o Día.

Els cinc dies de mobilització es
van desenvolupar de forma pacífica,
tret de la jornada del dimecres 15, du-
rant la qual diversos manifestants van
resultar ferits a conseqüència de dues

càrregues policials. Els sindicats van
atribuir la presència policial i la prohi-
bició de sortir amb els tractors als “in-
teressos” del sector alimentari d’im-
pedir que la crisi ramadera es faci
visible. Els líders sindicals es van feli-
citar per la participació massiva a la
protesta, per la implicació dels rama-
ders i per la solidaritat de la ciutada-
nia, a la qual van agrair el suport a tra-
vés del repartiment gratuït de llet.
Mitjançant les tractorades que van re-
córrer les principals artèries d’amb-
dues ciutats, els manifestants van
aconseguir cridar l’atenció del minis-
teri de Medi Rural. “Obliguem el go-
vern central a parlar del preu”, va
apuntar la secretària general del Sin-
dicat Labrego Galego, en referència a
l’anunci sobre el principi d’acord que
contempla la fixació dels preus en ori-
gen de la llet. Javier Iglesias, d’Unións
Agrarias, va destacar que a Galícia no
hi ha hagut una mobilització del sec-
tor agrari tant significativa des de
1998-1999. Francisco Bello, de Xóve-
nes Agricultores, va assegurar que

“fins que no s’arribi a un acord sobre
el preu de la llet, els ramaders estaran
en alerta”. Els sindicats van recordar
que, de moment, no hi ha res firmat i
que, fins que no tinguin alguna garan-
tia que podran sobreviure, no abando-
naran Compostel·la.

La Setmana en blanc va provocar
les crítiques de l’oposició cap al go-
vern del PPdeG presidit per Alberte
Núñez Feixóo. L’avenç dels ajuts apro-
vat per l’executiu gallec no està essent
efectiu, ja que els bancs deneguen la
majoria de crèdits als ramaders. El
PSdeG va reclamar al president de la
Xunta que “posi sobre la taula 50 mi-
lions per habilitar ajuts directes de
fins a 7.500 euros per explotació”, com
ja han fet comunitats com Astúries,
Cantàbria i Castella i Lleó. El BNG
també ha censurat la “paralització” de
l’executiu gallec i ha anunciat que la
coalició que forma a la UE (Europa
dels Pobles-Els Verds) portarà la qües-
tió a Brussel·les per defensar que les
quotes no se suprimeixin el 2015, sinó
que siguin redistribuïdes. Davant les

acusacions de l’oposició, el consellei-
ro de Medi Rural, Samuel Juárez, ha
assegurat que els ramaders obtindran
“ajuts directes” per facilitar la liquidi-
tat. Segons la Xunta, la quantia d’a-
questes subvencions està condiciona-

da per un problema d’insuficiència
pressupostària que s’intenta solucio-
nar aquests dies. Els ramaders adver-
teixen i insisteixen que continuaran
amb la seva lluita fins a aconseguir un
“preu digne” per la llet.

Tractorada a Lugo el 13 de juliol

SINDICATO LABREGO GALEGO

GALÍCIA • LA ‘SETMANA EN BLANC’ EXIGEIX UN PREU DIGNE PER LA LLET. LES GRANS EMPRESES DE L’ALIMENTACIÓ SE’LS MENGEN.

Els ramaders es muden del camp a l’asfalt

HONDURES • ÉS LA MOBILITZACIÓ SOCIAL MÉS GRAN DE LA HISTÒRIA DEL PAÍS

Hondures persisteix al carrer 
per reclamar democràcia
Mabel Marquez
Vía Campesina Hondures

E
l Front de Resistència contra el
cop d’Estat fa més de 25 dies
que es troba “en peu de guerra”.

A Tegucigalpa, la capital del país, el
dissabte 18, es va ocupar el Bulevard
de las Fuerzas Armadas des de dos
quarts de deu del matí fins a les dues
de la tarda. Xiomara Castro –la dona
del president Zelaya– i la seva filla “Pi-
chu” –com és coneguda popularment–
van assistir a l’acció i van agrair el su-

port d’obrers, sindicalistes, mestres,
camperols, indígenes, estudiants i del
poble hondureny en general en
aquests moments difícils. Castro va
incitar les protestants a no decaure en
la lluita i a mantenir la resistència.
D’altra banda, les protestes també es
mantenen a d’altres ciutats més enllà
de la capital.

El diumenge 19 de juliol, els mo-
viments socials no van sortir al ca-

rrer a protestar perquè la coordina-
ció nacional del Front de Resistèn-
cia contra el cop es va reunir per de-
finir les accions de la propera
setmana, davant el convenciment
dels sectors populars que les reu-
nions de Costa Rica no solucionaran
el problema d’Hondures.

Nelson Ávila, analista polític re-
conegut al país i exassessor del presi-
dent Zelaya, ha declarat que “Dels dià-
legs de Costa Rica, en sabem que les
forces colpistes estan intentant que
no es trobi una solució ràpida al pro-
blema perquè necessiten guanyar
temps i aconseguir el suport dels go-

verns de dreta; però estic segur que
no se’n sortiran perquè la raó i la jus-
tícia estan del nostre costat. L’única
manera de construir una societat
popular democràtica és que sigui el
poble el que es pronunciï; i el poble ja
s’ha pronunciat: ha dit que vol que
torni el president Zelaya i que es resti-

tueixi l’ordre constitucional a Hondu-
res. Això és històric i considero que hi
ha condicions per crear un front am-
pli i construir una nova Hondures”.

Juan Barahona, dirigent del Bloc
Popular, també considera que “a les
negociacions que s’estan duent a ter-
me a Costa Rica, els moviments so-
cials no tenen expectatives de futur”.

El dimarts 21 de juliol, el Front de
Resistència Popular ha protagonitzat
una concentració davant el congrés
Nacional de la República des de les nou
del matí fins a la una de la tarda. La
protesta s’ha vist una mica disminuïda
perquè, a l’assemblea del diumenge, el
gremi del professorat va decidir dedi-
car el dilluns i el dimarts a informar
els pares, mares i l’alumnat sobre el
que està passant i convidar-los a unir-
se a la lluita dels moviments socials.
Això es va acordar a causa de la desin-
formació que s’ha generat al país, ja
que al poble només li arriben la versió
que retransmeten els diferents mit-
jans de comunicació de l’oligarquia.

La coordinació nacional del Front
de Resistència contra el cop, a la reu-
nió del diumenge 19, va acordar di-
versos punts fonamentals: continuar
la lluita de resistència contra el cop
als carrers fins que els colpistes
abandonin el poder; programar una
aturada d’àmbit nacional els dies 23 i
24 i ocupar les principals carreteres
del país per fer créixer cada dia més
les resistències.
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“A Costa Rica, les
forces colpistes
estan intentant
guanyar temps i el
suport de les dretes”

MINGA INFORMATIVA DE MOVIMIENTOS SOCIALES
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PALESTINA • OCUPACIÓ

L’exèrcit
israelià tanca 
el Nidal Center 
a Jerusalem
Laia Gordi
Barcelona

H
ealth Work Committees (HWC)
ha denunciat que, el 15 de ju-
liol, l’exèrcit israelià va tancar

el Nidal Center for Community Deve-
lopment –recolzat per l’ONG ACSUR-
Las Segovias–, situat al barri cristià
d’Al-Jabasheh, a la Ciutat Vella de Je-
rusalem.

Segons la informació disponible,
nombroses tropes de la policia i de l’e-
xèrcit israelià van envair el Nidal Cen-
ter i van forçar les persones que hi tre-
ballaven a abandonar el local amb
l’objectiu de tancar-lo.

Després d’haver evacuat el perso-
nal, es va tancar l’accés a les oficines
clausurant-ne les portes i es va pre-
sentar una ordre de l’inspector gene-
ral, Doodi Cohen, on s’explica que el
centre romandrà tancat fins el dia 11
d’agost de 2009.

Segons aquest document, Cohen
considera que el Nidal Center és una
amenaça per la seguretat de la pobla-
ció israeliana i, per tant, ordena el seu
tancament i afegeix que la clausura
podria prorrogar-se un any més.

El HWC ha denunciat que el tan-
cament del Nidal Center for Commu-
nity Development, que ofereix serveis
culturals i de desenvolupament a la
població de Jerusalem, constitueix

una nova violació que s’afegeix als
atacs sistemàtics contra la població
palestina de la ciutat. Des de l’any
2001, s’han clausurat 28 centres per
joves i quatre teatres.

El HWC també ha expressat clara-
ment el seu rebuig a la decisió israe-
liana de tancar el Nidal Center i ha de-
manat a les organitzacions de drets
humans locals i internacionals que
intervinguin per frenar les pràcti-
ques israelianes contra les organitza-
cions que treballen a Jerusalem.

Health Work Committees és una
ONG fundada per voluntariat interna-
cionals amb 24 anys de recorregut so-
bre territori palestí. Es dedica princi-
palment a joves, gènere, etnicitat,
educació i disgregació geogràfica i
promoció de l’accés igualitari als ser-
veis de salut.

ACSUR-Las Segovias és una
ONG de base espanyola que treballa
especialment a l’Amèrica central i
del sud, però també a Palestina i el
Marroc. Rep suport econòmic de
l’Agència Espanyola de Cooperació
al Desenvolupament (AECID) i de
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD).

La policia considera
que el Nidal Center,
de serveis culturals,
és una amenaça per
la seguretat de la
població israeliana

Manuel Torres
Barcelona

L’
Alba-TCP (l’Aliança Boliva-
riana pels Pobles de la nos-
tra Amèrica-Tractat de Co-

merç dels Pobles) neix com a
resposta al control i la subjecció
que han volgut construir els EUA
durant les últimes dècades amb
l’ALCA-Aliança del Lliure Comerç
per les Amèriques. Des del mes de
juny de 2009, l’Alba engloba nou es-
tats llatinoamericans i del Carib, en
els quals conviuen desenes de na-
cionalitats i pobles. L’aliança es va
començar a gestar el 2004 entre Cu-

ba i Veneçuela i s’hi han anat sumat
progressivament Bolívia, Nicara-
gua, Hondures, l’Equador, Domini-
ca, Saint Vincent i les Grenadines,
Antigua i Barbuda, aquests tres úl-
tims estats del Carib considerats
paradisos fiscals per l’Organització
per la Cooperació i el Desenvolupa-
ment (OCDE). En aquesta conjuntu-
ra, Veneçuela és el màxim mentor i
l’Estat amb més població i un PIB
més alt de tots els integrants i po-

tencia unes relacions de fraternitat
que arrelen, en bona mesura, en la
capacitat del govern d’Hugo Chávez
de subministrar petroli a preus es-
pecials a través de l’acord de coope-
ració energètica Petrocaribe, que
permet que alguns estats accedei-
xin als hidrocarburs i se sumin a
l’Alba, “seguint els ideals del liber-
tador Simón Bolívar per la cons-
trucció d’una gran nació”, segons
descriu la web oficial de l’acord.

La necessitat de símbols nous
Al tractat de l’Alba, però, més enllà
de treballar per la unitat pràctica i
progressista llatinoamericana, tam-
bé s’hi expressa la necessitat d’esta-
blir un univers simbòlic de gestos i
imatges que representin la contra-
posició ideològica al neoliberalis-
me, que té els seus representants
més abjectes en Álvaro Uribe a Co-
lòmbia i Alán García al Perú. Aquests
països, amb Bolívia i l’Equador, for-
men la Comunitat Andina de Na-
cions, una organització que, segons
Hugo Chávez –que la va abandonar fa
dos anys–, està morta per culpa dels
Tractats de Lliure Comerç que han
tancat el Perú i Colòmbia amb els
EUA, més enllà dels que volen signar
amb la Unió Europea.

En la dinàmica de gestos, els
governs de Rafael Correa –presi-
dent de l’Equador– i Hugo Chávez
han signat un acord per organitzar
visites als llocs on es va desenvolu-
par la campanya de Simón Bolívar,
amb explicacions històriques de la
gesta de l’exèrcit que va dirigir. L’e-
xaltació del libertador és comuna a
l’Amèrica Llatina que personifica
en el crioll veneçolà l’alliberament
del jou espanyol –l’explotació del
qual era exercida sobretot contra la
població indígena, montúbia i ne-
gra, més que no pas sobre els
criolls o mestissos, que ostentaven
un estatus privilegiat a la regió i
que, amb la sortida de les tropes

reials, van passar a exercir el po-
der. A Bolívia, en canvi, el govern
d’Evo Morales ha preferit destacar
els aixecaments indígenes per so-
bre dels criolls.

D’altra banda, l’Alba-TCP signi-
fica l’enfrontament entre unes vi-
sions contraposades del destí dels
recursos i busca afavorir els més
febles, però els governs de Bolívia,
l’Equador o Veneçuela també explo-
ten les matèries primeres i el pro-
jecte també pretén construir in-
fraestructures supraregionals. És
en aquest sentit que reben fortes
crítiques per part d’algunes pobla-
cions indígenes que sofreixen els
efectes de la contaminació que pro-
dueix, per exemple, l’extracció.

La construcció de les infraes-
tructures per connectar les zones
d’extracció amb les d’exportació
són projectes que ja contempla el
Banc Mundial a través de la Inicia-
tiva per la Integració de la Infraes-
tructura Regional Sud-americana
(IIRSA). No obstant això, la creació
d’infraestructures també és una as-
piració dels governs sud-americans
de l’òrbita del Socialisme del segle
XXI. Des d’aquest punt de vista,
l’Alba representa més aviat un joc
estratègic en el qual els estats inte-
grants operen com el contrapès que
impedeix un desplegament ampli

de l’imperi nord-americà però que,
en el fons, també manté un esperit
extractiu que acaba per recordar el
món bipolar de la guerra freda.

Una integració a l’europea, el Sucre
El Sistema Unitari de Compensació
Regional (Sucre), que començarà a
regir entre els països de l’Alba l’1 de
gener de 2010, és anàleg a l’ECU de
la Unió Europea i representa un pas
més en la línia d’integració econò-
mica que persegueix –almenys de
forma simbòlica– restar pes al dò-
lar, moneda oficial i oficiosa a di-
versos estats. El Sucre no és una
moneda en sentit estricte, ja que
els pagaments es faran en divisa lo-
cal, en el cas de l’Equador significa
en dòlars, però és un gest simbòlic.

Antonio José de Sucre, el maris-
cal de Ayacucho, era el lloctinent
de Bolívar i successor en la presi-
dència de la Gran Colòmbia, un ex-
periment breu d’integració política
aconseguida a partir de les guerres
d’independència. Sucre va lliurar la
batalla que va alliberar la ciutat a
la falda del volcà Pichincha, a Qui-
to. És per aquest motiu que la mo-
neda de la república de l’Equador,
fins l’entrada de la dolarització, va
ser el sucre.

Aquests símbols i gestos mar-
quen la commemoració dels dos se-
gles dels primers crits d’indepen-
dència, però també són un camí
divers de construcció d’Amèrica
Llatina amb els seus peròs i els
seus contres. Aquest any, la cele-
bració del 10 d’agost de 1809 a Qui-
to, un dels primers alçaments de la
regió, coincidirà amb la presa de
possessió del segon mandat de Ra-
fael Correa i de la seva presidència
–durant un any– d’UNASUR, entitat
que engloba tots els països sud-
americans, tret de la Guyana fran-
cesa, territori regit per la UE. És
probable que la retòrica dels gestos
augmenti durant els propers anys.

Reben fortes
crítiques de
poblacions
indígenes que
sofrixen els efectes
de la contaminació
arran de l’extracció

El govern de Veneçuela, presidit per Hugo Chávez, és un dels fundadors i principals impulsors de l’Alba.

XURXO MARTÍNEZ CRESPO

AMÈRICA LLATINA • DAVANT EL BICENTENARI DE L’AIXECAMENT DE BOLÍVAR I LA INDEPENDÈNCIA

L’Alba i el Sucre, els processos
d’integració del ‘socialisme del segle XXI’
El 2009 és l’any de les com-
memoracions del bicentenari
de l’inici dels aixecaments
criolls –de Simón Bolívar,
nascut un 24 de juliol de
1783– contra l’imperi espa-
nyol. Unes revoltes que, tot i
esdevenir victorioses i portar
la independència de la metrò-
poli, no va generar un canvi en
la vida de la majoria de la
població. L’esquema colonial
es va repetir i es van gestar
una sèrie d’aliances –dirigides
per les oligarquies locals que,
des de la seva verticalitat,
només veien les seves propie-
tats– entre els diversos territo-
ris. Aquella revolució des de
dalt va allargar dos segles
més el patiment dels pobles
llatinoamericans, que fins ara
només han vist un canvi de
comandament, però mai de
vida. Les polítiques desenvolu-
pades en el marc del que
s’anomena ‘el socialisme del
segle XXI’ busquen l’emancipa-
ció dels pobles a través de
processos d’integració alterna-
tius als tractats neoliberals
que han regit l’Amèrica Llatina
durant els darrers segles.

L’Alba respon 
a la necessitat
d’establir un
univers simbòlic 
en contraposició
ideològica al
neoliberalisme
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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

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 subs-
cripció: Trucant al 935 270 982 o bé al 661 493 117, enviant un correu
electrònic a subscripcio@setmanaridirecta.info o be a directa@setmanaridi-
recta.info; per correu ordinari al C. Juan Ramón Jiménez, 22. 08902 de
l’Hospitalet de Llobregat, o omplint el formulari que trobareu a la nostra web

Aquest estiu, DIRECTAment presenta’ns!

Punts de venda

Ben aviat, el setmanari que tens a les mans can-
viarà fruit de la incorporació de la revista Illa-

crua en les nostres pàgines. Així, a partir de gener
de 2010 Illacrua i DIRECTA treballaran colze a colze
per convertir-se en un setmanari alternatiu de re-
ferència, ampliant el ventall d’informació i incor-
porant un tractament més profund de l’actualitat.

La fusió entre Illacrua i la DIRECTA suposa un
efecte multiplicador: el que s’obté enllaçant la tra-
jectòria d’aquesta revista referent de la premsa al-
ternativa als Països Catalans, amb la força del nos-
tre jove setmanari que, després de tres anys de
vida, s’ha consolidat com un projecte cabdal de co-
municació popular gràcies al teu suport i al treball

constant i rigorós de tota la gent implicada en el
projecte. Per això, t’invitem a participar d’aquest
procés obert: amb els teus suggeriments i propos-
tes esperem construir un mitjà de comunicació
que estigui a l’alçada de les teues expectatives! 
Escriu-nos a: imesd@setmanaridirecta.info.

A més a més, esperem rebre el vostre suport
per tal que ens ajudeu a fer arribar aquest mitjà
crític a més persones, participació vital per a un
nou projecte autogestionat com el nostre.

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!

Arriba la calitxa i amb ella festivals estiuencs, festes majors alternatives, acampades, jornades diverses, trobades... Si aquest estiu organitzes quelcom
invita’ns a presentar la DIRECTA en format xerrada informativa o mitjançant una paradeta amb material divers. Estarem encantades de rebre les teues
propostes a directa@setmanaridirecta.info. DÓNA’NS UN COP DE MÀ PERQUÈ LA DIRECTA ARRIBI MÉS LLUNY I A MÉS GENT!!

La DIRECTA es transforma
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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

Alba Gómez

“A
lguns observadors polí-
tics asseguren que Kadí-
rov governa Txetxènia

independentment de Rússia. És així
realment? Les desenes de milers de
txetxens que hi ha a les presons rus-
ses no hi estarien pas d’acord. Com
tampoc ho estarien els centenars de
milers de víctimes de guerra, o els
familiars dels morts i desapareguts.
I el flux de refugiats txetxens cap a
països europeus tampoc no s’atura.
Ben al contrari: cada vegada hi ha
més gent que vol marxar. Una dicta-
dura s’està consolidant en un petit
territori europeu.” Aquest fragment
pertany a un article escrit per la pe-
riodista Natalia Estemírova, espe-
cialitzada en els conflictes del Cau-
cas Nord, l’agost de 2008 i que no
s’arribà a publicar mai. El dimecres
15 de juliol, ens vam assabentar que
aquesta activista dels drets humans
havia estat segrestada i brutalment
assassinada a la capital txetxena de
Grozni, al costat de casa seva, possi-
blement a causa d’una trajectòria
professional valenta: des que va co-
mençar el conflicte txetxè, Estemí-
rova havia documentat els segres-

tos, les execucions, les tortures i to-
ta mena d’abusos contra civils, ha-
via treballat amb la periodista Anna
Politkòvskaia –també assassinada–
i col·laborava amb l’organització
russa pels drets humans, Memorial.

Estemírova esmicolava el silenci de
molts ciutadans anònims, sense
por: “I no denunciem únicament els
crims i la violència del govern rus,
també la violència del nostre propi
govern i dels grups armats.” En res-

posta a l’assassinat, el president rus
Dmitri Medvèdev ha encarregat l’a-
clariment de les circumstàncies d’a-
questa mort al comitè d’investigació
de la fiscalia russa. Però el camí vers
la justícia en una república que es
troba hermèticament tancada des
de 1999 i on les autoritats hi han
prohibit l’accés de periodistes, ob-
servadors internacionals i ajuda hu-
manitària, no sembla un camí fàcil.
Sobretot si –com denunciava el pre-
sident de Memorial, col·lega d’Este-
mírova–, el propi president txetxè
Ramzan Kadírov havia amenaçat
personalment la periodista temps
abans del crim.

Com Estemírova, Anastasia
Baburova –reportera de Novaya Ga-
zetao, assassinada aquest any a
Moscou–, o Anna Politkòvskaia –els
assassins de la qual encara no s’han
trobat–, a Rússia, més de tres-centes
persones han perdut la vida per mo-
tius polítics durant els darrers anys.
Així ho destaca un informe que aca-
ba de presentar la Federació Inter-
nacional de Periodistes, segons el
qual el país de Medvèdev encapçala
el rànquing europeu de periodistes
assassinats. La majoria d’aquests
crims avui continuen impunes.

Assassinada per trencar el silenci
La periodista russa Natalia Estemírova apareix morta a la capital txetxena

> La infrarepresen-
tació de les dones
no preocupa els
mitjans audiovisuals
catalans
Xavier Blasco Piñol

A
juda en Acció va presentar
l’informe Anàlisi de gènere
dels mitjans de comunica-

ció audiovisuals catalans el dia 14
de juliol al Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Aquesta anàlisi so-
bre les formes de representació i re-
presentativitat que tenen les dones
als mitjans s’emmarca en la cam-
panya Mou-te per la igualtat. És de
justícia, impulsada per aquesta
ONG, juntament amb Entrecultu-
ras i InterRed. El document alerta
que els mitjans audiovisuals “no
perceben que la igualtat de gènere
sigui una prioritat a tractar en una
societat en què aquest aspecte es
considera assolit i les notícies se
segueixen construint sobre estere-
otips que no són detectats pels pro-
pis professionals de la informació”. 

La perspectiva de gènere, asse-
gura l’estudi, encara “depèn de les
accions individuals dels professio-
nals més sensibilitzats, siguin ho-
mes o dones” i, a més, els periodis-
tes tenen poca formació específica
sobre qüestions relatives al llen-
guatge sexista, la representació an-
drocèntrica o els estereotips de gè-
nere. L’anàlisi també constata la
poca incidència d’iniciatives tant
de l’Institut Català de les Dones
(ICD) com del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) perquè s’a-
bordi una informació més igualità-
ria i inclusiva. Els responsables de
l’estudi consideren que els mitjans
“no són un simple reflex de les des-
igualtats socials, sinó que també
són agents actius en la construcció
d’asimetries i desigualtats de gène-
re”. Per això reclamen que cal mi-
llorar la infrarepresentació de les
dones als mitjans –especialment en
sectors com la política i l’econo-
mia–, l’androcentrisme i la utilitza-
ció d’estereotips de gènere.

PREMSA

Alba Gómez

E
l 14 de juliol, l’Audiència Nacio-
nal espanyola va revocar per se-
gona vegada el processament

dels tres militars nord-americans pre-
sumptes autors de l’assassinat del cà-
mera José Couso i d’un reporter de l’a-
gència Reuters el 8 d’abril de 2003 a
l’Hotel Palestina de Bagdad. Els ma-

gistrats van restar importància al tes-
timoni dels periodistes que es troba-
ven a l’hotel –convertit en seu de la
majoria de corresponsals de guerra–
quan va ser atacat per un tanc ameri-
cà. Per contra, la sentència considera
versemblant que s’hagués colat un
franctirador a l’hotel, com deia l’in-
forme oficial dels EUA, tot i que els
testimonis neguessin haver-lo vist.

Els periodistes també 
són punts de mira d’Israel
La mateixa setmana de l’arxiva-
ment del cas Couso, el Col·legi de
Periodistes va denunciar a l’ambai-
xador d’Israel l’agressió soferta per
la periodista del programa 30 mi-
nuts de TV3, Cristina Rivas, a mans
de l’exèrcit israelià el 23 de gener
passat. Rivas cobria una manifesta-

ció contra el mur de la vergonya a la
ciutat cisjordana de Bilin quan un
tret dels soldats israelians li ferí
greument la cama. Segons el Col·le-
gi, l’exèrcit va disparar la periodis-
ta “directament i intencionada-
ment” ja que, com la resta de
professionals, Rivas duia la identi-
ficació de premsa.

S’arxiva definitivament el ‘cas Couso’
L’atac nord-americà contra l’Hotel Palestina de l’any 2003 queda impune

TELEVISIÓ

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

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



L’animació infantil, 
una lluita des de la base
L’aniversari de la mort de Xesco Boix posa de relleu la tasca d’un centenar 
de professionals que aposten per la mainada com a públic de qualitat

> AMAPEI: la
unió fa la força

Constituïda el 2000, l’Associa-
ció de Músics i Animadors

Professionals d’Espectacles In-
fantils (AMAPEI) reuneix una
trentena de professionals que rei-
vindiquen la mainada com a pú-
blic de qualitat. El seu objectiu és
dignificar la feina de l’animador
infantil, donar-la a conèixer i
apostar per la feina ben feta. Han
editat el Primer Catàleg Sonor de
l’animació als Països Catalans i
Si per un dia… un doble CD dedicat
als drets dels infants. L’AMAPEI
ha declarat l’any 2008-2009 com
l’any Xesco Boix i ha promogut
una infinitat d’activitats, que con-
clouran amb l’edició i la presenta-
ció del disc Encaraencontes a
l’Auditori, el proper mes de no-
vembre.
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Què dóna denominació
d’origen a l’animació
infantil?

L’animació infantil és un gènere
que recull part del folk nord-ameri-
cà de Pete Seeger i altres i de la
barreja amb la tradició del país –la
de l’esplai i l’escoltisme–, n’obtenim
un resultat totalment català. Està
demostrat que funciona, però no
ens adonem del valor que té, com
passa amb tantes altres iniciatives
culturals autòctones.
Cantes Pete Segeer en un disc...
L’animació infantil continua
bevent de les mateixes fonts que
Xesco Boix?
Segeer encara és viu. Als seus
noranta anys, acaba de treure un
disc i, a les seves cançons, encara
fot canya sobre temes molt actuals.
Va començar a cantar durant els
anys cinquanta i seixanta –en el
marc de les revoltes dels treballa-
dors i sindicats–, el van fer fora dels
Estats Units per comunista, va
voltar pel món i va ser un pioner en
l’ecologisme. És un personatge que,
dalt de l’escenari, compacta i
condueix la gent a un estadi global
per fer l’espectacle conjuntament.
L’animació es basa en això.
Han canviat els infants durant
aquests 25 anys?
La mainada no ha canviat, el que 
sí que ha canviat són els ímputs
que reben de la societat i els mit-
jans de comunicació. Personalment,
els que lamento més són aquella
mena d’estímuls que volen fer els
nens grans abans d’hora: consumis-
me, opulència... L’educació també
ha canviat. Ara, a sisè ja són adoles-
cents, se’ls responsabilitza i 

se’ls donen valors nous. A nivell
musical, pel que fa a l’animació
infantil, això es tradueix en arran-
jaments molt pensats des del 
món adult.
Tots aquests canvis han fet que els
animadors modifiquin els seus
espectacles?
Els canvis depenen molt de cada
animador. Hi ha molts formats.
Alguns hem fet un tomb en la
manera de fer, però sovint la finali-
tat que perseguim continua essent
la mateixa. Ara plantejo nous
repertoris, més instrumentació i
fins i tot bases electròniques amb
l’objectiu d’estar més a prop d’allò

que reben a través dels mitjans. Tot
i això, els continguts són els que a
mi m’interessen.
Us sentiu hereus de la lluita
iniciada per Xesco Boix?
Hi ha un ventall molt ampli de
propostes, unes més reivindicatives
i altres més lúdiques, i cada anima-
dor se situa al seu espai. Per la
meva experiència personal, incor-
poro contes d’arreu del món a molts
dels espectacles que faig. He apos-
tat per una línia més universalista,
partint sempre dels Països Cata-
lans. Altres han optat per temes
més ecologistes... Depèn del cas.
Quina incidència social tenen

aquests missatges?
En Xesco deia: “Quan faig una
actuació, sé que se n’aprofita un
0,02%, però alguna cosa queda”. Un
espectacle que dura una horeta és
com un bolet en la vida dels nanos.
S’aprofita si els pares i l’entorn –ja
sigui l’escola o l’esplai– ho viuen
amb els nens, però cal tenir en
compte que no apareixem per res en
els estímuls diaris que reben els
infants des dels mitjans de comuni-
cació. També és veritat que no hem
sabut fer-nos escoltar i reivindicar
la nostra tasca. Tampoc hem obtin-
gut un reconeixement per part de
les institucions.
Els animadors infantils sou dels
artistes que feu més ‘bolos’ a l’any
i, en canvi, sembla que la indústria
us dóna l’esquena.
Som uns privilegiats. Jo faig entre
150 i 200 bolos l’any. Si ens hi
poséssim, podríem fer que l’anima-
ció estigués més ben considerada i
que la gent s’adonés que n’hi ha uns
quants esgargamellant-nos amb el
tema, però sovint estem tan enfei-
nats que ens conformem amb anar
fent. En el seu dia, vaig apostar per
les discogràfiques, però m’he
desencisat. Amb el disc Som molta
colla (autoeditat, 2002), vaig inten-
tar tenir més repercussió invertint
en la qualitat musical. Hi van
col·laborar Pomada, Joan Reig d’Els
Pets, Juanjo Muñoz de Gossos,
Marcel Caselles i altres animadors
de l’AMAPEI. Però, tot i això, cap
discogràfica no el va voler editar.
És com un peix que es mossega la
cua; es considera que un espectacle
per mainada el pot fer qualsevol i
no es valora la nostra tasca.

ENTREVISTA • RAH-MON ROMA, CANTANT, ANIMADOR I RONDALLAIRE

“Els nens no han canviat, però els
estímuls que reben són diferents”

Salut Colomer
cultura@setmanaridirecta.info

E
l dimarts 21 de juliol va fer 
25 anys de la mort del cantant i
animador infantil Xesco Boix.

Sis mesos després de la seva mort, el
8 de desembre de 1984, un acte
emotiu al Parc de la Ciutadella, en el
qual van desfilar milers persones, va
mostrar l’impacte causat per la seva

desaparició en la societat catalana. I
és que Xesco Boix no va ser només
un animador infantil: va ser un
activista catalanista, universalista,
pacifista i ecologista, pioner del folk
a casa nostra.

Un quart de segle després,
durant el que podríem anomenar
l’any Xesco Boix, professionals de
l’educació i de la cançó s’han esgar-
gamellat per fer visible la importàn-

cia de la seva figura en la història
del país, encara que cap institució
pública ha decidit apostar-hi. Ha
estat des de la societat civil que se li
han fet diversos homenatges en
format de concert, llibres, webs,
documentals, discos, cançoners...
Una sèrie d’iniciatives que han
visualitzat la lluita singular prota-
gonitzada per aquest polièdric
agitador cultural. L’any Xesco ha

permès focalitzar l’atenció en una
disciplina artística i pedagògica
sovint menystinguda institucional i
mediàticament: l’animació infantil.
Una situació que els animadors
volen capgirar amb iniciatives com
l’Associació de Músics i Animadors
Professionals d’Espectacles Infan-
tils (AMAPEI). En parlem amb Rah-
mon Roma, un dels cantants per
mainada més actius de l’actualitat.

HOMENATGES
A XESCO BOIX
XESCO BOIX. HISTÒRIA 
DE LA NOSTRA HISTÒRIA. 
Els autors d’aquest llibre, Lluís M.
Panyella i Maria-Josep Hernán-
dez, han reunit més de quaranta
entrevistes que reconstrueixen el
context històric, social i cultural
en què va incidir Xesco.
TRIBUTS EN DIRECTE. 
El concert Vol d’oreneta, celebrat
el mes d’abril al CAT, va repassar
la seva trajectòria musical i ron-
dallaire amb les formacions musi-
cals i els cantants que l’havien
acompanyat, com el Grup de
Folck, Ara va de bo, la Bicicleta o
Els Cinc Dits d’una Mà, entre
molts altres. Al Mercat de Música
Viva de Vic, també se li retrà un
homenatge en format de concert.
VOL D’ORENETA.
vol-oreneta.blogspot.com. Un bloc
dedicat a recordar la figura de
Xesco Boix amb informacions i
cançons inèdites.
VULL SER LLIURE. 
Documental encartat amb la re-
vista Enderrock del mes de juliol
que, a més d’aprofundir en la vida
de Xesco Boix a través de perso-
nes pròximes a ell, recull el testi-
moni dels seus hereus.
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Enfilant l’agroecologia a Mallorca
L’illa balear acollirà les II Jornades d’Agroecologia, 
que enguany tenen els cultius de secà com a eix vertebrador

Gemma Garcia
cultura@setmanaridirecta.info

L’
agroecologia és una pràctica
que va més enllà d’observar
els components i interaccions

d’un agroecosistema. Promou la
producció agrícola que incorpora les
dimensions ecològica, tècnica,
socioeconòmica i cultural, com la
preservació de la biodiversitat, el
ciclatge de nutrients, l’optimització
de l’ús de recursos locals i l’aprofita-
ment dels coneixements tradicio-
nals, amb la finalitat de millorar
l’eficiència biològica i productiva. A
Mallorca, els productors ecològics
professionals són pocs, però les 
II Jornades d’agroecologia pretenen
posar-los en contacte i sumar més
persones interessades en aquesta
manera de produir i consumir.
Davant l’èxit de la primera edició, els
propers 28, 29 i 30 d’agost tornen
sota el títol “Entrecavant espais,
enfilant idees, en aquesta ocasió,
amb la intenció de construir propos-
tes de futur per treballar en xarxa.

El cultiu de secà
Les jornades d’enguany tractaran els
cultius de secà i, per aquesta raó,
segons Xavier Mas –de la comissió de
difusió– els espais on es desenvolu-
paran les diferents activitats han
estat escollits a partir d’aquesta
premissa. L’emplaçament és el
llogaret de Ruberts (Sencelles) i el
poble de Montuïri, al Pla de Mallorca.
En aquesta zona, hi trobem les
condicions de sòl i de règim hídric
òptimes per dur a terme aquest tipus

de cultiu: “Terres argiloses per les
quals l’aigua drena malament i
manté molt la saó”, especifica Mas. A
més, encara hi trobem sistemes
ancestrals de maneig dels recursos
hídrics a partir de la construcció
d’abellons. Segons Mas, “les explota-
cions agrícoles on es faran les
pràctiques han estat escollides bé
perquè presenten cultius de varietats
locals (tomàtigues, blats i melons) o
perquè desenvolupen un maneig de
cultius a la seca en ecològic”.

Durant la trobada que es va fer a
la Universitat d’Estiu de l’Horta, a
València, es va plantar la llavor que
va fer germinar les jornades agroeco-
lògiques de Mallorca. De les dife-
rents persones vinculades als movi-
ments socials anticapitalistes de
Mallorca que van participar a la
Universitat, en va sorgir una assem-
blea organitzadora que en va sumar
d’altres, “que tenien en comú preocu-
pacions pel consum responsable, la
producció ecològica i la cultura
popular”.

Xavier Mas assegura que falta
crear i enfortir els canals de comer-
cialització de producció agroecolò-
gica mallorquina –que avui dia són
majoritàriament cooperatives de
consum– al marge de clients pun-
tuals de certs restaurants, boti-
guers i particulars. Tal com defen-
sen des de l’assemblea organitzado-
ra: “El canvi és responsabilitat de
cadascú i cadascuna i l’autogestió
és la forma més democràtica i
autònoma que coneixem d’organit-
zar-lo”. La convergència i l’intercan-
vi d’aprenentatge de sabers i

coneixements populars, opinions i
experiències al voltant de l’agroeco-
logia camina en aquesta direcció.

CAMPANYES

Pràctiques
d’autosuficiència
Les Jornades d’Energia i Medi Ambient facilita-
ran l’accés a la tecnologia de les renovables

CAMPANYES

Gemma Garcia
cultura@setmanaridirecta.info

C
om fer lots amb bombetes de
baix consum, quins passos
cal seguir per construir un

petit aerogenerador o com arribar a
escalfar l’aigua de casa amb pla-
ques solars són alguns dels apre-
nentatges pràctics que caminen cap
a l’autosuficiència i que es podran
adquirir durant les Jornades
d’Energia i Medi Ambient. L’Horta
de Sant Joan, a la Terra Alta, és
l’indret que entre el 31 de juliol i el
9 d’agost acollirà aquesta trobada
amb l’objectiu de compartir conei-
xements, eines i mètodes que
serveixin per millorar la qualitat de
vida generant el mínim impacte
ambiental possible i assolint un
major nivell d’autosuficiència.

La majoria de les persones que
impulsen les jornades s’agrupen a
la Plataforma en defensa de la
Terra Alta, que lluita contra l’allau
de centrals eòliques ja que, assegu-
ren, la seva instal·lació amaga les
ànsies especulatives de les grans
empreses. Partint de la crítica a
l’actual model energètic, aquestes
jornades volen evidenciar –a través
de la teoria, però consolidant amb
la pràctica– que hi ha alternatives i
que aquestes passen pels petits
centres productors situats prop
dels llocs de consum. Finalitzades
les jornades, qualsevol persona
podrà arribar a generar energia per
l’autoconsum amb un molí de vent,
cuinar amb un forn solar o escalfar
l’aigua amb escalfadors solars.

Diversos treballs audiovisuals
contribuiran al debat, com el passi-
fòrum dels documentals Un crudo
despertar –de B. Gelpke i R. McCor-

mack– sobre el pic del petroli o
Home –dirigit per Yann Arthus-
Bertrand i construït visualment
amb fotografies aèries del món– que
descriu com les activitats humanes
s’han convertit en una amenaça per
l’equilibri ecològic del planeta. Les
reflexions també emanaran dels
tallers i de la presentació de diver-
ses experiències d’aprofitament
d’energies renovables al camp:
minieòlica, solar tèrmica, biomassa,
biogàs i minihidràulica. En definiti-
va, dues frases resumeixen l’essèn-
cia de les trobades: el model energè-
tic a debat, generació d’energia a la
pràctica.

Jornades 
d’Energia i 
Medi Ambient

Horta de Sant Joan, Terra Alta
Del 31 de juliol al 9 d’agost
decreixement.net/grup/jorna-
des-denergia-i-medi-ambient
hortaenergia@gmail.com

DIVENDRES:
> Taula rodona: les experiències

agroecològiques a l’illa 
i propostes de cara al futur

DISSABTE:
> MATÍ: Pràctiques de camp 

relacionades amb el cultiu de 
la tomàtiga de ramellet amb
maneig ecològic i amb el cultiu
de melons de varietats locals.

> HORABAIXA: Conferències sobre
la gestió tradicional dels 
recursos hídrics al Pla de 
Mallorca i sobre agricultura, 
població i energia.

DIUMENGE:
> Taller de conservació de 

tomàtigues (en conserva, 
assecades i enfilades)

> Jocs rurals tradicionals
> Visita d’una explotació 

agroramadera integral 
de maneig ecològic.

ALGUNS ACTES

> II Jornades
d’agroecologia
de Mallorca
28, 29 i 30 d’agost
mallorcagroeco.noblogs.org
Període d’inscripció obert

Membres de l’organització fan un taller d’herbes dolces per vendre a les jornades



Escriure després de Rwanda
Assajos sobre la realitat africana

Alfonso López Rojo
cultura@setmanaridirecta.info

B
oucabar Boris Diop va partici-
par, al costat de nou escrip-
tors més, en el projecte

Ruanda: escribir por el deber de la
memoria, iniciat el 1998, per tractar
d’abordar la possibilitat de preservar
la memòria del genocidi des de
l’exercici de l’escriptura. La valoració
d’aquesta experiència col·lectiva ha
quedat plasmada en el text Genoci-
dio y el deber de imaginar, on Boris
Diop incideix –sobretot– en el tracta-
ment postgenocidi estès entre la
comunitat internacional a partir
d’una percepció estereotipada de
l’Àfrica –pròpia d’un continent
acostumat a viure en la tragèdia– que
ha tractat de reduir el fet a meres
“lluites tribals”. Una percepció
perniciosa que aviat llisca, volent o
sense voler, cap a la consideració que
la vida humana a l’Àfrica té menys
valor que qualsevol altra vida en
qualsevol altre lloc.

Per l’escriptor, aquest és el
“mirall” que s’oferix al continent
africà, convidant-lo a reflectir-se en
els seus propis dimonis i evadint,
d’aquesta manera, tota responsabili-
tat postcolonial. Anar “més enllà del
mirall” serà, doncs, traspassar

aquesta visió, tornant a situar
constantment el problema i
apel·lant a la connivència dels
interessos externs. Per aquest
motiu Boris Diop recalca el paper
mai assumit de França en el genoci-
di de Rwanda a partir de la seva
estratègia expansiva de la francofo-
nia (estratègia anomenada en

conjunt Françafrique). Un fet que no
ha quedat gens resolt amb Sarkozy,
tal com demostren les paraules que
va pronunciar en un dels seus
viatges a l’Àfrica: “Van ser els
propis africans els qui van vendre
d’altres africans als negrers”. Per
descomptat, només per combatre
tanta grolleria argumental, es fa
completament necessari “escriure
després de Rwanda”.

Cultura en diàspora
Un altre aspecte interessant dels
petits assajos reunits en aquest
llibre es relacionen directament amb
la cultura africana i els problemes
d’identitat. És notable el text dedicat
a la semblança de dues de les seves
figures intel·lectuals més destaca-
des: Senghor i Cheikh Anta Diop.

Però també ho és l’anàlisi que
s’oferix de la cultura africana en el
context de la globalització. “Entren
més africans als Estats Units que en
temps dels esclaus”, resava un
titular del New York Times l’any
2005. Amb aquesta cita tan crua,
Boris Diop obre el seu assaig 
Los nuevos parias de la tierra

per constatar, també, la manera com
els immigrants africans es deixen la
pell als enreixats de les tanques de
Ceuta i Melilla.

Aquesta diàspora constant i
forçosa d’africans arreu del món es
tradueix en la creació d’una “cultura
cap a fora” en la qual, la majoria de
les vegades, els seus protagonistes
estan obligats a guiar les seves
creacions cap als gustos i les projec-
cions imaginàries sobre “l’africani-
tat” que demanden els interessos del
mercat internacional. No obstant
això, tractar d’accedir a aquest
mercat per la via ràpida és el somni
de milers de joves artistes africans,
que perceben la globalització com
una oportunitat per fer-se visibles.

LLIBRES
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Quan la mort 
venia del cel

Autor: Lluís de Salvador i Andrés
Cossetània Edicions, 2009
Pàgines: 296

Marta Camps
cultura@setmanaridirecta.info

L’any 1994, Ramon de Salvador
va fer donació a la Biblioteca

Hemeroteca Municipal de Tarra-
gona d’una caixa plena de docu-
ments que havia escrit el seu
pare, Lluís de Salvador i Andrés,
que es va haver d’exiliar a França
amb la seva família, però va
decidir endur-se els papers. Tot i
les vicissituds que va haver de
viure a causa d’aquesta documen-
tació, la va continuar guardant.
Una primera part d’aquell mate-

rial va aparèixer publicada el
2005 amb el títol Tarragona sota
les bombes. Ara surt a la llum el
mecanoscrit, que ell titula Memò-
ria relativa als bombardejos
soferts per la població de Tarra-
gona en el període de l’abril del
1937 al gener del 1939, una
relació dels bombardejos que va
patir la ciutat durant el conflicte
bèl·lic. Hi fa constar moltes
dades, però no és una crònica
estadística dels bombardejos: és
un testimoni de primera mà d’uns
fets que van marcar la seva vida i
van canviar el curs de la història.

LLIBRES

La mort des de l’aire

Las peores películas de la historia
Roger Ebert
Traducció: Jessica Lockhart
Ma Non Troppo, 2008
540 pàgines

Ignasi Franch
cultura@setmanaridirecta.info

E
l títol espanyol d’aquest volum
no acaba de descriure adequa-
dament el seu contingut, com

sí que fan els títols originals dels dos
llibres que el componen: Your movie
sucks i I hated, hated this movie.
Perquè Roger Ebert no cerca els
productes més infectes del setè art,
sinó que selecciona algunes de les
seves crítiques més verinoses. Molts
dels seus objectius són films, potser
desencertats, però amb un cert nivell
de producció i concepció, que difícil-

ment tindran lloc en una veritable
antiantologia.

Guanyador de múltiples premis,
inclòs el Pulitzer, Ebert és un dels
crítics més coneguts dels Estats
Units. Als textos recollits, es permet
ironitzar ben cruament i, de vegades,
fa la impressió d’estar escollint
alguna víctima discutible, acarnis-
sant-se en pel·lícules que –usant
terminologia del relativisme crític–
“compleixen la seva funció”. De
vegades, Ebert il·lumina amb un
potent focus de sala d’interrogatoris
un aspecte concret dels projectes
fins a impossibilitar veure’n d’altres.

Però no es pot negar que hi ha
quelcom de revulsiu en el seu rebuig
a un cinema primordialment referen-
cial, que arriba a desafiar tota noció
de rigor intel·lectual. L’autor bateja
amb ironia algunes d’aquestes
situacions recurrents i convencions
que els espectadors ens hem acostu-
mat a acceptar de manera acrítica:
l’escena de l’assassí cotorra, la
pel·lícula de benzinera equivocada, el
cinema d’adolescents morts... En
aquest aspecte, el llibre és un agraït
recordatori (amb potencial vacuna-
dor) del fet que, massa sovint, ens
prenen per ximples.

LLIBRES

Les crítiques verinoses als productes de pantalla

Han passat quinze anys del genocidi de Rwanda, durant el qual prop
d’un milió de persones d’ètnia tutsi van ser aniquilades sistemàtica-
ment entre l’abril i el juliol de 1994. Després de l’última gran barbà-
rie del segle XX, es poden citar amb la mateixa força simbòlica les
conegudes paraules d’Adorn que expressaven la dificultat de poder
escriure poesia després d’Auschwitz. Aquesta dificultat és represa i
posada en positiu, en bona part, a África, más allá del espejo, un llibre
que reuneix articles de l’escriptor Boubacar Boris Diop (Dakar, 1946)
destinats a analitzar els problemes del continent africà des d’un punt
de vista personal i resistent.

África más allá
del espejo

Autor: Boubacar Boris Diop
Ed: Oozebap, Barcelona 2009
Pàgines: 227

Boris Diop
recalca el paper
mai assumit de
França en el
genocidi de
Rwanda
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The Kluba, el club 
d’amics del rock’n’roll
El nou projecte del cantant d’Skalariak, Juantxo Skalari, fusiona rockabilly i
ska en un primer disc on s’alia amb el contrabaixista lleidatà Lo Pardal Roquer

Roger Palà
cultura@setmanaridirecta.info

J
uantxo Skalari, cantant d’Skala-
riak, presenta un nou grup: The
Kluba. Després de fer més de 600

concerts i d’haver publicat sis discos
al capdavant de la banda navarresa,
Skalari engega un nou projecte
musical on canvia parcialment de
full de ruta. The Kluba es desvia de
l’ska i el reggae i s’endinsa, segons
s’explica l’autor, en les sonoritats del
rock’n’roll més primigeni. El grup
acaba de publicar el seu primer disc,
homònim, amb la discogràfica basca
Oihuka.

Si no comptem el disc en directe
d’Skalariak, han passat prop de
quatre anys des de la publicació de
Luz rebelde (2005), el darrer disc
d’estudi de la formació d’Skalari:
“Crec que és quelcom natural en un
músic continuar el camí i seguir
abanderant noves cançons. És una
cosa que mai deixo de fer dia a dia
però que, després de quatre anys, he
decidit publicar i, a més, en un nou
àmbit i amb una banda diferent, The
Kluba”.

Si la referència bàsica d’Skala-
riak era l’ska dels seixanta, que
fusionava amb el reggae i el punk, en
aquesta nova formació, Juantxo
Skalari es deixa dur per la seva
passió pel rock’n’roll més pur, amb
les arrels clavades als anys cinquan-
ta i un punt d’estètica vintage. La
resta de les peces del puzle són el
rockabilly i, com sempre en la seva
trajectòria, els ritmes sincopats.
“Skalariak fusionava l’ska amb altres
estils i mostrava un ventall de ritmes

diferents, des del més accelerat al
més tranquil. En el cas de The Kluba,
la principal influència parteix de
personatges com Fats Domino, que a
principi dels anys 50 van influir tant
el rock’n’roll com l’ska. The Kluba
pretén tornar a unir aquests dos
gèneres, rock’n’roll i ska, cinquanta
anys més tard”.

The Clash o Stray Cats, referents
El resultat és una col·lecció aprecia-
ble de temes amb referents com The
Clash o Stray Cats, executats amb
un trio musical que encapçala el
contrabaixista David Esterri,
conegut per la seva faceta com a Lo
Pardal Roquer, i l’aportació d’una
secció de vents jamaicana. “Amb la
idea de fusionar ambdós estils,
també volia buscar equilibri per la
formació. Per això vaig contactar
amb Lo Pardal Roquer, contrabai-
xista de qui tenia molt bones
referències. Ell i la resta del trio de
Lleida, Joan Butxaca i Pere Sarries,
són el vessant rocker del grup”.
D’altra banda, Skalari va contactar
amb Xavi De la Salud (La Thorpe
Brass) per composar una secció de
metalls “més jamaicana”, que va
completar amb Dr. Spook 
(La Thorpe Brass) al trombó. “A
més, a última hora, vaig incloure un
veterà violinista de Reus, Xavi
Macaya, que ha treballat amb Lluís
Llach i que va donar un caràcter
diferent a The Kluba”.

La ubicació d’Skalari a Reus no
és casual perquè, des de fa anys, hi
impulsa el projecte Bat a Bat
Kultur, una distribuïdora de mate-
rial alternatiu. Per això, a més de

cantar en èuscar i castellà, en
aquest disc, també s’atreveix a fer-
ho en català a temes com “Brindo”.
“La meva forma natural d’escriure
és en castellà però, si una cançó ho
demana, integro un idioma dife-
rent, en aquest cas el català. He
comptat amb l’ajuda d’una filòloga
catalana de Reus, l’Agnès. Ella ja
m’havia adaptat un llibre d’anti-
poemes al català que al final no
vaig arribar a publicar i al qual vaig
recórrer per completar algunes de
les cançons de The Kluba”. En el cas
de “Brindo”, la cançó parla “de la
meva sortida d’Iruña per venir a
aquesta terra que m’ha acollit tan
bé”. “Potser ara, a nivell personal i
públic, això és més palpable, perquè
ara tota la banda la integren músics
catalans”, diu.

MÚSICA

The Kluba
The kluba 
(Oihuka)
Rock/ Ska

Una terrasseta
per la cultura
Música, cinema i arts escèniques a 
Tàrrega del 30 de juliol al 23 d’agost

MÚSICA

Blanca Balanyà
cultura@setmanaridirecta.info

L
a Terrasseta és un festival
gratuït i sense ànim de lucre
que té com a objectiu dinamit-

zar l’agenda lúdica i cultural de la
ciutat de Tàrrega (l’Urgell) durant el
mes d’agost. Organitzat per l’asso-
ciació cultural Nous Espais, les
activitats de la Terrasseta s’allar-
guen des del 30 de juliol fins al 23
d’agost i inclouen música en directe,
Dj, audiovisuals i arts escèniques.

En l’àmbit musical, destaquen
els concerts d’Electroputas (1 d’a-
gost), un grup de Barcelona que ar-
rasa a les pistes de ball amb les se-
ves remescles provocadores de clàs-
sics macarres i cañís. També 
La Transfrontalière de L’Amor (6 d’a-
gost), banda formada a partir de l’en-
contre del grup de Sabadell Dúmbala
Canalla i la formació del Rosselló
Les Madeleines. El resultat és una
fanfàrria que es burla de tota fron-
tera i fusiona músiques catalanes,
romaneses, italianes, yiddish,
rumba...

En l’apartat audiovisual, es
projectaran films com Pobres pobres
que els donguin pel cul, basat en la
vida i l’obra de l’artista Pepe Sales,
poeta maleït de la generació dels

vuitanta. El film ha estat dirigit pel
cantautor Albert Pla, que va musicar
els seus poemes al disc Cançons
d’amor i droga. També es projectarà
una selecció de curtmetratges sobre
immigració i convivència a partir
d’una col·laboració amb el festival
Filmets de Badalona.

Pel que fa a les arts escèniques,
hi actuaran companyies com Micro-
cosmos Teatre, que presentarà el seu
espectacle Résurrection à la Carte.
Dos éssers misteriosos deambulen
pels carrers oferint els seus serveis:
resurreccions a la carta de grans
estrelles del jazz com Armstrong,
Holiday o Sinatra, que retornen a la
vida per interpretar el seu repertori.

La Terrasseta es va organitzar
per primer cop l’estiu de l’any 2000
com a alternativa d’oci de qualitat a
la capital de l’Urgell i, per extensió, a
les Terres de Ponent. La proposta de
La Terrasseta és força senzilla: ac-
tivitats culturals gratuïtes i a l’aire
lliure, de qualitat i innovadores.

La Terrasseta
Del 30 de juliol al 23 d’agost
Tàrrega (l’Urgell)
www.laterrasseta.org

Senior i el Cor Brutal
L’experiència gratificant
(La Casa Calba)
Cançó / rock

Senior i el Cor Brutal són un
símptoma més que alguna cosa

s’està movent al País Valencià, fins
ara territori dominat bàsicament
pels sons de l’ska, el mestissatge i el
punk-rock. Sense desmerèixer
aquests gèneres –on hi ha bandes
que hi excel·leixen–, el cas és que
sovint ens trobem amb propostes
que deixen força a desitjar. En canvi,
bandes com Arthur Caravan, Amani-
da Peiot o els propis Senior –suma-
des a les propostes de cançó d’autor
amb qualitat i exigència de Feliu
Ventura, Oscar Briz o Pau Alabajos–
demostren que és possible fer

música en valencià amb un molt bon
nivell. L’experència gratificant s’ha
enregistrat als mítics Estudios
Sondor de Montevideo (amb 70 anys
d’existència, els més antics d’Amèri-
ca Llatina) i també als Estats Units,
mesclant les cançons a The Funeral
House de Louisville (on es van
cuinar les primeres demos de 
My Morning Jacket i Palace Bro-
thers) i masteritzant-les a George-
town Masters en Nashville. El
resultat és una col·lecció de cançons
molt personals, entre el rock i la
cançó d’autor, amb un so aspre i
alhora captivador. ROGER PALÀ

MÚSICA



El teatre com a únic bàndol
Esteve Polls i la dramatúrgia catalana de postguerra

Estel Barbé
cultura@setmanaridirecta.info

E
steve Polls i Condom (Barcelona,
1922) reconeix que ha escrit un
totxo. Si no fos per Josep Maria

Vidal, revisor del text, el llibre consta-
ria de 1.200 pàgines en lloc de les 940
que ens arriben de la mà de Viena
Edicions. El document narra i descriu
amb profusió de detalls el recorregut
vital del director teatral en primera
persona i també dóna cabuda a tot un
seguit de reflexions, opinions i dubtes
en veu alta plantejats a les persones
lectores. La controvèrsia està assegu-
rada des de l’inici i reforçada amb
multitud de comentaris que, sense
pèls a la llengua, expliquen la situació
del teatre català de postguerra sense
firmar amb cap dels dos bàndols. Això
sí, des d’una perspectiva bastant
filantropa, defensora de la humanitat
i, per tant, crítica i enutjada amb les
aberracions del règim franquista.

Colors dels guanyadors
La carnisseria civil, tal com l’anomena
Polls, va enganxar l’autor en plena
adolescència i amb el tràgic inici de la
mort del seu germà gran, el 1936, al
front de Terol. A partir d’aquí, va
començar a créixer en l’ambient de la
Barcelona de postguerra, marcada per
la repressió i la falta d’oxigen social. El
primer mea culpa arriba justament
aquí, quan reconeix que “durant quasi
bé un any, com milers i milers de
conciutadans, vaig portar damunt la
vestimenta dels guanyadors i ara me
n’avergonyeixo”. Sortosament, aquesta
tendència es va capgirar a mesura que
s’anava fent gran i feia els primers
passos com a director de projectes

amateurs o, com prefereix anomenar-
los Polls, d’aficionats. La majoria són
companyies creades en el si de centres
catòlics i petits espais que intentaven
anar franquejant els límits de la
censura sense arribar a la subversió
artística.

L’estrena pública i professional va
arribar el 15 de juny de 1950 amb una
plaça del Rei plena de gom a gom i
amb l’obra Los esclavos de Pablo
Puche. L’èxit artístic i la ruïna econò-
mica el van mantenir en contradicció
fins que va atrevir-se a dirigir la
temporada 1953-1954 d’un Orfeó
Gracienc poc recuperat de l’arribada
franquista. Aquí, i emparat per la
Institució Teatral Josep Claramunt, es
va atrevir a presentar Romeo i Julieta,
recentment traduïda i versionada al
català per Josep Maria de Sagarra. Va
ser durant les Festes de la Mercè i sota
una polèmica assegurada, amb traves
constants per part de la censura i un
debut magnífic de la seva màxima
deixeble: Núria Espert.

El despertar del teatre català
Si l’obra s’havia pogut fer i res no
s’havia ensorrat, carta blanca. La
temporada de l’Orfeó 1954 va estar
plagada de textos en català, que van
anar aproximant el públic i, de mica en
mica, van retornar la normalitat
lingüística als escenaris. Aquesta
valentia i aquest atreviment de Polls
van ser recompensats amb la direcció
de la companyia del Teatre Romea i,
posteriorment, la famosa representa-
ció del primer clàssic permès en
català, el Juli Cèsar al Teatre Grec de
Montjuïc, l’any 1957. D’aquella jorna-
da, Polls en guarda diversos records,
d’entre els quals narra les pinyes de

camisas azules, joves que llançaven
pedres a l’escenari.

La censura no va poder amb ell,
però sí les condicions econòmiques del
teatre professional català. Polls,
progressivament desmotivat, va
començar a viatjar per Itàlia, París o
Madrid i va tornar alguna vegada per
fer el pas definitiu cap a les Amèri-
ques. Reconegut arreu de l’Amèrica
Llatina per la direcció de companyies
nacionals, va tornar als anys 70 per
quedar-se. Malauradament, però, tot i
liderar el Teatre Popular de Barcelona i
mantenir una Escola d’Interpretació
Dramàtica pròpia, les institucions el
van anar apartant i no ha estat recone-
gut fins fa ben poc.

El seu darrer i últim treball dalt de
l’escenari és Jugant amb Molière,
estrenada el 2008 i enguany de gira.
Un comiat i, alhora, la reafirmació de
la seva màxima: “M’he estimat més
llançar-me de ple i amb els ulls ben
oberts al teatre, al ‘meu teatre’ que
–d’aquesta manera– s’ha convertit en
motor, esperit i justificació de tota la
meva existència”.

. EL REBOST

Tomàquets d’estiu
Joan-Andreu Moll Gamboa
rebost@setmanaridirecta.info

A
vui dia, de tomàquets
frescos, en trobem tot
l’any. Els hivernacles, les

cambres frigorífiques i el trans-
port al llarg de centenars i
milers de quilòmetres fan
possible que arribin a taula quan
el cicle biològic de la planta ja fa
temps que ha finalitzat i, als
horts, no hi queda ni el record de
les tomaqueres. Un suposat luxe
que paguem al preu de consumir
uns fruits insípids i eixuts, que
tenen poca cosa a veure amb els
tomàquets d’horta collits entre
els mesos de juny i setembre,
ben vermells, saborosos, sucosos
i de flaire penetrant. De fet,
trobar un bon tomàquet al súper

es fa difícil fins i tot a l’estiu. Els
designis del mercat autoregulat
–Smith dixit– són inescrutables,
així que, si compres al súper, no
és estrany que acabis menjant
tomàquets made in Holland o
–en el millor dels casos– conre-
ats al celebèrrim mar de plàstics
d’El Ejido. Així que farem bé de
buscar als mercats i a les para-
des de pageses i pagesos. La
butxaca i el paladar ens ho
agrairan.

En qualsevol cas, és a l’estiu
quan podem trobar tomàquets
acabats de collir i gaudir al
màxim de les seves virtuts
gastronòmiques i nutritives. Les
possibilitats que ofereixen són
infinites, ja sigui en amanides,
salses o sopes fredes. Avui,
algunes idees per assaborir-los.

ARTS ESCÈNIQUES
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Trempó de batalla
1 tomàquet per persona, unes
llesques de pa torrat, oli, sal,
orenga i pebre.

Si us agrada esmorzar salat,
proveu aquesta varietat bàsica
del trempó balear, senzilla,
refrescant i revitalitzant. Tallem
el tomàquets a daus i l’amanim
generosament. Es menja amb les
mans, sucant el pa amb el tomà-
quet.

Tomàquets farcits
Tomàquets mitjans o grossos,
ceba tendra, pebrots verds i
vermells, unes fulles d’enciam i
ruca, 2 ous durs, tàperes, salsa
rosa o maonesa.

Tallem els tomàquets per la
meitat i els buidem, reservem la
polpa. Piquem la resta d’ingre-
dients ben petits i els barregem
amb la salsa rosa –maonesa,
quètxup, un xic de tabasco i un
rajolí de whisky– i la carn dels
tomàquets. Els farcim i els
servim ben frescos.

Una recepta, com totes,
oberta a la imaginació i a les
possibilitats de cada rebost i que
ens permet improvisar tota mena
de farcits –amb fruita i fruits
secs, amb arròs... També els
podem fer al forn si substituïm la
salsa rosa per una crema de
formatge –formatge tendre per
untar (tipus ricotta) o de cabra,
ben pastat amb un raig generós
d’oli d’oliva i unes fulles d’alfà-
brega fresca.

Conserva de sofregit 
de tomàquet
Una caixa de tomàquets ben
madurs, cebes, pebrots verds i
vermells, uns grills d’all, oli, sal i
sucre. Pots de vidre.

Pelem els tomàquets i els passem
per la batedora. Coem el tomàquet,
la ceba i els pebrots tallats a daus
a foc lent en una cassola entre tres
quarts i una hora. Netegem bé els
pots de vidre –també els podem
escaldar per esterilitzar-los bé.
Quan tenim els pots plens i ben
tapats, els cobrim d’aigua en una
olla ben fonda i els fem bullir vint
minuts. L’escalfor farà sortir l’aire
que quedi dins del pot i tindrem
una conserva al buit que podrem
emmagatzemar durant mesos.

Pesto de tomàquets
Un grapat de pinyons (avellanes,
nous, pipes), 7-10 tomàquets secs,
2 grills d’all, ½ got d’oli d’oliva,
100g de parmesà (o algun format-
ge sec i curat) i sal.

El dia abans, hidratem els
tomàquets secs en aigua calenta
durant 5 minuts. Retirem les
llavors, els eixuguem amb un drap
i els reservem coberts d’oli. L’ende-
mà, passem tots els ingredients
per la batedora i ja tenim una
versió prou digna i fàcil del pesto
rosso sicilià, ideal per acompanyar
qualsevol plat i que es conserva
perfectament durant dies i setma-
nes a la nevera. També hi podem
afegir alguna herba aromàtica
(orenga, alfàbrega, romaní, farigo-
la) i un punt de picant.

Acomiadar-se de tota una vida de teatre no ha de ser fàcil. L’adrenalina
dels moviments de teló, l’anar i venir de darrera hora i l’interrogant de
la reacció del públic generen unes substàncies químiques que, sens
dubte, produeixen dependència a la llarga. Segurament aquest seria un
bon argument per explicar perquè Esteve Polls, que ronda la vuitantena
llarga, continua donant guerra al teatre i a les institucions culturals
catalanes. La darrera malifeta d’aquest controvertit director, autor i
emblema del teatre català ha estat la publicació de les seves memòries
sota el títol Cinc minuts abans que caigui el teló. La presentació, el mes
de maig passat, va ser una excusa magnífica per homenatjar en vida a
una d’aquelles persones que ho ha donat i perdut tot pels escenaris.

Cinc minuts
abans que 
caigui el teló

Autor: Esteve Polls
Viena Edicions, Barcelona 2009
Pàgines: 944

‘Jugant amb Molière’, la darrera producció dirigida per Esteve Polls.

El mar de plàstic, entre El Ejido i Roquetas de Mar. Més de 700 km. qua-
drats d'hivernacles que abasteixen d'hortalisses els mercats internacionals.
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BARCELONA

Dissabte 25 de juliol
Jornada antirepressiva
12h. Plaça de la Farga 
(Sants. Metro L5 i L1)
Presentació del llibre: Cerrados
bajo llave, d’Alfredo Bonanno a
càrrec de l’editorial Anomia. A les
14h. Dinar vegà (porta el teu per
compartir). A les 16h. Debat:
Mètodes i conseqüències de la
repressió. A les 18h. Passi de
documental.

Kafeta d’estiu al 
CSOA La Revoltosa
21:30h. Al CSOA La Revoltosa. 
C. Rogent, 2 (Clot. Metro L1 i L2)

Gratuït. Hi haurà un trivial dels
moviments socials i l’actuació de
Selecter Prodigiós (ska-reggae-
punk).

Festa del Ventall
21:30h. A l’Ateneu Popular de
l’Eixample. Passatge Conradí.
Hi haurà pintxos i dj. Els beneficis
aniran destinats íntegrament a la
campanya de suport a en Jona.

BERGUEDÀ

Berguedà
XII Marxa d’Homenatge 
als Maquis
Dissabte 25 de juliol. 8h Camina-
da comentada per les Canals de
sant Miquel. Sortida des del Pont
de Pedret (Berga). 14h. Dinar al
Pont del Climent (Vilada). 17h. a
la carretera vella de Vilada:
Homenatge a Joan Vilella, Josep
Puertas i Josep Bertobillo. 
19h. Col·loqui: Del MIL i els GARI
fins a l’actualitat, amb Txema
Bofill, encausat pel MIL i ex-
membre del GARI, a l’Ateneu
Columna Terra i Llibertat. C. Balç
4, baixos (Berga). 23h. Concert
amb la Puta Ley i Las hermanas
Calatraba (hip-hop) a l’Ateneu

Columna Terra i Llibertat.
Organitza: Ateneu Columna Terra i
Llibertat i Centre d’Estudis Josep
Ester Borràs.

COLLBATÓ

Divendres 24 de juliol
Sopar popular 
2 anys d’Assemblea de Joves
21h. A l’antiga era de la Font del
Còdol. Preu: 5 euros.

GIRONA

Dimecres 29 de juliol
Projecció de la pel·lícula 
La dignidad de los nadies
21:30h. Casal Independentista 
El Forn. C. del Carme, 256.

LA MATA (Els Ports)

XXXIè Aplec dels Ports
Divendres 24, dissabte 25 
i diumenge 26 de juliol
Hi haurà activitats diverses, entre
les quals destaquen els concerts
(Sva-ters, Pepet i Marieta o Cesk
Freixas) i d’altres lligades amb la
cultura i les tradicions de la
comarca i del País Valencià

MATARÓ

Dissabte 25 de juliol
Concert de festa major
24h. A la plaça de l’ajuntament.
Gratuït. Concert amb Les Absen-
tes, Dijous Paella i Ebri Knight.
Organitza: Marrintxa i Atzucac

TARRAGONA

Dissabte 25 de juliol
Cadena humana 
per salvar la Platja Llarga
9h. Platja del Miracle. 
Organitza: Salvem la Platja Llarga

Dimecres 29 de juliol
Projecció de la pel·lícula 
La sal de la vida
20h. Ateneu Llibertari Alomà. 
C. Misser Sitges, 9. Gratuït.
Organitza Ateneu Llibertari Alomà

VALÈNCIA

Dijous 23 de juliol
Homenatge a Toni Villaescusa
20h. Ateneu Popular. 
C. Pere Bonfill 12.
Amb Josep Guia (PSAN), membre
d’Alerta Solidària i membres de les
organitzacions juvenils de l’EI.

25 de juliol
FESTA MAJOR ALTERNATIVA 
DEL VENDRELL

C. Colom (al costat de l’estació de tren)

Concert amb:

Cesk Freixas
At Versaris
Dr. Calypso
La Vanda
Respect Mark & the incoherent band
i DJ.

Gratuït

Organitza: Col·lectiu la Trinxera

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

BARCELONA
Dimecres 22 de juliol
CONCENTRACIÓ 
CIUTADANA CONTRA 
LA REQUALIFICACIÓ 
DEL MINIESTADI

19:30h. C. Cardenal Reig 
amb Ramon Nonat

BARCELONA
Divendres 24
UN NOI PERD UN ULL EN
UN DESALLOTJAMENT 
A FRANÇA. 
CONCENTRACIÓ 
CONTRA LA REPRESSIÓ

18 h. Davant el consulat francès.
Ronda Universitat 22

Organitza: Xarxa Estatal pels Drets
dels Immigrants (REDI) Catalunya

BARCELONA
25 de juliol
CONCENTRACIÓ 
PER LA LLIBERTAT 
D’AMADEU CASELLAS

19h. Plaça Sant Jaume

Per mostrar la solidaritat amb la
vaga de fam que du a terme Amadeu
Casellas per denunciar els abusos
dels responsables penitenciaris i
per exigir la seva llibertat.

Sortim de casa

IZURZA (EUSKAL HERRIA)
Del divendres 24 de juliol 
al diumenge 2 d’agost
XIV ACAMPADA CONTRA EL TAV

Durant els deu dies que dura l’acampada hi ha
diverses activitats programades, que inclouen
una manifestació central el dissabte 1 d’agost
a les 12h. a la plaça Andra Mari de Durango. 

L’objectiu de les jornades és crear un punt de
trobada entre tota aquella gent que s’oposa a
aquest tipus d’obres i als models econòmics
que les impulsen. 

Organitza: Asamblea contra el TAV.

Probablement estarem davant els
dies més càlids d’aquest estiu.

Entre dimecres 22 i dimarts 28 de ju-
liol, una bombolla càlida provinent
del Sàhara ens arreplegarà dins el
seu radi d’acció. Afectarà tota la me-
diterrània occidental, incloent-hi els

Països Catalans. Els termòmetres
fregaran els 40 graus a les comar-
ques de la plana de Lleida. Aquesta
xifra també es podria assolir el di-
jous 23 a la ciutat de Girona. La xafo-
gor serà molt intensa i l’insomni es
farà present a les comarques litorals. 

Una bombolla d’aire calent ens envairà a partir del dimecres 22 de juliol



Eva Badia
entrevista@setmanaridirecta.info

Quins són els efectes de la sal a
l’aigua potable?
La sal abocada als rius afecta

els ecosistemes i el sistema renal i la
pressió sanguínia de qui la beu. Quan
es desinfecta amb clor, els clorurs i la
matèria orgànica generen trihalome-
tans a l’aigua potable, uns elements
que són cancerígens, mutagenètics i
teratogènics. Des del gener, la directi-
va d’aigües de la Unió Europea limita
els clorurs que es poden usar en l’ai-
gua potable a un màxim. Gràcies a la
pluja i al fet que hi hagi dilució als
rius, estem al límit de clorurs perme-
sos, però els trihalometans estan fre-
gant o per sobre d’aquest límit i...
Compte!, que la propera sequera ja es-
tà en marxa! Amb el cabal del riu nor-
malitzat, com abans de les pluges del
mes de maig, difícilment s’acomplirà
la directiva sense gastar recursos en
noves tecnologies de tractament.
Quan els objectius de qualitat de l’ai-
gua potable no s’assoleixen, aquesta
es transforma en “sanitàriament per-
missible”, situació que patim des de fa
dècades. Però com que això no et ma-
ta de seguida...
Què s’ha fet o s’està fent per evitar
aquesta situació?
El més barat seria arreglar el riu en
origen però, per ara, sols es millora
l’aigua potable que s’ha de subminis-
trar i això –que és molt més car– ha fet
construir nous tractaments a les pota-
bilitzadores del Llobregat, tant a Abre-
ra com a Sant Joan Despí. La resta
d’empreses subministradores i altres
usuaris també hauran d’invertir i ho
acabarem pagant els usuaris, ja que la
directiva europea no s’acomplirà per-
què el riu continuarà portant la salini-

tat. El col·lector de salmorres, cons-
truït per minimitzar la contaminació
de les aigües superficials i els aqüí-
fers, ha quedat obsolet perquè Iberpo-
tash multiplica l’extracció al màxim i,
amb ella, també els abocaments de re-
sidus sòlids. Des de l’any 89, aquestes
aigües industrials passen per un
col·lector que ha resultat ser insufi-
cient. S’ha ampliat des d’Abrera fins
al mar, però de les mines del Bages
–zona on es produeixen els aboca-
ments– fins a Abrera, encara tenim el
col·lector inicial. Tot ell, fins al mar,
s’ha trencat més de 350 vegades. L’en-
velliment del col·lector i la sobreex-
plotació generen vessaments i conta-
minacions puntuals molt agressives.
Quatre o cinc poblacions han perdut
les seves fonts d’abastament històri-
ques i han construït noves plantes de
tractament. Quan el nou col·lector
funcioni al màxim de la seva capaci-
tat, cada any evacuarà al mar gairebé
tot un embassament de Sant Ponç,
uns recursos hídrics de valor incalcu-
lable i molt més econòmics de tractar
que una dessaladora d’aigua de mar.
Qui paga tot això?
La mineria no compleix les seves obli-
gacions mediambientals, ja que el ru-
nam salí es considera un subproducte
i, per tant, no se li aplica la Normativa
de Residus Industrials. Els danys s’ex-
ternalitzen i han de ser remeiats amb
diner públic. Dels 277 milions d’euros
previstos per l’Agència Catalana de
l’Aigua per minimitzar l’impacte de la
salinitat, Iberpotash sols està dispo-
sada a pagar-ne uns tres o quatre, que
servirien per recollir surgències d’ai-
gües dolces salinitzades i portar-les al
col·lector. La resta d’obres es paguen

amb fons europeus i altres fons pú-
blics. O sia, que l’axioma de qui conta-
mina paga es converteix, en aquest
cas, en qui contamina cobra.
Es pot denunciar aquest incompli-
ment de les obligacions ambientals?
Ja fa anys que la fiscalia de medi am-
bient del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va obrir diligències con-
tra l’empresa minera. La policia judi-
cial va aclarir que l’augment de la sali-
nitat és fruit de la mina de potassa i,
amb tota seguretat, si hi hagués una
sentència seria condemnatòria. S’ha
pressionat políticament perquè el su-
mari no evolucioni i fa anys que està
retingut en un jutjat de Manresa. Per
MontSalat, ens trobem davant el pro-
blema de contaminació més impor-
tant de Catalunya –d’abans, d’ara i del
futur–, ja que afecta el territori i més
de quatre milions de persones que
beuen i utilitzen les aigües del Llobre-
gat. Hem iniciat un altre procés judi-
cial de reclamació dels afectats, obert
tant a particulars com als ajunta-
ments i les indústries, però l’empresa
minera i alguns polítics intenten divi-
dir els actors, mentre algun ajunta-
ment mira cap a una altra banda.
Hi ha alguna solució senzilla?
S’han fet propostes, com dissoldre els
runams i abocar-los al mar a través
del col·lector, o s’ha calculat quant
costaria tornar la sal a la mina, però la
mina no vol. A més de les anomalies
ambientals, els incompliments i els
diferents delictes, el Departament de
Medi Ambient ha concedit la llicència
ambiental a l’empresa minera Iberpo-
tash. La societat civil s’hauria de be-
llugar i, quan hi hagi una pressió prou
important sobre els polítics, possible-

ment aquests mouran fitxa. Potser
s’esperaran que la potassa desapare-
gui... perquè això de la mineria, arreu
on vagi, en general, són 100 o 200
anys de glòria i 1.000 o 1.500 anys de
misèria.
I tot això s’explica al documental ‘La
Sal de la Mort’?
La productora de Cardona E2S Pro-
duccions va tenir la idea de fer un do-
cumental de denúncia i, juntament
amb MontSalat, va elaborar el guió. El
programa Gran Angular de TVE hi es-
tava interessat però, quan el va visio-
nar, ja no li va convenir, suposada-
ment per les pressions polítiques.
Després es va oferir el programa a
TVC i es va obtenir la mateixa respos-
ta. La productora va cedir gratuïta-
ment el documental a MontSalat i, d’a-
quí, s’està creant aquesta diàspora,
tant al Bages com al Baix Llobregat i
al Barcelonès, que potser és l’àmbit
que pateix més el problema i que, a la
vegada, el desconeix més o bé el té as-
sumit com una fatalitat. Hi ha una ex-
plicació de perquè la Regió Metropoli-
tana de Barcelona té el rècord de
consum d’aigua envasada, però els
mitjans de comunicació no n’expli-
quen les causes o no ho poden difon-
dre, tot i que seria desitjable.

Roger Lloret ha participat en
l’elaboració del documental
–gravat l’estiu passat– titulat
‘La Sal de la Mort’, que tracta
dels vessaments de residus
salins als rius Llobregat i Car-
dener originats per Iberpotash,
empresa explotadora de les
mines de potassa del Bages.
Lloret forma part de MontSalat,
una plataforma que denuncia
l’abocament diari de sal als
immensos runams salins –des
d’on s’escampa Llobregat avall
i que registra unes concentra-
cions que superen diverses
vegades les que trobem a
l’aigua de mar– i els devasta-
dors vessaments del col·lector
de salmorres. El grup dóna a
conèixer el documental mitjan-
çant projeccions públiques.

ANTONIA CHAN

LA INDIRECTA

“El problema de contaminació
més important de Catalunya,
d’abans, d’ara i del futur”

Esther Sancho
opinio@setmanaridirecta.info

R
ecentment, amb una compa-
nya advocada hem patit una
derrota moral en el cas d’una

casa okupada. No es tracta de cap
sentència condemnatòria, el que
ens ha derrotat ha estat l’actitud de
renúncia de les encausades que, de
moment, tampoc no les ha dut a
bon port i que ens ha fet deixar la
defensa –o seguint amb el símil
mariner, abandonar el vaixell en
ple naufragi. Per sort, d’exemples
de resistència de cases i centres
socials okupats a Ponent no ens en
falten. Sense anar més lluny, el 24
de juliol complim tres anys del
desallotjament de La Gàbia en un
terreny municipal que ara resta erm
i sense usos socials perquè l’arro-
gància del tripartit lleidatà, alesho-
res governant, no es va satisfer amb
desallotjar la casa sinó que va
haver d’enderrocar-la i arrasar tots
els seus arbres i l’hort col·lectiu,
sense evitar amb això noves okupa-
cions d’altres centres socials
okupats que encara aguanten. 

El fenomen de l’okupació
segueix ben viu arreu després de
tants anys de victòries, derrotes,
esperances i desencisos, en un

context socioeconòmic actual que
el legitima, fomenta i justifica més
que mai. Tanmateix, ha de conviure
amb alguns casos residuals que
responen més a opcions personals
de rebel·lia generacional o recerca
identitària que no pas a una acció
política col·lectiva o a un modus
vivendi alternatiu, el que es pot
traduir en una manca de coherèn-
cia quan la repressió arriba. La
conclusió, malgrat tot, no deixa de
ser positiva perquè sembla indicar-
nos que hem aconseguit popularit-
zar aquesta acció directa antiespe-
culativa, estendre-la a més seg-
ments socials que se l’han fet seva
amb un efecte evident de conscien-
ciació sobre la resta de la població,
que ha vist posar cara i ulls ben
propers al que abans era un subjec-
te indeterminat i llunyà, el “col·lec-
tiu okupa”. La classe mitjana del
civisme de multa i garró que ahir
tant el criminalitzava, avui ho ha de
dir amb la boca petita perquè el fill
del veí o la neboda del cap hi poden
estar fins al coll. Preuades naus
pirates segueixen alçant la bandera
negra i ja no es veuen restes del
naufragi, a l’horitzó surt el sol.

. LA COLUMNA

Veles
e vents

. L’ENTREVISTA

Roger Lloret QUÍMIC I MEMBRE DE MONTSALAT

El fenomen de
l’okupació segueix
ben viu arreu
després de tants
anys de victòries,
derrotes, esperances
i desencisos

+ INFO
Qui vulgui aconseguir el docu-
mental ‘La sal de la mort’: 
www.lasequia.org/montsalat 
o correu a
montsalat@lasequia.org


