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Interior permet que la Falange 
es manifesti el dia de la consulta
L’alcalde d’Arenys de Munt creu que Saura ha actuat en revenja

EARLY MORNING MARKET PÀGINES 14 I 15
Segur que us sona: un espai popular qua-
si centenari, amenaçat de desaparició.
En aquest cas, no parlem de Barcelona ni
de València ni de cap altre lloc proper.
Parlem de l’Early Morning Market de
Durban, la tercera ciutat sud-africana.

El 17 de setembre:
“Trenca amb 
els bancs”
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Les ‘ecoboles’ fan
escac als detergents
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

Fins ara, un ingredient bàsic
pel funcionament de la ren-

tadora era el detergent. A Cata-
lunya, el consum per persona i
any es xifra en tretze quilos de
detergent. Aquests productes sin-
tètics incorporen diferents subs-
tàncies contaminants que posen en
perill la fauna aquàtica. D'un
temps ençà ha començat a circular
un nou mètode de rentat que no re-

quereix deter-
gent, les anome-

nades ecoboles o bo-
les de rentat. S'introdueixen dins el
bombo, es programa la màquina i,
sense detergent ni suavitzant, ren-
ta els teixits.

d

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 9

Detenen un pistoler del GAL al
Port del Fòrum per tràfic de ‘coca’

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 11

LA BIGA DE MANRESA PÀGINA 25
Neix La Biga, a Manresa, amb l’objectiu
de crear una alternativa al model consu-
mista basat en la llei del mercat. És una
botiga d’intercanvi autogestionada, si-
tuada a la casa okupada de Les Bigues,
que va obrir les portes el 22 d’agost. 

HONDURES RESISTENT PÀGINES 18 I 19
Dos mesos després que el president Ma-
nuel Zelaya fos derrocat del poder pels
militars hondurenys i enviat a Costa Ri-
ca, la resistència i la vitalitat de l'oposi-
ció popular al cop d'estat està fent histò-
ria en aquesta societat centreamericana.

Una Diada
reivindicativa
que obvia
l’Estatut i el
Constitucional
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 10

CGT i USOC
denuncien
que Nissan ha
acomiadat la
gent combativa
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 13

Destinen més
diners públics
en policia que
per guarnir
carrers a Gràcia
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 17
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E
l PP i Ciutadans han engegat
una campanya contra el cantau-
tor Cesk Freixas acusant-lo de

militar a “grups radicals i violents”, de
donar “suport a Terra Lliure” i de
“promoure l’odi i la violència” a través
de les seves lletres. L’objectiu era acon-
seguir que l’Ajuntament de Figueres
suspengués el concert que Freixas hi
havia de celebrar amb motiu del fes-
tival Acústica el dissabte 29 d’agost.
No se’n van sortir, però el PP ha afir-
mat que vol dur les lletres del cantau-
tor a la fiscalia perquè determini si
poden ser objecte de delicte. L'intent de
censura contra Freixas té alguns ele-
ments que el fan especialment preocu-
pant. Fins ara, sempre que l'espanyo-
lisme ha llençat aquesta mena de cam-
panyes, l’objectiu acostumaven a ser
músics bascos com Fermín Muguruza
o Soziedad Alkohólika, sempre amb el
pretext de la seva suposada relació
amb ETA. No passa sovint que un ar-
tista català es vegi sotmés a una cam-
panya de descrèdit d'aquestes propor-

cions, com a mínim al Principat, al
País Valencià hi regna un clima molt
més hostil. Però sembla que les coses
comencen a canviar. El primer símpto-
ma el vam tenir el mes de febrer, quan
la sala Salamandra de l'Hospitalet de
Llobregat va cedir davant les pressions
del PP i va suspendre un concert de Su
Ta Gar. Ara li ha tocat el torn a Freixas.
Resulta irònic que aquesta campanya
es produeixi en el mateix moment que
Falange Española ha convocat una ma-
nifestació a Arenys de Munt contra
una consulta sobre l’autodeterminació
que s’ha de celebrar en aquest munic-
pi. No cal dir que ni el PP ni Ciutadans
l’han condemnat i això que Falange és
un grup “radical i violent” de solvència
contrastada. Però bé, suposem que
aquest silenci, a diferència de les can-
çons de Freixas, entra dins de la nor-
malitat democràtica. Sobretot si tenim
en compte que la marxa té el vistiplau
del Departament d’Interior, un permís
que no tenia, per exemple, la manifes-
tació estudiantil del 18 de març. 

. EDITORIAL

Radicals i violents

. PENSEM, DONCS EXISTIM

David Caño
directa@setmanaridirecta.info

I
un dia, per algun estrany
motiu que desconeixes, et veus
a la secció 0.34 de la biblioteca

municipal remenant guies de
viatges impossibles, cintes VHS,
DVD carregats de postals multico-
lor amb veus en off horroroses...
Un jubilat t’estira el diari de sota
el braç i tu et preguntes què t’ha
portat a l’ordre, als escrúpols
d’aquesta preparació meticulosa, a
la prevenció... Remenes i remenes,
però la bíblia que necessites està
exclosa de préstec. De fet, mai no
trobes el llibre pel qual et delies fa
deu anys; aquell Rastros de Car-
mín de Greil Marcus que et va
acompanyar pels Londres, Berlín,
París o Zuric oblidats... Zuric,
Zuric, el Cabaret Voltaire i la
Spiegelgasse! Tot era una broma i
la idea d’anar a robar un Trota-
mundos al temple del consum no

t’atrau gens; seria desmerèixer la
idea romàntica d’agafar La socie-
tat de l’espectacle per la cara i
regalar-la en homenatge, seria com
passar de l’eròtica a la pornografia
i sumar-se a les campanyes moder-
netes del Yomango. No et ve de
gust saltar la tanca del metro ni
anar a l’Fnac. Posats a ser sincers,
el que més desitges és passejar per
aquesta ciutat calorosa com qui va
a la deriva i alegrar-te de portar
bambes –i no xancletes– tot pujant
a Montjuïc per carrers amb noms
de flors.

Font Florida, Crisantems,
Gessamins i Begònies fins arribar
al carrer de la Dàlia. Escoltar el
Lou Reed de la Velvet o els Manel i
convèncer-te del viatge que has
triat, frisant per fer-ne descoberta.
Però no una descoberta safàrica
multiculturalment majestuosa,
sinó com un vagarejar per allò
desconegut. Fugir dels condicio-
nants i gaudir de la no espectacu-

laritat de les cantonades i de les
places. Fruir de la incertesa més
enllà del descobriment. I amb quin
plaer ensalives tot allò que no
buscaves. És com si, immers en el
vaivé del laberint gòtic, desembar-
quessis a Sant Felip Neri i et
sabessis epicentre de la perifèria.
La foscor de la nit en qualsevol no-
lloc t’ensenyaria la voluntat de la
metralla i la pedagogia del dub-
te...perquè cercaries significats
d’on no hi hauria hagut conversa. I
l’estafa també és turisme, igual
que la suor o l’amor. Cada doble
lectura és el rebuig de múltiples
possibilitats. La temptació en
forma de recomanació fineix
sempre en desengany. La distorsió
en un desmentit. I tu, a la tercera
planta d’una biblioteca de barri,
pretens autoconvèncer-te de la
fal·làcia que relaciona el temps
amb la comoditat i el benestar.

Contra les guies turístiques, alè
de badoc.

Contra les guies (de viatge) 

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Bé, doncs ja tornem a ser aquí! Com ha anat l’agost? Esperem que millor que
a nosaltres, ja que ens van entrar a robar a la redacció el primer dia de

vacances i hem estat mig mes en números vermells. Però això no ens atura,
per descomptat, ni ens fa minvar la marxa. Hem fet parada a les festes alterna-
tives de Sants i ja hem reposat un dels ordinadors robats. Aprofitem per agrair
a la gent de l’Assemblea de Barri de Sants el suport que ens han donat aquests
dies i, molt especialment, al Sergi i en Jaki, que han estat servint còctels amb
nosaltres. 

Passat el sotrac estival, recomencem l’activitat a la DIRECTA amb algunes
baixes notòries. En Jesús Hita, editor i pare del projecte, ha deixat la seva feina
a la redacció per motius personals. Esperem que aviat es reincorpori en algun
altre àmbit del projecte. La coordinació de la fotografia queda íntegrament en
mans de l’Albert –un crack– i l’editora es troba temporalment fora del país.
Esperem que torni aviat.

Iniciem, així, aquest nou curs que serà clau pel projecte i –ens atreviríem a
dir– per la premsa lliure catalana en general, arran de la fusió entre la DIRECTA i
Illacrua que es farà efectiva a partir del gener de l’any 2010.
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Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb
les condicions següents:

RECONEIXEMENT. Heu de reconèixer el crèdit de l’obra de la manera
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CAPITALISME I CRISI • LA CAMPANYA ‘PODEM VIURE SENSE CAPITALISME’ ORGANITZA PUNTS DE TROBADA PER COORDINAR LES ACCIONS

El 17S, centenars de persones donaran el
tret de sortida a la vaga d’usuàries de bancs
Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l 17 de setembre farà un any
que va sortir al carrer la publi-
cació Crisi. Aquesta publica-

ció gratuïta, de la qual es van repar-
tir 200.000 exemplars a través de
centenars de punts de distribució,
va servir per donar el tret de sortida
a una campanya dirigida a mostrar
el funcionament del sistema econò-
mic en què vivim, però també a mos-
trar que aquest es podia superar. El
17 de març, es va distribuir una se-
gona publicació que, sota el títol Po-
dem, pretenia explicar com es podia
superar el capitalisme i exposar les
possibles alternatives al sistema.

Doncs bé, el proper 17 de setem-
bre, coincidint amb el primer aniver-
sari de la primera publicació, el
col·lectiu temporal Crisi pretén dur
a terme una sèrie d’accions que
constituiran el tercer pas d'aquesta
iniciativa i que donarà el tret de sor-
tida a la campanya ‘Podem viure
sense capitalisme’. Així, una de les
primeres accions serà la convocatò-
ria d’una vaga d’usuàries de bancs
amb l'objectiu d'intentar tancar els
comptes corrents als bancs i caixes
de forma col·lectiva i, alhora, deixar
de pagar la hipoteca. El mateix 17 de
setembre, també s’ha preparat una
acció a diferents punts dels Països
Catalans i també de fora del país que
consistirà a organitzar punts de tro-
bada amb taules informatives als es-
pais públics més transitats de cada
població, no només amb l’objectiu
d’informar i generar debat, sinó
també per intentar contactar amb
les persones interessades en la cam-
panya i a vincular-se al col·lectiu. El
mateix dia, a dos quarts de vuit, es
convocaran assemblees temàtiques
en aquests punts per les persones
que hi estiguin interessades.

En aquests moments, als Països
Catalans, s'han confirmat una tren-
tena de punts d’informació, que arri-
ben a la cinquantena si s’hi afegei-
xen els punts que s’organitzaran a
fora –a l’Estat espanyol, l’Argentina,

Colòmbia, Xile o l’Estat francès–. No
obstant això, s’espera que molta
més gent se sumi a la campanya du-
rant el mes de setembre.

'Volem' i vaga d’usuàries
També s'ha posat en marxa l'elabo-
ració d'una tercera publicació, sota
el nom Volem i en forma de butlletí,
que també es difondrà el 17 de se-
tembre. Des del col·lectiu afirmen:
“Considerem que el títol, Volem, era
l’evolució lògica” perquè tothom en-
tengui en quina fase de la campanya
ens trobem. El butlletí es podrà bai-

xar directament en PDF des de la pà-
gina web. La publicació –que serà
autoproduïda com les altres– parla-
rà de la banca, dels diners i de l’habi-
tatge i també comptarà amb una ex-
plicació resumida i pràctica de les
possibles alternatives –com, per
exemple, les cooperatives integrals,
les xarxes d’intercanvi, l’economia
comunitària, la repoblació o el
transport, l’energia o l’educació al-
ternativa– i de com es pot arribar a
viure sense capitalisme. També hi
haurà un espai per totes aquelles
persones que, des de la seva locali-

tat, vulguin aportar experiències
que s’estiguin duent a terme en el
seu entorn més immediat.

Al mateix temps, una de les ac-
cions que pot tenir més repercussió
és, sens dubte, la vaga d’usuaris i
usuàries dels bancs que es vol co-
mençar a dur a terme a partir del dia
17. Però és més que una vaga. Malgrat
el nom que se li ha donat, el col·lectiu
creu que és més aviat “una acció de
deserció col·lectiva”. Es tracta d’una
acció per tallar qualsevol col·labora-
ció amb bancs i caixes. En tot cas,
amb aquesta acció no es reclama

“una acció de màxims, sinó que ca-
dascú s’hi impliqui en la mesura que
pugui”. L’acció pot consistir en treure
una part dels diners que hi tens in-
gressats, treure’ls tots i tancar el
compte corrent –i invertir-los en pro-
jectes de banca ètica i cooperativa– o
tenir el mínim de diners al banc i re-
tirar els diners un cop cobrats els in-
gressos. A més, també animen la gent
a deixar de pagar els seus deutes amb
els bancs i convertir-se en insolvents
i a començar a treballar de forma co-
operativa amb altres persones que
hagin fet el mateix: “Volem que el 17
de setembre sigui una data de refe-
rència i un tret de sortida”, per això
els punts de trobada serviran perquè
“milers de persones facin pública la
seva acció” i, d'aquesta manera, la
iniciativa es vagi ampliant.

El dia 1 de juliol es va iniciar una
nova fase i es va posar en marxa el
centre de coordinació, un espai físic
on se centralitzarà tota la informa-
ció i des d’on, cada dia, totes aque-
lles persones que ho vulguin podran
ajudar a tirar endavant la campanya
de forma coordinada. Algunes de les
tasques que s’hi faran seran recollir
contactes de la gent interessada i fa-
cilitar la seva participació posant-
los en contacte amb gent del seu te-
rritori, mantenir informada la gent
a través del correu electrònic i faci-
litar la comunicació entre els dife-
rents grups de treball.

Una de les accions
consistirà a
organitzar punts de
trobada amb taules
informatives als
espais públics 
més transitats 
de cada població

Benvinguda als i les participants a les jornades de formació celebrades a la masia Can Masdéu, a la serra de Collserola

PODEM.CAT

L’acció pot consistir
en treure una part
dels diners que hi
tens ingressats,
treure’ls tots i
tancar el compte
corrent i invertir-los
en projectes 
de banca ètica 
i cooperativa
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> El 17 de setembre de l’any 2008 milers de persones van poder llegir un dels 200.000 exemplars de la pu-
blicació CRISI, distribuïts a les estacions de Metro, Renfe, biblioteques, places i universitats. Era el punt de
sortida d’una extensa campanya contra el sistema financer capitalista. En aquell periòdic es destapava el
rerefons de l’obscur funcionament de la banca i del conjunt del model econòmic actual. Sis mesos després,
mitjançant la publicació PODEM, es posava sobre la taula desenes d’alternatives per deslligar-se del capita-
lisme. Ara, el proper 17-S, la publicació VOLEM serà el tret de sortida per dur a la pràctica tot plegat.

+ INFO
Des del col·lectiu s’anima totes
les persones que vulguin muntar
un punt o afegir-se als que hi ha-
gi a posar-se en contacte amb la
campanya a través de la web
www.podem.cat o enviant un co-
rreu electrònic a <podem@po-
dem.cat>.

Per preparar la jornada del 17 de
setembre, que servirà per pre-

sentar la campanya públicament,
el dissabte 29 d'agost, al Centre
Social Can Masdéu, es va celebrar
una jornada informativa que va
aplegar la gent que vol començar a
treballar en les diferents accions
que es volen plantejar. Segons el
col·lectiu, l’objectiu de la jornada
era múltiple, per una banda, “tenir
un contacte directe amb persones
afins” –ja que en molts casos va ser
la primera presa de contacte físi-
ca– i, per l’altra, “fer una demos-

tració de com pensem que podria
ser un punt de trobada a nivell lo-
gístic”. També va servir per mos-
trar com es podrien organitzar
“assemblees temàtiques per trac-
tar temes diferents amb les perso-
nes que s’aproximin als punts de
trobada” i poder facilitar la infor-
mació necessària, però sobretot
generar debat sobre les alternati-
ves postcapitalistes i com podem
arribar a elles.

Durant les jornades a la ma-
sia de Collserola, que van comp-
tar amb la participació de prop de

90 persones de diferents punts
dels Països Catalans i de l’Estat
espanyol, també es van fer diver-
ses activitats –que es van enregis-
trar i es penjaran íntegrament a
la web–, entre elles sis tallers de
diferents temàtiques que van ser-
vir com a exemple per animar les
assistents a posar punts informa-
tius. I és que, segons el col·lectiu,
cal animar la gent que vol muntar
un punt a la seva localitat “però
que, com que és la primera vegada
que participa en un moviment so-
cial, no s’hi atreveix”.

Jornades de preparació a Can Masdéu



Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

Quina mena de vida tindrem
després del capitalisme? I qui-
na alternativa hi ha al sistema

econòmic actual? Probablement, la
gent descontenta amb el sistema en
què viu s’ha fet més d’un cop aquestes
preguntes. El col·lectiu temporal Cri-

si ha engegat la campanya Podem viu-
re sense capitalisme precisament per
intentar respondre aquestes pregun-
tes de forma col·lectiva. Per començar
aquesta transició, però, primer s’hau-
ran de fer una sèrie d’accions per dei-
xar de participar en les estructures
capitalistes i, després, proposar i
practicar alternatives al sistema ac-
tual. Us n'exposem algunes.

CAPITALISME I CRISI • ACCIONS I ALTERNATIVES AL SISTEMA ECONÒMIC ACTUAL PER PODER ARRIBAR A UNA NOVA ERA POSTCAPITALISTA

La vida després del capitalisme
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Per donar forma a totes aquestes
accions i alternatives també cal

trobar una manera d’organitzar-se.
En aquest cas, les activistes de la
Campanya proposen els grups d’afi-
nitat com la millor manera per dur-
les a terme. Però què és exactament
un grup d’afinitat? Un grup d’afini-
tat és un grup reduït de persones
–normalment entre tres i vint– que,
basant-se en la confiança i la conei-
xença, actuen de forma col·lectiva
per dur a terme el canvi social.
Aquest mètode, segons les activis-
tes, és altament efectiu, ja que per-
met mantenir la informació dins el
grup i evitar qualsevol mena d’infil-
tració de la policia. Aquest grups es
constitueixen a través de coneixen-

ces, ja siguin de l’àmbit social, labo-
ral o formatiu. També pot ser que
apareguin a través de col·lectius
existents. En aquest cas, és impor-
tant que en aquests nuclis hi hagi
una forma de pensar més o menys
similar i que la bona entesa entre
les diferents persones ajudi a tirar
endavant les diferents propostes.

Com que aquests grups d’afini-
tat són força reduïts, en determi-
nats moments també caldria consti-
tuir espais d’organització social
més amplis per poder arribar a fer
coses a escala més gran. Per poder
dur a terme accions com la presa de
terres, la creació d'una cooperativa
integral o de consum o l'organitza-
ció d'una escola autogestionada, cal

un grup més gran de persones, en-
tre quaranta i cent. Aquest número
s'estableix tenint en compte que es
vol tenir un cert grau de participa-
ció i, alhora, que no es perdi el fet
que totes les persones implicades
es coneguin. En aquest cas, els
grups d’afinitat serien espais de de-
cisió clau dins un espai de decisió
més gran que, alhora, permetria as-
segurar la seva autonomia.

Avui dia podem trobar exem-
ples d’aquest tipus de funciona-
ment en molts àmbits activistes
com, per exemple, les cooperatives
de consum, els centres socials o les
escoles lliures. A més, el grup d’afi-
nitat pot formar part de diferents
agrupacions de grups d’afinitat.

Organització: els grups d’afinitat
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Punts de trobada als Països Catalans

1 Alcoi
2 Altafulla
3 Tarragona 
4 Barcelona (Gran de Gràcia, Metro Fontana)

Barcelona (Les Corts)
Barcelona (Passeig Fabra i Puig)
Barcelona (Plaça de la Vila de Gràcia)
Barcelona (Guinardó, Plaça Alfons X)

5 Cerdanyola del Vallés 
6 Elx 
7 Figueres 
8 Girona 
9 Granollers 
10 L’Arboç 
11 El Vendrell 
12 Amposta
13 Martorell 
14 Parets del Vallés 
15 Sabadell 
16 Santa Maria de Palautordera 
17 Sant Boi de Llobregat
18 Sitges
19 València 
20 Vic
21 Vilanova 

>> El proper 17 de setembre s’organitzaran diversos punts de trobada per inau-
gurar la Campaya “Podem viure sense capitalisme”. L’acció consistirà en posar
taules informatives als carrers amb dos objectius: informar de les alternatives que
es proposen, algunes de les quals ja existeixen, i poder contactar amb aquelles
persones interessades en projectes col·lectius per anar més enllà del capitalisme.
Els punts de trobada s’aniran ampliant a mesura que s’apropi el 17-S.

TREURE ELS DINERS
DELS BANCS
Una de les primeres coses que s’hau-
ria de fer és treure tots els diners que
es tenen als bancs i caixes i deixar de
pagar els préstecs i les hipoteques.
Qui tingui estalvis i comptes corrents
als bancs o caixes convencionals els
pot tancar i fer servir altres opcions
com, per exemple, les cooperatives de
banca ètica.

DEIXAR DE PAGAR 
EL LLOGUER
També es deixarien de pagar els llo-
guers de pisos i cases i únicament es
col·laboraria en el manteniment dels
habitatges que no es troben en bon
estat si fos necessari.

DEIXAR DE TREBALLAR
PER UNA EMPRESA
CAPITALISTA

S’hauria de deixar de treballar per les
empreses capitalistes, a no ser que
aquestes acceptin fer una transició
cap una empresa d'economia social.
Com a alternativa, es pot participar
en la creació de cooperatives, que es
mantinguin amb la gent que hi treba-
lli i que siguin accessibles a qui no hi
treballi a través del suport d’altres co-
operatives de treball.

NO PAGAR 
ELS REBUTS
S’haurien de deixar de pagar els re-
buts dels serveis bàsics com la llum o
l’aigua o, en tot cas, pagar només els
diners que es consideressin justos
pel servei rebut.

COL·LECTIVITZACIONS
DE RECURSOS
BÀSICS

També s'haurien de col·lectivitzar els
recursos bàsics que estan en mans
del sistema i que el sistema no utilit-
za o dels quals abusa, com per exem-
ple les terres per cultivar, els milers
de pisos buits deshabitats o els ali-
ments que sobren diàriament a les
grans cadenes de comercialització i
que es llencen.

AUTOGESTIÓ
POPULAR
És tracta de recuperar el dret d’ús,
tant de l’economia com dels béns co-
muns. Per això cal declarar invàlida

qualsevol propietat privada que es-
tigui en desús, abandonada o que
corri el perill de fer-se malbé men-
tre hi hagi algú que la pugui neces-
sitar; desposseir la banca del poder
de crear diners del no-res; que els
préstecs siguin només una eina d’a-
juda a la producció quan sigui ne-
cessària i que siguin lliures d’inte-
ressos. Per això, s'hauria de
nacionalitzar la banca de manera
que sigui propietat de tota la ciuta-
dania.

AUTONOMIA
ALIMENTÀRIA

També caldria abastir tothom de
menjar sense haver d'anar a com-
prar al mercat capitalista. Per poder
assolir-ho, s'haurien de començar a
recuperar terres pel cultiu, a com-
partir coneixements sobre tècni-
ques de conreu ecològiques i respec-
tuoses amb el medi ambient com la
permacultura, els germinats o els
bancs de llavors.

CREAR
ALTERNATIVES

S’haurien de difondre les alternati-
ves que ja existeixen per poder ana-
litzar fins on es podria arribar a tra-
vés d'elles. Fet això, caldria
conèixer els recursos disponibles
existents o reutilitzar-los en funció
de les àrees d’influència o de la si-
tuació geogràfica on es trobessin.
En aquest sentit, ja existeix una
proposta, les cooperatives inte-
grals, que neix amb l’objectiu de
crear un espai de relacions econò-
miques autogestionades que servei-
xi per blindar-se contra els embar-
gaments privats o públics.

FÒRUM SOCIAL
VIRTUAL I
ASSEMBLEES

També caldria organitzar un fòrum
social virtual, que serviria per po-
der compartir i debatre les diferents
propostes que es puguin dur a ter-
me als municipis quan s'hagi arri-
bat a la nova era postcapitalista. Es
col·laborarà voluntàriament en la
construcció de l'autogestió popular.
Perquè tot això sigui possible, és
important promoure la creació d'as-
semblees populars i cooperatives lo-
cals arreu. Les assemblees es con-
vertirien en els referents polítics de
l'alternativa social i les cooperati-
ves assegurarien que es cobrissin
les necessitats bàsiques.



Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

P
ots explicar-nos què has fet
tu exactament i per què t'has
decidit a fer-ho?

Abans tenia un únic compte al BBVA,
que m'havia fet farà prop de deu anys
per temes de cobrament de la feina,
perquè els anava millor. Ho accepta-
va sense plantejar-me gaire coses
més enllà. Anaven passant els anys i
com més coneixia el funcionament

dels bancs i què feien amb els meus
diners més ganes tenia de canviar.
Vaig començar a conèixer la banca
cooperativa i la banca ètica, però con-
tinuava passant el temps i no m'hi
acabava de posar. Llavors va arribar
el 17 de setembre de 2008 i l'acció de
l'Enric Duran. I això és el que em va
fer decidir, ja no tenia excusa.

La idea de tancar comptes corrents
i deixar de pagar les hipoteques
pot semblar arriscada per molta
gent. Per què creus que ho hauria
de fer més gent i què li diries per
convèncer-la de fer-ho?
És arriscat perquè, vulguem o no, les
coses estan muntades d'una deter-
minada manera i és que per molts
assumptes de la vida has d'acabar
passant pel banc. De totes maneres,
com en tot, hi ha diferents graus.
Des de el que he fet jo, mantenint un
compte i els rebuts domiciliats a la
banca ètica, fins a trencar qualsevol
vincle amb els bancs i guardar els di-
ners a casa. Sigui el que sigui, ho re-
comano a tothom només per la satis-
facció d'anar a l'oficina i dir: Vull
treure diners del meu compte.
Quant? Tot. Et quedes molt a gust.
Quin efecte tindria això sobre l'e-
conomia capitalitsta si es fes de
forma massiva? I quin és l'objectiu
de fer-ho? 
La necessitat de tenir diners per fer
qualsevol cosa ens lliga incondicio-
nalment a una font d'ingressos, en
la majoria dels casos, una feina pre-
cària. I si a sobre els nostres diners
els deixem als bancs, els estem do-
nant el poder de fer el que vulguin

amb les nostres vides. Si els deixem
sense diners, no tenen res. 
Com pagaràs les teves factures a
partir d'ara? Moltes empreses no et
deixen contractar els seus serveis
si no tens les factures domicilia-
des, no? 
Em vaig fer un compte corrent per
domiciliar els rebuts, a la caixa d'ar-
quitectes, que és cooperativa, i un
compte d'estalvi a Triodos Bank, que
és banca ètica. Però des que em vaig
assabentar que Triodos també et do-
na la opció de compte corrent i domi-
ciliació, aviat m'ho passaré tot aquí.

Que en faràs amb els diners que te-
nies al compte corrent?
Tinc un compte a Triodos Bank, però
m'agradaria, algun dia, poder viure
sense que les meves necessitats bà-
siques depenguin dels diners. I que
els diners que hi hagin siguin no-
més una eina i no un fi en si mateix
com ara. Tot arriba.

“Com més coneixia
com funcionen els
bancs més ganes
tenia de canviar”

El proper 17 de setembre serà el dia. Un dia en què moltes perso-
nes, a través de la campanya Podem viure sense capitalisme,
deixaran de tenir un compte corrent en un banc o caixa per inten-
tar provar que és possible viure sense estar lligat econòmicament
a aquesta mena d’entitats. De moment, ja hi ha gent que s’ha
avançat i ha fet el primer pas. La DIRECTA ha parlat amb Jordi
Carbó, arquitecte de professió, que fa uns dies va tancar el seu
compte al BBVA i que assegura que, un cop ho has fet, “el que-
des molt a gust”.

ANUAR

“Si deixem els
nostres diners 
als bancs, els
estem donant 
el poder de fer 
el que vulguin 
amb les nostres
vides”

ENTREVISTA • JORDI CARBÓ, EX-USUARI DE BANCS

“Vull treure els diners 
del compte. Quant? Tot”
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M
és enllà dels bancs i caixes
tradicionals, existeixen al-
tres llocs on deixar els di-

ners amb la seguretat que no s’inver-
tiran en guerres, explotació o
destrucció del territori i que, per con-
tra, serviran per la transformació so-
cial. Aquests llocs són la banca ètica,
ciutadana i cooperativa.

Un exemple és Coop 57. Aquesta
cooperativa treballa recollint aporta-
cions econòmiques al capital social
que, més tard, presta a les seves sò-
cies. D’aquesta manera, la seva feina
es manté al marge de l’activitat ban-
cària i articula l’estalvi de les sòcies
de la cooperativa. Per una altra ban-

da, trobem el Projecte Fiare, que té el
suport d’una de les banques ètiques
més importants d'Europa, la Banca
Popolare Etica. Fiare tracta d’oferir
serveis d’intermediació financera
amb la mateixa normativa que qual-
sevol altre entitat financera. El que
canvia, en aquest cas, són els objec-
tius. Mentre les gran entitats finan-
ceres dediquen els seus diners a es-
pecular i alimentar el capital
financer, aquest projecte està dedi-
cat a la utilització del crèdit al servei
de la justícia social.

Aquestes dues entitats –el Pro-
jecte Fiare i la Banca Popolare Etica–
van començar a desenvolupar un pro-

jecte per crear una cooperativa de
banca ètica que fos capaç d’actuar no
només a escala estatal, sinó també en
l’àmbit europeu.

De fet, la cooperativa Coop 57 i el
Projecte Fiare es complementen molt
bé. Una, Coop 57, dóna la possibilitat
d’optar a un finançament per a pro-
jectes d’àmbit local però que poden
tenir un gran potencial social a
aquells col·lectius que ho necessitin.
L’altre, Fiare, dóna cobertura als pro-
jectes que, per les raons que sigui, te-
nen unes necessitats més grans. És
per això que la cooperativa Coop 57
és sòcia del Projecte Fiare, amb qui
comparteix els valors ètics i socials

que han caracteritzat les dues enti-
tats des de la seva creació.

Ambdós projectes estan tenint
una bona rebuda social i cada vegada
són més les entitats i col·lectius que
s'hi adrecen buscant ajut econòmic i
que, a la vegada, sigui ètic. Així, tant
Coop 57 com Fiare ofereixen recolza-
ment econòmic i social a la gent que
ho necessiti.

Malgrat tot, el potencial d’aques-
tes iniciatives per transformar la so-
cietat i poder donar millors i nous
serveis cada dia no resta només a les
seves mans. En part, aquesta respon-
sabilitat també recau en el grau d’im-
plicació que hi tinguin les organitza-

cions socials, col·lectius i altres enti-
tats de transformació social. Entre
altres coses, aquesta és una de les
raons per les quals la campanya Po-
dem viure sense capitalisme està im-
pulsant la iniciativa de tancar els
comptes corrents dels bancs i caixes
tradicionals per passar a utilitzar
–cada cop de forma més habitual– les
cooperatives i la banca ètica. El fet de
tancar un compte corrent i deixar els
nostres estalvis en una banca ètica
només és un primer pas. Des de la
campanya, també s’anima la gent a
anar més enllà i també a fer-se’n sò-
cia. Tant Coop 57 com Fiare permeten
fer-ho a partir de 300 euros.

L’altra opció: les cooperatives i la banca ètica



A
quests dies penso sovint en
la meva amiga N que viu ara
a Itàlia des de fa més d’un

any. Va marxar de Sèrbia amb un
visat de turista, era una mare
divorciada sense diners ni casa i
actualment té el seu visat caducat.
Va trobar una feina com a curadora
d’un home gran en alguna part del
nord d’Itàlia. Ens va escriure: no és
el que podríem dir “feliç” però se
sent més segura pels seus fills, ja
que romanen amb els seus pares,
ara que ella és l’únic sosteniment
de tots ells. No disposa de residèn-

cia legal i està preocupada per això,
però unes altres 60.000 persones
que viuen i treballen a Itàlia estan
en la mateixa situació. Com és un
país democràtic peculiar, tots els
ciutadans legals, i fins i tot els
residents il·legals, d’Itàlia es
beneficien de l’assistència sanità-
ria.

Bé, només fa uns dies, el govern
de Berlusconi va aprovar una nova
llei que converteix els clandestins
no només en il·legals, sinó en
criminals. El president de la Repú-
blica i l’oposició democràtica

estaven fermament contra aquesta
llei però el govern, que té la majo-
ria, la va acabar aprovant. A més, la
nova legislació també va legalitzar
l’anomenada “ronda”, una vella
tradició feixista on grups de ciuta-
dans vigilants patrullen les locali-
tats i capturen els il·legals amb les
seves pròpies mans. La ronda té lloc
aquests dies a tot Itàlia; fa por i és
primitiu. Mai no se sabrà, en
aquests atacs histèrics de fúria
contra els estrangers “especialment
contra els negres”, si la veu de la
raó parlarà abans que sigui massa
tard.

A Torí, tres joves van pegar i
van robar un africà venedor de
carrer: va anar a la policia per
denunciar la violència i va ser
arrestat per ser il·legal. Ara s’en-
fronta a una multa de 5.000 euros i
a la deportació. Aquest és el nou
preu que han de pagar i clandestini
visibles als carrers.Les assistents
de persones grans tenen encara
oportunitat de legalitzar la seva
situació si el seu patró està d’acord.
No és notícia que la majoria no ho
voldrà fer perquè significa pagar
impostos a l’Estat. Penso en la
meva amiga sèrbia N i en la seva
història personal: va passar una
terrible experiència de guerra,
especialment com a víctima de 
les sancions internacionals, 
després va haver de patir un 
marit violent i ara és una immi-
grant clandestina exposada 
als vigilants. Va triar deliberada-
ment sobreviure: va ser sempre
bastant valenta per mirar cap
endavant.

Què pot fer N en aquesta situa-
ció a Itàlia on la seva mà d’obra és
benvinguda però on ella no té drets?

És similar al tractament legal de la
prostitució que està legalment
prohibida però quan es paga impos-
tos pel treball sexual, el sistema
tanca els ulls i fa caixa. De vegades,
la transgressió fa visible la pobla-
ció global invisible a les lleis
nacionals. Recordo a una refugiada
durant la guerra de Bòsnia els
documents personals de la qual van
ser cremats. Va ser empresonada a
Hongria com a apàtrida. Quan va

pagar a l’Estat hongarès per la seva
estada a la presó va rebre nous
documents que la van convertir en
legal. Se suposa que Itàlia és un
país lliure i en pau, desplaçant-se
ara cap als típics i perillosos
disbarats d’una època de guerra 
i de llei marcial. La globalització 
de la balcanització és a cada 
cantonada, venent sabates il·legal-
ment.

La clandestina
Jasmin Tesanovic • Escriptora i participant de Dones de Negre de Sèrbia
opinio@setmanaridirecta.info

PERE GINARD

L
a desconfiança a l’espècie
humana i la por al món que
ens rodeja passa a ser cosa de

savis. Llavors, és natural, la felici-
tat del qui ho ha perdut tot la
retrobem mirant el mar o contem-
plant com una formiga porta una
fulla cap al seu niu.

(Llegiu Joan Margarit i la seva
manera orgullosa de caminar de
puntetes pel món: Acabareu per
pensar que comptar fins a tres és el
millor que us pot passar en tot el
dia). Aquest home –un gran poeta,
d’això no hi ha dubte– ha tancat
l’esperit de Falstaff, Valerio i Zorba
el grec, a la Unitat de Cures Intensi-
ves.

I en això sembla que hi hagi un
acord unànime entre els savis;
viure passa a ser un acte de conten-
ció, sense estridències, sense
intensitat.

(Javier Cercas –el del soldat de
Salamina– ha escrit un llibre
interessant però un pèl llarg –500
pàgines– que pretén tranquil·litzar
a la gent dient que l’heroi contem-
porani és aquell qui renega dels
seus principis en pro d’entendre i/o
caure millor als altres).

També hi ha músics destacats
en aquesta nova corrent de la
contenció. Escolteu Jorge Drextler o
Kevin Johansen. Els seus cd, magní-
fics si ve gent a sopar, semblen uns

deures ben presentats per alumnes
pentinats amb la clenxa al mig. És
la melodia dels tons grisos que tot
ho entenen i, malgrat ser joves,
acaben per acceptar que en aquests
moments de la vida no hi ha res
millor que comptar fins a tres. La
felicitat, però, diguin el que diguin
els savis, és blanca i la pena, negra.

Els ignorants com jo, amb una
paleta –o pataleta– de colors sense
matisos i els cabells despentinats,
sabem que no hi ha gaires raons per
ser feliços. Albert Camus, que
parlava de l’absurd de l’existència,
segurament hagués dit que tenir fe
en la vida –això és confiança en
l’espècie humana i el món que et

rodeja– és més absurd que no tenir-
la. I per això, tenint-la, la vius més
plenament; estàs més a prop del
sentit absurd final de l’existència.

No sé si s’entén la demagògia
del meu argument. El que vull dir és
que la rebel·lió dels ignorants serà
perseguir la intensitat i l’estridèn-
cia, tant és si mirant una formiga;
fent l’amor com si fos l’últim refugi
o tirant un còctel molotov –incen-
diari o de purpurina; segons el risc
que un vulgui prendre– on faci
falta.

Ens hi juguem una cosa molt
seriosa: el nostre sistema nerviós.

L’art dels savis 
i la rebel·lió dels ignorants

Sebastopol Aikrana • Periodista
opinio@setmanaridirecta.info

Sembla que hi 
hagi un acord
unànime entre els
savis; viure passa 
a ser un acte de
contenció, sense
estridències, sense
intensitat

A Torí, tres joves
van pegar i van
robar un africà
venedor de 
carrer: va anar 
a la policia per
denunciar la
violència i va 
ser arrestat 
per ser il·legal
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La globalització 
de la balcanització
és a cada
cantonada,
venent sabates
il·legalment.



A
fortunadament, la probabili-
tat d’un conflicte nuclear 
ha disminuït substancial-

ment des dels temps de la guerra
freda. Malgrat això, a diferència de
les altres armes de destrucció
massiva –biològiques i químiques–
les nuclears encara no han 
estat prohibides per cap tractat
internacional, els arsenals 
acumulats principalment pels
Estats Units i Rússia són encara
descomunals, i el Tractat de No
Proliferació (TNP) ha fracassat
parcialment ja que no ha 
evitat l’increment de països que
posseeixen aquest deplorable

armament. Per tant, el perill 
segueix existint.

Després d’uns anys de paràlisi
total en el camí cap a la seva aboli-
ció, ara s’entreveuen algunes fites
que conviden a un moderat optimis-
me. Per una banda, el nou president
dels Estats Units té un discurs
públic radicalment oposat al del
seu predecessor, el qual ha estat
explicitat recentment de manera
solemne a Praga i Moscú. A més,
altres caps d’estat que posseeixen
aquest armament també han fet
ofertes no menys ben intenciona-
des. És clar, les paraules no són
fets, però són imprescindibles per

aconseguir-los. Per altra banda,
tenim molt a prop dues dates
transcendentals. Aquest desembre
expira el tractat bilateral START-I i
malgrat que no s’espera un nou text
especialment ambiciós, sí que és
possible una reducció significativa
dels arsenals russos i dels Estats
Units. Posteriorment, al maig de
2010, se celebrarà la conferència de
revisió del Tractat de No Prolifera-
ció (TNP), que ve precedida pel
malestar de molts estats no nuclea-
ritzats pels nuls avenços a les
conferències anteriors. En aquesta
ocasió, o s’aconsegueix acordar una
disminució notable dels estocs dels

països nuclearitzats, o es corre el
risc que nous països es plantegin
reiniciar programes nuclears.
Perquè això no passi serà impres-
cindible la fermesa dels estats no
nuclearitzats i, com sempre, que la
societat civil es torni a mobilitzar
amb l’exigència d’abolir el més
execrable dels invents de la huma-
nitat.

L’objectiu final és encara lluny,
però és possible que estiguem
davant d’un període d’avenços
esperançadors.

La bomba atòmica
Andreu Gómez • Membre del Centre d’Estudir per la Pau J.M. Delàs
opinio@setmanaridirecta.info

A
aquestes alçades, probable-
ment no quedi ningú que no
estigui assabentat que a

l'Estat espanyol, la realpolitik va
guanyant la partida plantejada pel
govern socialista i les forces parla-
mentàries de dretes entre el princi-
pi de no ingerència i el de justícia
universal. Amb discreció i sense
apreciar la necessitat de sotmetre
la qüestió a debat, una amplia
majoria del Congrés dels Diputats
va aprofitar el tram final del darrer
curs polític per aprovar una esmena
a l'article 23 de la Llei orgànica del
poder judicial. O el que és el mateix,
per donar un cop mortal a la preten-
sió de l'Audiència Nacional d'impar-
tir justícia i aplicar el dret interna-
cional més enllà de les fronteres
estatals, encara que no hi hagi cap
connexió entre els fets investigats i
la ciutadania espanyola.

Amb el seu vot, la major part
dels parlamentaris ha expressat el
desig de veure com s'arxiven les
causes actualment obertes a l'Au-
diència Nacional a l'empara de
l'article 23. Casos sovint ben cone-
guts i d'altres de menys publicitats,
però no de menor transcendència.
Mercès al principi de justícia
universal, l'Alt Tribunal investiga la
mort de civils a la Franja de Gaza a
mans de militars israelians; la
persecució religiosa a la Xina i la

repressió del poble tibetà; el genoci-
di perpetrat contra els indígenes de
Guatemala a principis de la dècada
dels vuitanta o la desaparició de
persones saharauis a les tèrboles
comissaries marroquines.

Aquests i molts d'altres són els
casos que el Congrés dels Diputats
vol veure arxivats abans de córrer
el risc d’enemistar-se amb potèn-
cies econòmiques com ara la Xina,
Israel o els totpoderosos EUA.
Probablement, pocs dels que van
votar a favor de l'esmena van
dedicar massa temps a reflexionar
sobre el fet que no serien aquests
processos els únics a quedar arxi-
vats. El que veritablement quedarà
arxivat de seguir endavant el
procés de reforma d'aquesta llei,
són les esperances de milions de
persones de tot el món que saben
que no poden esperar justícia dels
seus tribunals domèstics. Ara
també saben que tampoc poden
esperar-la dels tribunals espanyols. 

L’Estat espanyol vol abandonar
el tren que representen estats com
Alemanya, Holanda i Dinamarca,
que mantenen en el seu ordena-
ment jurídic la noció de justícia
universal. En comptes de mantenir-
se ferm en la defensa d'una llei que
ha estat abastament elogiada a
nivell internacional, el govern
espanyol ha preferit aliar-se amb la
dreta per desballestar-la al Parla-
ment i salvaguardar d'aquesta
forma els seus interessos econò-
mics i diplomàtics. El d'Alemanya,
Holanda i Dinamarca ja no és el
nostre tren. El que ens correspon
ara és el mateix que en el seu
moment va decidir agafar Bèlgica.
Com en el cas de l'Estat espanyol,
l'executiu belga també va extirpar
el principi de justícia universal de
les seves lleis després que el govern
encapçalat per George Bush amena-
cés amb forçar el trasllat de la seu
central de l'OTAN fora de Bèlgica si
els tribunals del país acceptaven

tramitar una querella presentada
contra el secretari de Defensa nord-
americà Donald Rumsfeld.

Malgrat és poc probable que
veiem un viratge que alteri el camí
al cadafal que el Congrés ha assen-
yalat per a la justícia universal, la

veritat és que a la reforma encara li
queda superar el tràmit del Senat
abans no es pugui fer efectiva. La
cambra alta ha de ratificar la
decisió dels parlamentaris i, per
tant, encara existeix la possibilitat,
remota, però real, que no ho faci.
Així ho hem d'exigir. Hem de fer-ho
els que creiem que la defensa dels
drets humans és una obligació dels
estats que no pot supeditar-se en
cap cas a pressions econòmiques o
suposats interessos nacionals. Els
que pensem que la sobirania nacio-
nal no ha de servir per protegir
dictadors o genocides. Els que
volem creure que els tractats
internacionals signats amb pompa i
entre aplaudiments estan per
complir-los i no per esdevenir
medalles de llautó en el pit de cap
president. No alçar la veu contra

aquest projecte de reforma és
compartir la hipocresia dels qui
parlen sovint, i en veu ben alta, de
drets humans, però defugen l'obli-
gació de defensar-los de forma
efectiva quan tenen l'ocasió de 
fer-ho.

Senat espanyol, 
la trinxera dels drets humans

Àlex Lasmarías • Membre del Col·lectiu Ronda
opinio@setmanaridirecta.info

Per acordar una
disminució dels
estocs dels països
nuclearitzats és
imprescindible que
la societat civil es
torni a mobilitzar

Els tractats
internacionals
signats amb 
pompa i entre
aplaudiments
estan per 
complir-los
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AQUÏARA

L'executiu belga
també va extirpar el
principi de justícia
universal de les
seves lleis

La cambra alta 
ha de ratificar la
decisió dels
parlamentaris 
i encara existeix 
la possibilitat 
que no ho faci
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Roger Sánchez Amat. Cuiner

E
n la recta final de l’època de festes majors,
resulta adient parlar de la relació que tenen
amb la gastronomia. Si bé actualment no hi

ha dubte que van ben lligades, se’ns fa difícil
imaginar la importància que antigament el
menjar hi tenia. De fet, les festes actuals són
l’evolució de les celebracions que es feien per
donar gràcies per les collites, autèntiques mos-
tres d’agraïment i satisfacció davant la seguretat
que oferia un rebost ple. És per això que la majo-
ria de festes coincideixen a l’estiu, quan es sega el
camp, es cull la fruita o es verema. I com se
celebrava el joiós moment? Doncs amb gresca i
manduca. Els àpats col·lectius en són un dels
principals exponents. En diferenciem els d’àmbit
públic, encara present a la majoria de programes
festius, i els d’àmbit familiar, que a poc a poc es
van perdent. És una manera de passar una festa
amb la gent més propera: la família, les amigues,
els companys de feina o els veïns. Un menjar en
comunió, exemple de plaent hospitalitat, que és
una clara reminiscència d’antany, on l’abundor és
sinònim de benaurança, alegria i felicitat. Puc
testimoniar orgullós com es desenvolupen els
dinars de festa major a la meva família, una cita
sonada, tot un concorregut ritual que s’allarga en
sobretaula fins el vespre. Més habituals són els
sopars de germanor, on s’apleguen centenars de
veïns. Els més amens, sense dubte, són els de
carmanyola, en els que cadascú mostra les seves
habilitats i on els assistents més gormands poden
pellucar sense limitació de taula en taula. En tots
ells hi regna un ambient especial, aquell ambient
que envaeix tota festa major. “Només després de
compartir taula en una festa serem capaços
d’alimentar la convivència rutinària dels dies de
feina”, diu Felip Munar, especialista balear en
cultura popular.

Una vegada ha quedat clar el lligam entre festa
i menjar, anem al gra. Una repassada pel receptari
festiu tradicional, a més d’obrir-nos la gola, ens ha
de servir per recordar o descobrir costums i, en el
cas que perillin, recuperar-ne les que ens agradin.
I una forma és tenir-les presents i incloure-les als
actes col·lectius. Més enllà de les arrossades, les
sardinades, les botifarrades o les graellades, hi ha
un món de gustos, olors i sensacions. Per suposat,
es tracta de preparacions més elaborades que
requereixen una infraestructura i un cert domini
de l’art culinari. Sense desmerèixer la feina dels
socarrimadors de sardines o botifarres, és una
feina per “especialistes”. Com les paelles. I si fem
paelles populars per les festes majors, no podríem
fer rostits, platillos, escudelles o canelons? En
aquest sentit, resulta satisfactori veure com
nombroses poblacions potencien plats propis amb
història. O hi ha cuiners professionals que s’hi
aboquen. O es deixa palesa la memòria culinària
de les nostres àvies. Doncs bé, disposem d’un plat
estrella com el rostit de festa major, on es barre-
gen pollastre i conills, menuts i botifarres, “confi-
tat, barroc, sumptuós”, com adjectiva l’escriptor
Narcís Comadira. O els platillos (de carns amb
bolets o amb fruita seca, de menuts variats), els
preferits per en Josep Pla ja que “els guisats són el
primer element de la tradició culinària del país”. O
els rellenos, plat singular fet a base de fruita
farcida, dolça o salada. On una bona escudella
reforçada, o animals de bec (oca o ànec) amb peres
o naps, o un bons macarrons, o uns canelons, o
una tremponada...  I també la crema catalana, els
tortells, les panades, tot regat amb cava o vi dolç.
En una època en que l’activitat festiva és bàsica-
ment nocturna, recordar que per a una bona
bacanal cal un bon coixí.

Que no s’acabi 
la festa

. A LA CANTONADA

cartes Envieu les vostres cartes per correu electrònic a:

CARTES@SETMANARIDIRECTA.INFO

o per correu postal a:

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 22, 08902 
HOSPITALET DE LLOBREGAT

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

han de portar signatura, localitat i contacte

Manel Ros

P
erquè vas decidir deixar
Barcelona i viure fora?
Sempre vaig considerar la vida

a Barcelona com una etapa. Al no ser-
ne nascut, no hi tenia cap vincle
especial més enllà dels polítics. La
decisió de marxar va venir en acabar
els estudis i posar-me a treballar. Al
cap d’un any ja estava fart d’haver de
perdre cada dia més d’una hora i
mitja al metro tan sols per treballar.
A nivell polític, vaig fer la següent
reflexió: no puc tenir una imatge
completa de la realitat si tan sols
estic connectat a l’epicentre. En això
que el barcelonins anomenen “co-
marques” les coses van a un altre
ritme, i les prioritats són unes altres.
A què et dediques en aquests moments?
Estudio Filosofia i treballo com a
dissenyador web freelance. Mai m’ha
agradat estar lligat a una feina, i no
crec que estigui gaire temps fent el

que faig ara, tot i la llibertat de no
tenir horaris i de no haver de respon-
dre davant de ningú. He aprofitat per
reprendre l’activitat musical, aparca-
da durant un temps. Estic acabant de
gravar el meu primer disc.
Ha canviat la teva manera de mili-
tar aquests últims anys? Per què?
Ha canviat, i molt. A Barcelona
acostumava a assistir a tres o
quatre reunions setmanals, i la
major part del meu entorn era
militant. A Girona he sortit de
l’endogàmia tan típica dels mili-
tants per conviure amb gent a qui la
paraula “lluita” els sona a pura
ximpleria. Això m’ha conduït a
retirar-me temporalment de l’acti-
visme per centrar-me a repensar i
profunditzar la teoria, amb la
voluntat d’enfortir-me. Quan entres
de molt jove en la militància sovint
t’empasses idees i discursos sense
qüestionar-los, i ara procuro discri-
minar més les opinions.

. EL CIGALÓ

“He sortit de l’endogàmia
tan típica dels militants”
Carlus Jové
AFILIAT DE LA CGT I REVOLTA GLOBAL I MEMBRE DE LA

REDACCIÓ DE LES REVISTES CATALUNYA I DÉTOURNÉ.

Nudisme
i la discreció
homosexual
Lluís Parera López-Grado
Hospitalet de Llobregat

A
banda de no entendre quin és el
grandíssim problema de veure algú
despullat a la platja (a mi, m’és

absolutament escandalós veure algú amb
ulleres a la platja –espero que s’entengui
la ironia–), rebutjo totalment les manifes-
tacions (publicades a un diari de gran
tirada) de l’alcaldessa de Malgrat, Conxita
Campoy, afirmant que la discreció va ser
clau per als homosexuals. Aquesta afir-
mació, de ser certa, demostraria una
gran ignorància per part d’aquesta senyo-
reta i seria un insult intolerable cap a les
moltíssimes persones que, a través del
seu esforç personal, donant la cara a tort i
a dret, han lluitat i lluiten de manera
totalment visible i gens discreta. Parlo de
persones d’abans i de desprès del 1969
(any de la revolta d’Stonewall) de tot el
món. Cert que a Catalunya, iniciadora del
moviment d’alliberament homosexual a
Espanya durant el Franquisme, el MELH
(antecessor del FAGC) va actuar en un
relatiu silenci, però, com és fàcil enten-
dre, per una senzilla qüestió de clandesti-
nitat i supervivència en un medi absoluta-
ment hostil. Convido a aquesta alcaldessa
desinformada a rescatar la informació de
la gens discreta manifestació –encara
clandestina– de 1977 a les Rambles barce-
lonines, o el documental d’Ocaña, fins i
tot alguns dels discursos del ara famós
Harvey Milk, polític de San Francisco; a
banda, és clar, de convidar-la a venir a les

manis per a l’alliberament (que no ruas
del orgullo) que es fan a Catalunya als
voltants del 28 de juny.En tot cas, cal
puntualitzar que el moviment homose-
xual no “va ser” si no que “és”, perquè
encara hi ha molt a fer, fins i tot al seu
municipi. Li recordo que encara avui dia,
desprès d’anys de “discreció”, som insul-
tats fins i tot públicament per televisió i
ràdio.I per acabar, tornant a parlar del
tema estrella, el nudisme, ningú imposa
el nudisme, senyoreta Campoy, ningú. Són
els “tèxtils” els que imposen el banyador,
de la mateixa manera que en alguns
països s’imposa el burkini a les dones. El
nudisme és una opció, no una obligació.
No ho ha pensat mai? No ho crec, això
també ho ignora.

Entrevista a 
Andreu Mayayo
Guifré Bombilà
Mollet del Vallès

C
onsidero que la DIRECTA és el
periòdic dels moviments socials i
de l’esquerra radical més rigorós,

plural i inspirador que hi ha al país.
Precisament per aquest valor referencial
que té per a l’esquerra, també es fa molt
necessari que els lectors n’assenyalem
les (poques) “patinades”, i generem debat
al respecte. Em refereixo a La Indirecta
del núm. 147, on s’hi entrevistava una
figura que s’ha destacat per la seva
oposició a la lluita més massiva en contra
de la mercantilització dels serveis pú-
blics de tot l’Estat; el moviment contra
Bolonya d’aquest curs.

Al malestar que em va provocar això,
s’hi suma la falta de coherència que
implica donar-li veu a gent de l’òrbita
d’ICV, contra el qual la DIRECTA ha estat
abanderada a l’hora de criticar el seu
paper repressor dels moviments socials.
Aquesta entrevista és una mà oberta a un
sector polític que fa temps que ha abando-
nat la lluita a canvi de “repartir-se el
pastís” del poder.

Passant al concret, vull assenyalar
com l’argumentari que empra Mayayo a
l’entrevista forma part d’unes idees
netament liberals, i fins i tot dretanes; en
afirmar que una lluita col·lectiva no pot
passar per sobre dels drets individuals ni
del respecte a les institucions, en l’ús
demagògic del terme violència com a
oposició a democràcia, i en defensar els
possibles avantatges que pot suposar una
reforma clarament neoliberal per a la
universitat pública. La Indirecta no
hauria de ser l’espai per idees tan prope-
res a les de l’altre bàndol.

HISTÒRIA



Directa Maresme
maresme@setmanaridirecta.info

A
renys de Munt (Maresme) serà
l'escenari de la primera consulta
no vinculant per l'autodetermi-

nació de Catalunya, que se celebrarà el
proper 13 de setembre. Les veus contrà-
ries a la consulta no s'han fet esperar i
Falange Española de la JONS –partit fei-
xista legal i que fa un any va crear la se-
va delegació al maresme– ja va anun-
ciar durant l'estiu que donaria resposta
a la iniciativa independentista. Final-
ment i després d'haver sol·licitat el per-
mís per concentrar-se davant l'espai on
es durà a terme la consulta, el Departa-
ment d'Interior de la Generalitat va ac-
ceptar la petició del grup ultradretà.
Davant d'aquests fets, l'alcalde d'A-
renys de Munt, Carles Mora (AM 2000),

es va posar en contacte amb el conseller
d'Interior de la Generalitat, Joan Saura,
per demanar la suspensió de la concen-
tració feixista. Les pressions exercides
des del consistori arenyenc no han do-
nat resultat tot i les comunicacions rei-
terades que s'han mantingut i el lliura-
ment d'un dossier informatiu que
adverteix del risc que comporta la cele-
bració dels dos actes de manera simul-
tània. Aquest dossier ha comptat amb
el recolzament d'una llarga llista d'as-
sociacions de la vila, que també dema-
nen la suspensió de la protesta.

Davant la negativa per part de la
Conselleria d'Interior d'ajornar la con-
centració de Falange, el consistori ha
demanat el trasllat de la protesta el més
lluny possible de l'Ajuntament –que és
on s'instal·laran les urnes– i finalment
es durà a terme a la plaça Catalunya, a
menys de 500 metres de l'edifici consis-
torial. En unes declaracions a aquest
setmanari, l'alcalde d'Arenys de Munt,
Carles Mora, ha explicat que la falta
d'entesa amb la Conselleria d'Interior
podria estar relacionada amb la dema-
nada de dimissió del conseller Joan
Saura que ell mateix va recolzar arran
d'una moció presentada pel grup muni-
cipal de la CUP referent a l'actuació dels
Mossos d'Esquadra durant les protes-
tes estudiantils del 18 de març.

Origen de la consulta
La consulta sorgeix arran d'una pro-
posta del Moviment Arenyenc per
l'Autodeterminació (MAPA)  que va
presentar la CUP al ple municipal i
que va rebre el suport de la resta de
grups, exceptuant el PSC.

Per Josep Manel Ximenis, regi-
dor de la CUP d'Arenys de Munt, la
consulta és una “acció transgresso-
ra” que, per una banda, vol "qüestio-
nar la legalitat espanyola" i, per l'al-
tra, "trencar els esquemes mentals
que impedeixen l'exercici de l'auto-
determinació”.

Ximenis lamenta que la seva ini-
ciativa no hagi estat seguida per
d'altres CUP i destaca que la consul-
ta està despertant més interès entre

l'associacionisme de caire sobira-
nista que no pas entre els partits po-
lítics.

Després del 13-S
El regidor de la CUP d'Arenys de
Munt, Josep Manel Ximenis, assegura
que diverses entitats d'altres munici-
pis catalans ja s'han interessat per re-
produir l'experiència. La comissió or-
ganitzadora ha convidat els membres
d'aquestes entitats a col·laborar com
a voluntàries el proper 13 de setem-
bre. Posteriorment, està previst que
se celebri una trobada amb totes elles
per valorar la iniciativa i per treballar
perquè es reprodueixi en altres muni-
cipis. En unes declaracions fetes a
aquest setmanari, l'alcalde Carles

Mora ha manifestat la seva voluntat
d'encapçalar una campanya per acon-
seguir la il·legalització de les organit-
zacions d'extrema dreta. “S'ha de fer
reflexionar el teixit polític del país i
entendre que no es pot donar cobertu-
ra legal a grups que no permeten l'ex-
pressió lliure i espontània de la gent”,
assegura. Entre les accions que es
planteja l'alcalde arenyenc, desta-
quen una recollida de signatures o la
presentació de mocions al Parlament
del principat.

Escalada de violència
La Falange Española de la JONS va
fundar la seva delegació al Maresme
l'estiu de 2008. Des de la seva creació,
el grup feixista va engegar una cam-
panya de propaganda basada en pin-
tades arreu de Mataró on anunciava
números de telèfon i correus electrò-
nics de contacte del partit polític.
Posteriorment, aquestes accions es
van escampar per altres localitats de
la comarca, acompanyades del repar-
timent de fulls volants amb lemes
com *Españoles, salgamos de las ma-
drigueras!*. En una segona fase ini-
ciada el gener de 2009, la secció ma-
resmenca de FE JONS s'ha dedicat a
tapar la majoria dels murals de caire
independentista que hi havia a la co-
marca per inscriure-hi frases com
*Arriba España, Jose Antonio Presen-
te!* Finalment i com a fet més desta-
cable i violent, durant les darreres
festes populars de la vila d'Argento-
na, un jove independentista va ser
agredit per un jove falangista acom-
panyat d'altres persones que anaven
dins un cotxe i que, després de l'a-
gressió, van fugir.

En aquest sentit, diversos col·lec-
tius dels moviments socials de la co-
marca estan treballant per articular
una resposta davant la presència de
Falange i davant la permissivitat que
mostra la Conselleria d'Interior.

L'alcalde d'Arenys
de Munt va
demanar la dimissió
de Joan Saura per
les càrregues contra
els anti-Bolonya

KIKO MONTORO

ARENYS DE MUNT • L'ALCALDE ESTUDIA PROMOURE UNA CAMPANYA PER LA IL·LEGALITZACIÓ D'ORGANITZACIONS D'EXTREMA DRETA

El Departament d’Interior obvia les
peticions del consistori arenyenc i
autoritza la concentració de Falange
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TMB demana presó per un
conductor de bus | PÀG. 12

Baralla a la inauguració de la
pl. de Dones del 36| PÀG. 16

Denuncien la detenció de l’ac-
tivista Jaume Soler | PÀG. 16

Golf a terrenys protegits a
Palau-Saverdera | PÀG. 17; ; ;

, així està el pati

QUECHUA

Pancarta propagandística de la consulta al poble d’Arenys de Mar



Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

E
nguany la diada de l'Onze de Se-
tembre es desenvoluparà en-
mig de la incertesa al voltant de

la sentència del Tribunal Constitucio-
nal sobre l'Estatut d'Autonomia de Ca-
talunya. Durant les últimes setma-
nes, la resposta del govern de la
Generalitat i del Parlament davant
una possible retallada del text estatu-
tari ha generat una intensa cadena de
posicionaments dels principals líders
polítics dels partits del govern i de l'o-
posició. Pasqual Maragall, Jordi Pu-
jol, Heribert Barrera, Ferran Masca-
rell, Josep-Lluís Carod-Rovira i Ernest
Maragall van apostar –a mitjans d'a-
gost– per la iniciativa de sortir al ca-
rrer a manifestar-se per mostrar el re-
buig davant un possible dictamen
negatiu del Tribunal Constitucional.
El president de la Generalitat José
Montilla va escapçar aquestes inten-
cions el primer dia del curs polític,
després de la reunió de l'executiva del
govern català. Les conclusions van
ser clares: s'acatarà la resolució del
tribunal espanyol i s'optarà per la via
del pacte bilateral reglada a través de
l'article 150.2 de la Constitució. Si
l'Estatut queda retallat, es negociarà
llei per llei i decret per decret, sempre
amb el vist-i-plau de Madrid.

La sala especial del Tribunal Cons-
titucional que ha de dictaminar sobre
l'Estatut es reunirà el dia 8 de setem-
bre amb la tercera proposta d'esbo-
rrany sobre la taula. Es tracta d'una
proposta redactada durant les vacan-
ces d'estiu i que ha estat la suma dels
nombrosos retalls i relectures que n'-
han fet els magistrats de la sala. Les
filtracions periodístiques del seu con-
tingut assenyalen la possibilitat que
ni tan sols es mantingui la definició

de Catalunya com a nació ni l'obligato-
rietat de l'ús de la llengua catalana en
totes les activitats públiques.

L'Esquerra Independentista
Davant d'aquest panorama, les orga-
nitzacions polítiques i de la societat
civil catalana que aposten per l'auto-
determinació han volgut desmarcar-

se del debat sobre l'Estatut, ja que
consideren que, avui dia, aquest marc
hauria d'estar superat i s'hauria d'a-
postar sense embuts per la indepen-
dència. En aquest sentit, fonts prope-
res a la comissió unitària de l'Onze de
Setembre –formada per la CUP, Enda-
vant (OSAN), la CAJEI, Maulets, Alerta
Solidària i el SEPC– recorden que l’es-

querra independentista ja va denun-
ciar que els estatuts no són sinó lleis
orgàniques espanyoles dissenyades
per fragmentar els Països Catalans i
per negar-los la sobirania; en definiti-
va, per dissoldre els Països Catalans
dins l'Estat espanyol.

Davant els posicionaments d’a-
quells sectors que demanen defensar
l’Estatut davant una possible sentèn-
cia del Tribunal Constitucional, volen
aclarir que aquest Estatut no és resul-
tat de la voluntat popular, sinó que
–tant pel que fa a la seva elaboració
com a la seva aprovació– és resultat
d'una retallada de la voluntat popular.
Des de la perspectiva d'aquestes orga-
nitzacions independentistes, la manca
de sobirania popular agreuja la crisi
que pateixen les nostres classes popu-
lars, especialment la classe treballado-
ra, les dones, els joves i les persones
immigrades. Creuen que cal rebutjar
les receptes neoliberals que estan apli-
cant els governs espanyol i francès i
que només pretenen continuar afavo-
rint els que tenen més perquè la classe
treballadora continuï pagant les seves
crisis. Per últim i, concretament, en re-
lació a la celebració de la Diada, han
volgut remarcar que tot i les amenaces
i coaccions dirigides a l’esquerra inde-
pendentista i a les lluites populars ca-
talanes per part de diferents sectors
polítics, judicials i policials, l’Onze de
Setembre és una jornada de lluita con-
tra la imposició i ho continuarà essent
fins que els Països Catalans siguin
lliures. També han volgut manifestar
el seu suport a Cesk Freixas, Jaume So-

ler, Karim Akbih, Jona i totes aquelles
persones que pateixen repressió per
lluitar per uns Països Catalans inde-
pendents i socialistes.

Decidir el nostre futur
Tanmateix, davant la propera sentèn-
cia del Tribunal Constitucional i en el
context de la celebració de la Diada, la
Plataforma pel Dret de Decidir ha vol-
gut fer una crida a manifestar-se en de-
fensa del dret d'autodeterminació. Con-
sideren que la via autonomista ha
fracassat i que l’Estatut no és una eina
política que ens permeti resoldre els
problemes actuals de la societat catala-
na: subordinació nacional, financera,
cultural i lingüística. A més, creuen que
el Tribunal Constitucional està deslegi-
timat per resoldre sobre l'Estatut i, per
tant, no acceptaran cap sentència eme-
sa per aquest tribunal. Puntualitzen
que la PDD va promoure el no a l'Esta-
tut perquè el considerava insuficient i
ja va manifestar que no sortiria al ca-
rrer per defensar-lo. Precisen que el
dret d’autodeterminació és un dret de-
mocràtic bàsic que compta amb un am-
pli consens i està plenament acceptat
en el món occidental i que, ja fa vint
anys, va ser votat favorablement pel
Parlament de Catalunya. Per últim,
aclareixen que la PDD només defensa-
rà un referèndum d’autodeterminació
com a conseqüència directa del dret de
decidir que reivindica. Per tots aquests
punts, fan una crida perquè, l'Onze de
Setembre, el poble de Catalunya surti al
carrer a manifestar-se per poder exer-
cir el dret de decidir.

Manifestació a Girona contra l’estatut al juny del 2006

ARXIU

PAÏSOS CATALANS • LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CENTRA EL DEBAT POLÍTIC

La PDD i l'EI rebutgen l'Estatut i aposten
per l'autodeterminació l'11 de Setembre
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De Fraga a Maó i de Salses a Guardamar

S'
apropa la Diada de l'Onze de
Setembre, que commemora
la caiguda de Barcelona en

mans de les tropes borbòniques de
l'any 1714. Per aquest motiu us ofe-
rim un llistat de convocatòries de
mobilitzacions, actes, manifestos i
comunicats del conjunt de l'Esque-
rra Independentista recopilats al
portal d'Internet Llibertat.cat.

Durant la setmana prèvia ja tro-
bem alguns actes destacats, com un
sopar organitzat pel Casal Pere III
de Balaguer el dia 4 de setembre. El
mateix dia, l'Assemblea Popular de
Terrassa organitza la Tercera Mar-
xa de Torxes, una fira d'entitats i
una mostra de cultura popular. A Vi-
lanova i la Geltrú, la CUP organitza
un conferència a càrrec d'Enric Fon-
tanals i Julià de Jòdar.

L'endemà dia 5, l'Ateneu Popu-
lar l'Arboç d'Arbúcies us convida a
una caminada popular i un esmor-
zar, a les set del matí a la plaça de la
vila. El dissabte 5 també és el dia es-
collit per fer la jornada reivindicati-

va nacional de la CUP, en aquesta
ocasió a Barcelona, al centre cívic
Can Felipa del barri del Poblenou. A
partir de les sis de la tarda, hi haurà
parlaments i actuacions. Una altra
cita important tindrà lloc a la capi-
tal de l'Urgell, Tàrrega, on es farà la
presentació de la campanya Salvem
el Roser, absolució Gerard, en refe-
rència al jove lleidatà agredit per un
mosso i imputat durant els actes de
la Diada de l'any passat. A Vic serà
un dia especial arran de la coinci-
dència dels actes de l'Onze i el desè
aniversari del Casal Independentis-
ta i Popular Manel Viusà.

El diumenge 6 es faran camina-
des populars i esmorzars a la Bisbal
d'Empordà, Girona i Mataró. El di-
marts 8 tindrem convocatòries a Fi-
gueres i Girona. L'endemà dime-
cres, a l'Ateneu Popular de Les Corts
(Barcelona), hi haurà una actuació
de Cesk Freixas i Pau Alabajos.

La revetlla de la Diada acollirà
l'acte unitari de l'Esquerra Indepen-
dentista del Barcelonès, que tindrà

lloc a les Cotxeres de Sants. A dos
quarts de vuit del vespre, es faran
parlaments i una actuació de la Co-
lla Bastonera de Sants. El mateix
vespre, trobem marxes de torxes a
Cardedeu, Berga, Castellbisbal,
Manresa, Mollerussa, Olot, Reus,
Tortosa, Vilafranca del Penedès, Vi-
lanova i la Geltrú i Esplugues de
Llobregat i altres actes polítics a Gi-
rona, Figueres, Mataró, la Cellera
de Ter, Solsona, Tarragona i Vic.

L'Onze de Setembre tindrà els
seus escenaris principals a les ofre-
nes florals del matí al Fossar de les
Moreres de Barcelona, l'homenatge
a Gustau Muñoz al carrer Ferran i la
marxa pels presos i preses  políti-
ques al migdia. A la tarda, la mani-
festació unitària sortirà des de la
plaça Urquinaona. A Argentona, la
Bisbal d'Empordà, Bordils, Capça-
nes, Celrà, Figueres, Folgueroles,
Hostalets d'en Bas, Girona, Mataró,
Olot, Reus, Sant Hilari Sacalm i
Salt, també hi trobarem actes des-
centralitzats.



Higínia Roig
redaccio@setmanaridirecta.info

“L
a democràcia també es de-
fensa a les clavegueres”,
sostenia Felipe González

en plena tempesta política per l’afer
GAL. Però no va fer pas cap referència
al tarannà de qui la defensava i a quin
preu, tot i que és conegut que el terro-
risme d'estat es va nodrir de funcio-
naris corruptes, dirigents socialistes,
mercenaris dels baixos fons i ultra-
dretans actius. Vint anys després,
l'estela delictiva prossegueix.

El 28 de juliol, l’ultradretà Jorge
Laborda Porta –membre dels GAL i del
grup ultracatòlic Milícia Catalana i
condemnat a 26 anys de presó– va ser
detingut al port del Fòrum de Sant
Adrià de Besòs. Laborda liderava una

trama de narcotràfic que pretenia in-
troduir per mar 415 quilos de cocaïna
líquida i vint quilos de pasta de coca
procedents de Colòmbia, dissimulats
en bidons d’aigua i benzina i a part
del mobiliari de l’embarcació. L’opera-
ció – sis membres de la qual van ser
detinguts– disposava d’una empresa
dedicada a l’exportació i la importa-
ció de maquinària pesada que feia de
tapadora i que era regentada pel ma-
teix Laborda. Comunicats oficials i
mitjans de comunicació han afirmat
que actualment també s'estava inves-
tigant Laborda per la seva militància
a l’extrema dreta.

Membre del ‘GAL català’ 
i de Milícia Catalana
L'any 1987, Laborda va ser condem-
nat a 26 anys de presó per l’assassi-
nat del ciutadà francès Robert Ca-
planne, reivindicat pels Grups
Antiterroristes d’Alliberament (GAL)
el 1985. Una condemna que –tenint
en compte els temps que corren en re-
lació al compliment íntegre de les
condemnes– mai no es van fer efec-

tius, ja que hauria d’haver sortit l’any
2012. Aquesta realitat s’emmarca di-
rectament en l’estela d’impunitat
que sempre ha envoltat els pocs con-
demnats dels GAL: els màxims res-
ponsables d'aquella etapa de terroris-
me d’estat que es va saldar amb 26
assassinats no han complert ni un
10% de les condemnes imposades.

Laborda Porta era integrant de
l'anomenada trama catalana dels
GAL, un intent barroer construït des
de les terminals dels serveis secrets
espanyols per fer veure que la guerra
bruta contra ETA s’impulsava des de
les rengles de l'extrema dreta. Alguns
policies espanyols i un confident van
reclutar cinc ultradretans dels cer-
cles propers a la neonazi CEDADE,
els van facilitar armes i diners i els
van fixar un objectiu: el refugiat polí-
tic basc Enrique Errasti.  Però l’esca-
mot ultradretà, que utilitzava Ando-
rra com a base d'operacions, va
confondre Errasti amb Robert Ca-
planne –un electricista francès de 37
anys– i el va assassinar amb quatre
trets a la barra del bar Royal de Bia-
rritz, el 24 de desembre de 1985. L’au-
tor material dels trets, el també ultra-
dretà Javier Rovira Llor, hauria rebut
800.000 pessetes de l’inspector Jor-
ge del Haro per la feina.

Tanmateix, el líder del GAL cata-
là era Ismael Gutiérrez, un confi-
dent policial del Grup d’Atraca-
ments de la policia espanyola amb
un llarg historial delictiu. Gutiérrez
va fugir a Tailàndia vint dies des-
prés de l'assassinat, el 16 gener de
1986, gràcies a una filtració policial

que l’alertà de la imminència de les
detencions. Al país asiàtic, va ser
empresonat durant onze anys per
tràfic de drogues i el 1995 va ser ex-
tradit a l’Estat espanyol per complir
45 anys per l’assassinat de Caplan-
ne. En el judici també van ser impu-

tats –i van resultar absolts– un cosí
de Laborda, l’inspector Jorge del Ha-
ro i el comissari barceloní Francisco
Àlvarez, conegut com Galvarez, que
aleshores dirigia el MULC (Coman-
dament Únic de la Lluita Contrate-
rrorista). Amb Laborda, també van
ser condemnats Ismael Gutiérrez,
José Luís Fariñas, Javier Rovira i
Carlos Pedemonte. Durant el judici,
tots van reconèixer la seva pertinen-
ça als GAL.

Laborda també va ser un dels
fundadors de Milícia Catalana, el
grup terrorista ultradretà dirigit
per Carlos Francisoud que durant la
dècada dels 80 va atemptar contra
seus independentistes de l'MDT, la
Crida a la Solidaritat o el MEN i con-
tra centres mèdics que practicaven
avortaments, com la clínica Dexeus
de Barcelona. Els màxims condem-
nats pels disset atemptats comesos
entre 1985 i 1986 per Milícia Catala-
na, el mateix Francisoud i Juan Car-
los Criado, van pactar la dissolució
del grup a canvi de penes lleus amb
el comissari de la Brigada d’Infor-
mació de Barcelona d'aleshores –Fe-
lices González– i van gaudir d’una
situació penitenciària privilegiada i

no van complir mai íntegrament les
penes imposades. L'any 1995, Fran-
cisoud va constituir el Moviment
Patriòtic Català (MPC). El març de
2000, quatre membres del grup ul-
tradretà van ser detinguts per l’in-
tent de col·locació d’un artefacte ex-
plosiu (que els va esclatar mentre el
transportaven) a les Cotxeres de
Sants la vigília d’un concert antire-
pressiu.

De la ultradreta al narcotràfic
Dins aquest mateix àmbit triple
–GAL, narcotràfic i ultradreta–, a fi-
nals de juny, l’exguàrdia civil José Ma-
nuel Velázquez Soriano, conegut com
a Txema des dels temps de la guerra
bruta va ser detingut a Madrid per ro-
batori i tràfic de drogues. Velázquez
va declarar com a testimoni protegit
del cas GAL, amb versions alternes i
contradictòries. Natural de Badajoz i
membre destacat de la unitat antiETA
Rojos de l’institut armat, va ser el pri-
mer de destapar la trama verda, toca-
da amb tricorni, dels GAL. En unes de-
claracions a Interviú i a la televisió
belga va situar al capdavant del terro-
risme d’estat el general Enrique Ro-
dríguez Galindo –número u del museu
dels horrors de la caserna d’Intxau-
rrondo que només ha complert quatre
anys dels 75 als quals va ser condem-
nat per l'assassinat en cal viva de La-
sa i Zabala– i el general Andrés Casi-
nello. Obligat a desdir-se'n, Velazquez
va ser empresonat per un delicte d’es-
tafa l'any 1986.

L'exguàrdia civil, que havia estat
guardaespatlles del president fran-
quista Arias Navarro i escorta de
Blas Piñar, va participar en atemp-
tats i aldarulls protagonitzats per
Fuerza Nueva i va pertànyer a les
anomenades Juventudes Vikingas.
Segons declaracions pròpies, va co-
mençar a militar a la ultradreta es-
panyola el 1979, mentre feia el ser-
vei militar. Des de la seva expulsió
com agent de la Guàrdia Civil, cons-
tava com a titular de diverses em-
preses dedicades a la seguretat. Una
d’elles és la que emprava com a tapa-
dora per robar droga a d’altres nar-
cotraficants, processar-la, adulte-
rar-la i revendre-la fent-se passar
per falsos policies. Durant l’opera-
ció duta a terme per la policia judi-
cial, es van comissar nou armes de
foc amb el número de sèrie esborrat,
180.000 euros, carnets professio-
nals policials, armilles, passamun-
tanyes i equips transmissors.

L’ultradretà Jorge
Laborda Porta va
ser condemnat a
26 anys de presó
per assassinat 
l’any 1987

El vaixell que transportaba cocaina líquida

Va ser un dels
fundadors de
Milícia Catalana,
el grup terrorista
ultradretà dirigit
per Carlos
Francisoud

SANT ADRIÀ DE BESÒS • DETENEN UN MEMBRE DEL ‘GAL CATALÀ’ AMB 415 QUILOS DE COCAÏNA LÍQUIDA AL RECINTE DE NAVEGACIÓ DE LUXE

GAL, droga i ultradreta al port del Fòrum
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La detenció de Jorge Laborda no
és l’únic testimoni, a la costa ca-

talana, de les sinistres relacions en-
tre la lluita antiterrorista i els de-
lictes de narcotràfic d’alta volada.
El 1999, a Sant Carles de la Ràpita,
el número dos d’Intxaurrondo, el ti-
nent-coronel Màximo Blanco Ló-
pez, va ser detingut quan intentava
introduir 4.200 quilos de haixix.
Blanco, cap de la lluita antidroga a
Guipúscoa durant els anys del forat
negre d’Intxaurrondo, va ser em-
presonat breument a la presó mili-
tar d’Alcalà-Meco i suspès de feina

durant sis mesos. El 2003, va ser
condemnat a sis anys de presó per
l’Audiència Provincial de Tarrago-
na, una condemna que encara no ha
complert. La darrera notícia sobre
el seu parador actual data del llun-
yà 2005, dos anys després de ser
condemnat per narcotràfic, quan
l’actual president del Congrés dels
Diputats i aleshores ministre de
Defensa, José Bono, va signar el seu
ascens a coronel. El Butlletí Oficial
de l’Estat informava, aleshores, que
estava “en servei actiu, pendent de
destinació a Madrid”.

On és Màximo Blanco?

Milícia Catalana va arribar a fer compareixences per la premsa sota caputxa

ARXIU

Dins aquest mateix
àmbit triple –GAL,
narcotràfic i
ultradreta–, a finals
de juny, va ser
detingut l’exguàrdia
civil José Manuel
Velázquez Soriano 



Oriol Matadepera
redaccio@setmanaridirecta.info

L
luny de caminar cap a la seva so-
lució, els conflictes laborals del
col·lectiu de treballadores dels

autobusos de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) es troben en-
callats entre denúncies d'una i altra
banda sense arribar a cap consens.
Tampoc sembla que s'apropi el moment
de la signatura del conveni col·lectiu,
que va ser la condició assumida per la
plantilla i la direcció per finalitzar el
període de vagues de l'any passat,
transcorregut sota la bandera dels dos
dies de descans setmanal sense dismi-
nució de salari. La lluita dels treballa-
dors i les treballadores de TMB va pren-
dre embranzida el novembre de 2007
amb la reivindicació d'un descans –re-
conegut pel Reial Decret 902/2007 i
originat pel Reglament Europeu
561/2006– que pretén compaginar la vi-
da, la feina i la seguretat de les perso-

nes usuàries dels busos. El comitè de
conveni ha concertat una reunió amb el
Departament de Treball al setembre
–encara sense data– i també vol citar la
direcció de TMB amb l'objectiu de re-
conduir la negociació del conveni.

Quaranta sancions 
en vuit mesos i un judici
Avui dia, existeixen quaranta expe-
dients sancionadors originats entre
els mesos de gener i agost d'aquest
any. Els expedients són diversos i es

basen en retards injustificats, des-
obediència a les ordres i falta de res-
pecte cap als superiors. Quatre con-
ductors han estat sancionats per
conduir –segons manifesten ells ma-
teixos– basant-se en els criteris del
Protocol per a la Prevenció d'Acci-
dents (PPA), la conducció ecològica i
el codi de circulació. Amb l'argument
del “retard injustificat”, se'ls ha casti-
gat amb dos dies sense feina i sou,

mentre els treballadors es pregunten
si l'empresa vol que passin els semà-
fors en groc, que cobrin amb l'autobús
en marxa o que excedeixin els límits
de velocitat. El fet que tota la gent
sancionada formi part del comitè de
conveni els fa pensar que TMB els
persegueix per la seva implicació sin-
dical fent servir una qüestió tan se-
riosa com la conducció responsable i
segura, tenint en compte alguns acci-

dents que hi ha hagut recentment a
l'empresa.

El delegat del comitè de conveni, Jo-
sep Garganté, que ha rebut dos expe-
dients durant el mes d'agost, explica la
sensació generalitzada que hi ha dins
la plantilla que els expedients es posen
a persones concretes pel que són i re-
presenten. Així, Garganté afirma: “Ens
estan intentant posar la por al cos –a
nosaltres i a la plantilla sencera–, ja si-
gui a través de burofax, de la revista in-
terna de l'empresa, de la carta de la pre-
sidenta i el vicepresident o dels
expedients i les denúncies”.

El dia 10 de setembre tindrà lloc el
judici contra Andreu de Cabo –treba-
llador de TMB a la cotxera rebatejada
amb el nom de Pablo Díez– per uns
fets ocorreguts durant el període de

vaga del gener de 2008 a la cotxera de
la Zona Franca. L'acusen de tirar un
tronc contra un autobús mentre la
plantilla estava envoltada de policies
antidisturbis. El comitè de conveni
explica que l'empresa es va negar a
donar la llista de serveis mínims a la
plantilla i, quan un grup de treballa-
dors pretenia comprovar si els busos
que sortien de les cotxeres eren ser-
veis mínims o no, l'empresa va dema-
nar als antidisturbis dels Mossos
d'Esquadra que fessin fora la plantilla
concentrada a les sortides de les cot-
xeres. La direcció de TMB demana
dos anys de presó per un delicte de
danys i una pena de multa de divuit
mesos a deu euros diaris o bé dos anys
de presó per coaccions. També dema-
na 792 euros en concepte de danys.

La plantilla demanarà
danys i perjudicis
pels més de dos anys
sense els quinze
minuts d'entrepà

ALBERT GARCIA

BARCELONA • EL CONVENI A TRANSPORTS METROPOLITANS S’ENCALLA ENTRE CONFLICTES I SANCIONS

TMB obre en vuit mesos quaranta
expedients contra conductors d’autobús

12 • així està el pati 2 de setembre de 2009   •   DIRECTA 150 

, així està el pati

Revenja versus il·lusió
OPINIÓ

Josep Garganté
Delegat del comitè de conveni a TMB

F
a més d’un any, el vicepresident
de TMB, Dídac Pestaña, comen-
tava a un membre del Consell

d’Administració en relació a les
demandes dels conductors i conduc-
tores pels dos dies :“No cedirem en
res (...) D’aquesta manera, la CGT i
ACTUB s’enfonsaran a les properes
eleccions sindicals”.

La realitat va contradir les
expectatives del vice perquè,
finalment, la direcció va haver
d’arribar a un acord amb l’Assem-
blea de conductors/es que portava a
104 hores de reducció horària sense
pèrdua econòmica i que La Van-
guardia va titular: “TMB cedeix al
xantatge”. El dia següent, la presi-

denta de TMB, Assumpta Escarp,
matisava: “Podíem haver cedit
més”.

A més –i per desgràcia dels
manaires de TMB–, la CGT i ACTUB,
juntament amb PS, van aconseguir,
per primera vegada en la història de
l’empresa, la majoria al comitè
d’empresa després d’unes eleccions
sindicals parcials. Per aquest senzill
motiu, la direcció de TMB i l’alcalde
Hereu es troben embarcats –en
comptes d'en una negociació real de
conveni– en una revenja contra la
plantilla d’autobusos en el seu
conjunt i contra els caps més visibles
dels treballadors i treballadores en
concret.

No volen tornar a cedir cap tros
del seu gran pastís pressupostari i,
amb aquesta finalitat, no dubten a

cremar diners públics enviant
burofax a les conductores i conduc-
tors on se'ls explica el que pensa
imposar la direcció sí o sí, edicions
especials de la revista interna on
s'afirma que l’empresa es troba amb
“un futur incert” i cartes personals a
tots els treballadors demanant
“moderació”. Una demostració de
força per inculcar la por. Res de nou
sota el cel...

D’aquí poc tornarem a reunir-nos
en assemblea i decidirem si deixem
la nostra estratègia d’encaixar cops i
provocacions, que esgoten la nostra
direcció, i passem a l’atac per aconse-
guir la nostra il·lusió actual: un bon
conveni. Sabem que comptem amb
un gran equip de suport extern que
estarà al nostre costat si tornem als
carrers de la nostra ciutat.

El Centre de Mediació, Arbitratge i
Conciliació (CEMAC) del Depar-

tament de Treball de la Generalitat
acollirà, el dia 14 de setembre, l'acte
de conciliació per resoldre una de-
manda interposada pel comitè de
conveni el dia 3 d'agost. La demanda
pretén frenar l'aplicació que TMB vol
imposar d'un calendari de descansos
del col·lectiu de conductors d'auto-
bús que implica la pèrdua d'un 9% del
sou i que no ha acordat ningú. D'altra
banda, el comitè de conveni ha anun-
ciat que demanarà danys i perjudicis
a la direcció de TMB pels més de dos

anys que la plantilla no ha pogut gau-
dir dels quinze minuts d'entrepà.

TMB ha deixat de pagar les hores
extres a tots els treballadors que no
van omplir un imprès sobre el tema.
En convenis anteriors estava acordat
amb l'empresa com es cobren o es
gaudeixen les hores extres que es
treballen durant l'any, que són vui-
tanta com a màxim. El comitè de con-
veni denuncia que TMB s'ha saltat
aquests convenis i no paga les hores
extres a qui no ha omplert una butlle-
ta que la direcció va repartir a les cot-
xeres.

Alguns conflictes a TMB



BARCELONA • LABORAL

Les hores extres
a Renfe donarien
feina a 100
treballadores
a Barcelona
Roger Rovira
redaccio@setmanaridirecta.info

L’empresa pública Renfe fa un ús
abusiu de les hores extraordinà-

ries mentre es nega a contractar més
treballadors. Només a la província de
Barcelona, es van fer més de 180 mil
hores extres al llarg de l’any 2008, xi-
fra que equivaldria a la jornada de 100
treballadores. La CGT denuncia que,
tot i que aquests abusos han estat san-
cionats per Inspecció de Treball, això
no ha suposat cap canvi en les políti-
ques laborals de Renfe, que depèn del
Ministeri de Foment. La majoria d’a-
questes hores extres afecten els ma-
quinistes, que han deixat de gaudir de
15 mil descansos. Malgrat tot, l’empre-
sa manté vigent un ERO que ha supri-
mit llocs de treball que s'han demos-
trat necessaris. Els excessos de
jornada suposen “un cost astronòmic”,
segons la CGT, que no entén que “en un
escenari d’augment vertiginós de l’a-
tur” aquests excessos no es tradueixin
en nous llocs de treball indefinits. La
privatització progressiva del servei va
acompanyada de la seva precarització,
que es tradueix en nombroses avaries i
endarreriments, especialment visibles
al servei de Rodalies de Barcelona, com
fa temps que denuncien els sindicats.

CATALUNYA • LABORAL
Renfe redueix la
plantilla només
als serveis
traspassats a 
la Generalitat
R.R.
redaccio@setmanaridirecta.info

La plantilla d’interventors de Roda-
lies pateix una retallada, tot i la

manca endèmica de personal i les in-
tencions d’increment que tenia Renfe
abans del traspàs del servei de Rodalies
a la Generalitat de Catalunya. A la resta
de l’Estat, però, la situació és ben dife-
rent i fa mesos que Renfe ha posat en
marxa un pla de mobilitat per cobrir les
vacants d’interventors. Així doncs, ha
augmentat la plantilla pràcticament a
tots els llocs on es reconeixia que era
necessari. Els deu treballadors que
l’empresa calcula que faltaven a Roda-
lies, però, no només no seran contrac-
tats, sinó que, a més, s’acomiadaran
cinc persones. Al servei de mitja distàn-
cia de Lleida la situació és més greu i la
feina que duien a terme set persones –i
que suplia la manca d’interventors– ara
recaurà sobre quatre persones, denun-
cia la CGT. El mateix sindicat destaca
que només s'ha produït un augment al
servei de llarga distància, justament el
que no es va incloure en el traspàs de
competències cap a la Generalitat i on
Renfe “sí que aposta –o la deixen apos-
tar– per un augment de la qualitat del
servei, amb divuit interventors nous”. 
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Roger Rovira
redaccio@setmanaridirecta.info

E
ls indicis que CCOO i UGT ne-
gocien amb les empreses d’es-
quenes als altres sindicats tor-

nen a prendre força. Aquest cop ha
estat a la Nissan, on no tenen majo-
ria. Delegats de la CGT afirmen que,
des de CCOO, van canviar noms de la
llista de persones acomiadades. “No
tenim les proves per dur-ho a judici”,
lamenta Javi, del comitè d’empresa,
però la proporció d’afiliació sindical
dels 700 treballadors acomiadats el
juliol i el fet que CCOO rebés la llista
dels afectats per l’ERO molt abans
que els altres sindicats evidencia
que hi ha hagut negociacions
paral·leles que han tingut un efecte
discriminatori cap al sindicalisme
més combatiu.

Pocs acomiadats de CCOO
Sigen-USOC, el sindicat majoritari a
Nissan, confirma aquests indicis ja
que, amb un nombre d’afiliats simi-
lar a CCOO, té 260 acomiadats, men-
tre els de CCOO ronden els 50. Tant
les empreses com els jutges acostu-
men a respectar la proporció sindi-
cal, fet pel qual Sigen-USOC ha de-
nunciat el cas al Departament de
Treball. La situació més il·lustrativa,
però, és la que viu la CGT. De les se-
ves 137 afiliades, 97 han estat aco-
miadades. D’altra banda, s’especula
que la gent acomiadada de CCOO i
UGT podria ser readmesa a altres
empreses com TMB, extrem que no
s’hauria negociat en el cas de la res-
ta d’acomiadades.

Malgrat les evidències, CCOO
amenaça de denunciar la CGT per di-
famació. De moment, durant algunes
de les assemblees que va fer la plan-
tilla el mes d’agost, la seu de CCOO a
les instal·lacions de la Nissan va ha-
ver de ser protegida pels Mossos
d’Esquadra per la participació d'a-
quest sindicat en el que alguns em-
pleats anomenen “neteja ètnica” del
personal més reivindicatiu. Aquesta
*neteja* podria donar els seus fruits
a les properes eleccions sindicals, a
principis d’any, on CCOO podria su-
perar Sigen-USOC gràcies a l’aco-
miadament dels seus afiliats. Al-
guns membres del comitè asseguren
que, tot i que Sigen-USOC ha estat el
sindicat majoritari durant molts
anys i ha mantingut bones relacions
amb la direcció, la seva actitud de re-
sistència davant els darrers ERO ha
provocat que l’empresa vulgui in-
fluir per establir una nova proporció
sindical. De fet, la direcció hauria dit
als membres de la CGT que, des de

CCOO, se’ls va demanar que acomia-
dessin els seus afiliats. “No podem
dir que els de CCOO són els responsa-
bles dels acomiadaments, però sí que
han negociat qui havia de marxar i
han actuat de molt mala fe”, denun-
cia un membre del comitè d’empresa.

L’elaboració de llistes discrimi-
natòries no és l’únic abús que denun-
cien els treballadors i treballadores.
Moltes de les persones acomiadades
es van adonar que les havien fet fora
quan la seva targeta magnètica va
deixar de funcionar i no van poder
accedir a la factoria, tot i que la llei
obliga a comunicar l’acomiadament
amb una certa anticipació i mitjan-
çant un burofax. Aquest procedi-
ment il·legal, però, no és nou i alguns
ja l’han batejat com estil Pirelli. Les
treballadores lamenten el fet que la
manca de sancions econòmiques for-
tes per part del govern propiciï que la
història es repeteixi.

Incompliment de 
garanties de protecció
Els sindicats consultats també de-
nuncien que s’han violat algunes ga-
ranties, com el cas de les dones em-
barassades i amb reducció de
jornada –protegides per la llei d’i-
gualtat–, o els casos en què dos mem-
bres de la mateixa família han estat
acomiadats. Sigen-USOC denuncia
que, solament entre les seves afilia-
des acomiadades, hi ha 23 dones en
aquesta situació i algunes han per-
dut la feina al mateix temps que la
seva parella.

Indemnitzacions 
amb diners públics
Cal recordar que Nissan va ser una
de les empreses més beneficiades
pels ajuts públics, que superen amb
escreix les indemnitzacions dels
ERO, segons els sindicats consul-
tats. El Ministeri d’Indústria va pres-
tar més de 100 milions d’euros per la
fabricació de la nova furgoneta

N200 que arribarà a finals d’any, tot
i que les directives europees no per-
meten vincular els ajuts estatals al
manteniment dels llocs de treball.
L’empresa també ha rebut ajuts de la
Generalitat per I+D. Abans del pri-
mer ERO, l’octubre de 2008, Nissan
havia rebut un mínim de 43 milions
d’euros dels diners públics des de
l’any 2005, tot i que obtenia grans
beneficis any rere any. La producció
prevista per l’any 2009 és de 50 mil
vehicles respecte els 135 mil de l’any
anterior, però l’arribada de la nova
furgoneta podria fer recuperar el ni-
vell de producció.

Cronologia
Recordem que el primer ERO del mes
d’octubre de 2008 contemplava 1.288
acomiadaments immediats i 392 per
aquest mes de setembre. Les negocia-
cions van acabar amb un miler de bai-
xes incentivades i un ERO temporal
que afectava més de 3.500 treballado-
res. Durant els dies que la plantilla no
tingués feina i de manera rotatòria,
cobrarien un 90% del sou (el 70% per
l’atur i el 20% per l’empresa). L’única
resposta a aquest esforç va ser l’ERO
del mes de juliol, que va deixar 700
persones sense feina. Els sindicats
continuen alerta perquè asseguren
que l’empresa pot presentar un nou
ERO temporal, que afectaria 2.020 tre-
balladors durant els propers tres me-
sos, cosa que els deixaria sense feina
durant una mitjana de 35 dies i un mà-
xim de 78. Un centenar de treballado-
res acomiadades s’estan organitzant
a través de la coordinadora d’afec-
tats de la Nissan i han protagonitzat
diferents accions, com els talls a les
rondes. Adverteixen que les accions
seran puntuals i per sorpresa. La
gent que continua a l’empresa, en
canvi, “té por, ha abaixat el cap”, la-
menten des de la CGT.

Delegats de la CGT
afirmen que CCOO
va canviar noms 
de la llista
d’acomiadats

Els mossos van impedir fer els piquets del dia 8 d’agost a la fàbrica de Nissan.

JOSE COLÓN

LABORAL • LA PROPORCIÓ D’AFILIATS DE SIGEN-USOC I DE LA CGT MULTIPLICA LA DE CCOO

La llista d’acomiadats de la Nissan destapa
la persecució dels sindicats combatius

Sigen-USOC compta
amb 260 persones
acomiadades,
davant les 50 de
CCOO, mentre que,
de la CGT, han estat
acomiadades 97

Tall de trànsit dels treballadors de Nissan a la ronda litoral el passat 9 d’agost

JOSE COLÓN
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L
a història segur que us sona:
un espai popular quasi
centenari, amenaçat de

desaparició. En aquest cas no
parlem de Barcelona ni de Valèn-
cia ni de cap altre cas proper.
Parlem de l’Early Morning Market
de Durban, la tercera ciutat sud-
africana i seu del Mundial de
Futbol de l’any vinent. Un mercat
on els més pobres poden trobar tot
allò que necessiten a preus asse-
quibles, on els petits pagesos
poden vendre els seus productes,
on la gent amb més problemes
d’inserció laboral –com les vídues
de més de 40 anys– tenen un mitjà
per guanyar-se la vida. Un espai
que l’any vinent celebrarà el seu
segle de vida dins un edifici que
és patrimoni arquitectònic i que
fins i tot va resistir les pressions
del règim de l’apartheid, que no
veia bé que els negres circulessin
tan a prop del centre de la ciutat.

Un mercat que, avui, l’ajunta-
ment de Durban –governat per
l’ANC de Mandela– vol enderro-
car per construir un centre
comercial modern.

Els arguments? També us
sonaran: el progrés, la inversió
de milions de diners en desenvo-
lupament, els llocs de treball
(els que es perdran mai es comp-
ten), “arreglar” la ciutat de cara
a un gran esdeveniment interna-
cional... res que no haguem patit
a les nostres latituds.

I en aquest cas –també– es
perdran moltes altres coses
incomptables i intangibles:
olors, colors, sensacions, tradi-
cions, història. Històries com la
de la mesquita que van edificar
els primers comerciants musul-
mans i que alberga un cementiri
jueu, o les que poden explicar
les sangomes que venen remeis
tradicionals que tan aviat curen

el mal d’esquena com espanten
els mals esperits. O els milers
d’històries quotidianes de ca-
dascun dels treballadors que,
per uns pocs rands, esmorzen
pap i oxtrail als minúsculs
restaurants casolans i que aviat
–si tot va malament– hauran de
menjar hamburgueses i pizzes,
si és que s’ho poden permetre...

Però l’Early Morning Market
encara no s’ha rendit. Els sud-
africans tenen una forta tradi-
ció de lluita i es claven a la terra
que els ha vist néixer i la defen-
sen amb cançons i pneumàtics
cremant.

Aquest mes de juny s’havia
de demolir el mercat per tenir el
centre comercial llest per al
Mundial. Es va prorrogar al
juliol. El mes s’acaba i són allà.
Lluitant. Resistint. Així, des de
fa 350 anys.

La ciutat
contra
la gent

TEXT: Guillem Sànchez
FOTOGRAFIA: Helena Olcina Amigó



MATARÓ • OKUPACIÓ

El Casal Popular
Les Vinyes obre
les portes als
col·lectius de 
la comarca
Directa Maresme
redaccio@setmanaridirecta.info

L
es assembles de Maulets del Ma-
resme (Argentona, Mataró i Pre-
mià) han triat el dissabte 12 de se-

tembre per inaugurar el Casal Popular
Les Vinyes, que va ser okupat el 27 de
juliol, en plena festa major de Mataró.
Durant el mes d'agost, les persones del
col·lectiu promotor s'han dedicat a con-
dicionar l'espai amb l'ajuda d'altres
persones que s'hi han afegit a títol indi-
vidual. Amb aquesta jornada de portes
obertes, prevista pel segon dissabte de
setembre, Maulets vol donar a conèixer
l’espai a totes aquelles persones i
col·lectius interessats. Com a cloenda
de la jornada, s’ha organitzat un sopar
de tapes i un concert de petit format.

Segons asseguren diversos mem-
bres de l’assemblea que fins ara ha ges-
tionat l’espai, “la idea és que hi hagi
una assemblea oberta del Casal Popu-
lar que porti el pes del projecte i que
Maulets no hi hagi d’intervenir”, tot i
que reconeixen que, com a organització
que ha promogut la iniciativa, volen te-
nir un cert pes dins la dinàmica de Les
Vinyes.

Opten per l’okupació
Les integrants de les diferents assem-
blees de Maulets de la comarca assegu-
ren que “feia temps que, des de l’esque-
rra independentista, s’estava valorant
la possibilitat d’obrir un espai pel jo-
vent” i puntualitzen que “l'opció de l'o-
kupació ha estat quasi l'única via possi-
ble a causa de les possibilitats
econòmiques disponibles”. Tot i que
Maulets ja tenia una seu social, el Casal
Fèlix Cucurull, han volgut buscar un
nou espai on desenvolupar activitats
que els acostin a altres sensibilitats po-
lítiques. “Nosaltres ja estem bé al Casal
Fèlix Cucurull, però no és un lloc obert
al públic i crèiem que des de Maulets
podíem dinamitzar un espai autoges-
tionat”, conclouen.

Amb aquesta nova okupació, la ciu-
tat torna a disposar d’un espai okupat
d’ús social i polític, ja que des del 28
d’octubre de 2008, data del desallotja-
ment del CSOA La Fibra i l’EO Àcrata,
Mataró havia quedat orfe d'espais so-
cials alternatius a l’administració mu-
nicipal.

Iniciat el procés legal
Les persones que es van identificar
com a responsables de l'okupació estan
citades a declarar davant el jutjat d’ins-
trucció número 5 de Mataró el dia 10 de
novembre. Tot i que inicialment el pro-
pietari va amenaçar-los de fer-los fora
“a la seva manera”, finalment va inter-
posar una denúncia i, per tant, s’ha ini-
ciat un procés legal, que s’obrirà amb la
declaració de les persones okupants.

“L'opció de l'okupació
ha estat quasi 
l'única via possible”
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D irecta Terrassa
terrassa@setmanaridirecta.info

S
olidaritat Antirepressiva de
Terrassa (SAT), Dones del
Sac, Acció Autònoma, l’As-

semblea de Joves Independentistes,
la CGT de Terrassa i el col·lectiu an-
tirepressiu Alerta Solidària es van
congregar davant els antics jutjats,
el divendres 14 d’agost, per mostrar
el seu suport al detingut pel cas de
la pantalla de Telecinco.

A la roda de premsa, també hi
va participar el company detingut
(militant d’Endavant), que va expli-
car que recorreria la decisió del tri-
bunal que l'obliga a anar a signar
cada quinze dies perquè considera
que és “un altre element que el pre-
jutja”, ja que no hi ha risc de fuga ni
ha canviat el seu estil de vida. De la
mateixa manera, es demanarà l’ar-
xivament del cas perquè les proves
aportades estan “mancades de fo-
nament”. El detingut va agrair les
mostres de suport rebudes i va acla-
rir que la seva aparició pública es
feia necessària “perquè les infor-
macions aparegudes poden donar
peu als prejudicis” i perquè creu

que el judici no anirà enlloc, tal
com ha passat en casos anteriors,
en què les detencions han derivat
en l'arxivament del cas. L’indepen-
dentista va manifestar que “s’im-
puten uns delictes i ho embolcallen
amb una militància". Amb això,
pensa, "el que intenten és crimina-
litzar l’independentisme”. També
va atribuir la detenció a les “pres-
sions polítiques” i va afirmar: “Dos
mesos després i en ple agost, no és
casual”.

Cal recordar que la detenció es
va produir el dia 10 d’agost quan,
després de dos mesos investigant
les imatges d’aquell dia, agents
dels Mossos d’Esquadra es van pre-
sentar a casa de de l’independentis-

ta, a Sitges, i el van detenir. L’ende-
mà, després de 24 hores detingut a
la comissaria de Vilanova i la Gel-
trú –el màxim que permet la llei–, el
militant va ser conduït als jutjats
de la mateixa població i en va sortir
amb una acusació per desordres. El
cas s’ha traspassat als jutjats de
Terrassa i s’està a l’espera del pro-
nunciament de la fiscalia i de la re-
solució del recurs que s'ha presen-
tat.

El col·lectiu SAT va expressar la
seva preocupació pel seguit d’ac-
tuacions policials i judicials que
han tingut lloc durant aquest cas.
Segons el col·lectiu antirepressiu,
“la modalitat de la detenció, des-
proporcionada i innecessària” és

preocupant i també els motius, que
consideren “arbitraris i insubstan-
cials”. Van titllar d’"irregularitat"
el fet que la policia autonòmica no
optés per la via ordinària i el cités a
declarar –essent com era perfecta-
ment localitzable– i que, d’aquesta
manera, es causessin més perjudi-
cis a l’acusat, ja que la detenció es
va produir després d’interrogar la
seva companya, davant d’ella i da-
vant la resta de la família i quan es
trobava de vacances.

Alerta Solidària va valorar que
la detenció responia a una persecu-
ció contra l’organització, que va go-
sar denunciar l’acte d'exaltació de
l’espanyolisme que es va fer davant
de l’ajuntament, al nucli històric de
la ciutat, tot i que després es des-
marqués dels fets. Així mateix, es
va remarcar que no és el primer cop
que l'independentisme català pa-
teix la repressió per respondre amb
actes de rebuig davamt la simbolo-
gia espanyola, com va passar amb
la crema de fotografies del rei o
amb el cas més recent de l’atac al
toro d’Osborne al Bruc.
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Recurs per les mesures cautelars al
detingut de la pantalla de Telecinco

Concentració a les portes del jutjat de Terrassa el passat 11 d’agost

ALERTA SOLIDÀRIA

Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

L'Assemblea de Suport a Núria
Pórtulas ha convocat una con-

centració el 5 de setembre a les set
del vespre davant de la subdelegació
del Govern espanyol a Girona.
Aquest serà el primer acte després
de la sentència judicial de l'Audièn-
cia Nacional que ha condemnat l'a-
narquista gironina a dos anys i mig
de presó. Quinze dies després, el 19
de setembre, han fet una crida a par-
ticipar a la manifestació que recorre-
rà la ciutat i que arrencarà del ma-
teix punt i a la mateixa hora.
D'aquesta manera volen respondre
les paraules del tribunal d'excepció
dictaminades a finals del mes de ju-
liol. També han elaborat nombrosos
butlletins en format de mural que
han distribuït i enganxat arreu de
les comarques gironines. El lema de
la nova campanya és Això no s'a-
guanta per enlloc, Núria absolució.
En un comunicat emès poc després
que es fes pública la resolució judi-

cial, l'assemblea de suport ja va ma-
nifestar el seu rebuig a les paraules
del tribunal i la seva legitimitat.
Aquesta opinió ha estat avalada per
nombrosos juristes, ja que formal-
ment s'ha condemnat Núria Pórtulas
per temptativa de col·laboració amb
organització terrorista, però el tribu-
nal va obviar deliberadament que
aquest suposat grup anarquista de
caire terrorista amb qui hauria in-
tentat col·laborar no ha estat mai
processat a Itàlia. Per si calien més
arguments, Juan Sorroche –l'única
persona jutjada a Itàlia sota l'acusa-
ció de presumpta pertinença terro-
rista vinculada a aquest grup anar-
quista– va ser absolt i declarat
innocent. El redactat de la pròpia
sentència deixa molts punts foscos i
fins i tot arriba a afirmar que no
existeix cap acreditació que les in-
formacions que se  suposa que va re-
collir Núria Pórtulas haguessin de
ser traspassades a cap grup i, encara
menys, que aquestes informacions
derivessin en accions que haguessin
de ser protagonitzades per ella.

Marta Camps
redacció@setmanaridirecta.info

Després de 45 dies en vaga de
fam, el pres anarquista Ama-

deu Casellas va ser traslladat a l'-
Hospital General Penitenciari de
Terrassa el divendres 28 d'agost.
Segons ha denunciat el col·lectiu
de suport, Casellas havia demanat
reiterades vegades el dret de ser vi-

sitat mèdicament des de l'exterior,
mentre el seu estat de salut empit-
jorava ràpidament. El trasllat, pe-
rò, no es va produir fins hores des-
prés que el seu advocat enviés un
fax a Institucions Penitenciàries
on exigia les reclamacions del
pres. D'altra banda, el col·lectiu de
suport també ha destacat que Ca-

sellas es troba en un estat de salut
bastant dèbil i més afectat que du-
rant les altres vagues de fam que
havia protagonitzat.

Accions entre murs
Durant els darrers dos anys, Ama-
deu Casellas ha dut a terme tres va-
gues de fam, totes elles per denun-
ciar les condicions i privacions
que es viuen dins els murs de les
presons i per reivindicar la seva lli-
bertat després d'haver complert la
totalitat de la condemna. Entre
aquestes accions, cal destacar els
seus 76 dies de vaga de fam, que
van aconseguir obrir una via de ne-
gociació amb el Departament de
Justícia, procés que es va aturar rà-
pidament uns dies després que Ca-
sellas abandonés la iniciativa.

TERRASSA • 45 DIES EN VAGA DE FAM

El pres Amadeu Casellas 
és traslladat a l'Hospital
General Penitenciari

+ INFO
llibertatamadeu.blogspot.com

GIRONA • NO S'HA DEMOSTRAT CAP COL·LABORACIÓ 

Nous actes de suport a
Núria Pòrtulas després de la
condemna a dos anys i mig

Tres vagues de
fam durant els
darrers dos anys

Va afirmar: “Dos
mesos després 
i en ple agost,
no és casual”

Alerta Solidària 
va valorar que la
detenció responia 
a una persecució
contra l’organització



EMPORDÀ • ECOLOGIA

L'Ajuntament de
Palau-saverdera
aprova un camp
de golf en uns
terrenys protegits
Directa Girona
girona@setmanaridirecta.info

L'
aprovació del projecte de cons-
trucció d'un golf en terrenys pro-
tegits per part del ple de l'Ajunta-

ment de Palau-saverdera, governat per
CiU, ha estat denunciat per l'oposició
UP, Unitat per Palau-saverdera. La ini-
ciativa de crear aquest complex va sor-
gir l'any 2005, però el Departament de
Medi Ambient no va acceptar la propos-
ta inicial. Posteriorment, el 2006, el te-
rrenys inclosos dins el Pla Director de
l'Empordà van ser declarats protegits
pel seu gran interès agrícola. L'actual
aprovació del projecte per part del con-
sistori és, segons el cap de l'oposició
municipal, Miquel Alzina, una "nova
irregularitat urbanística", ja que la llei
que regula el Pla Director està per sobre
de la normativa municipal.

El complex estaria format per un
camp amb divuit forats, un restaurant,
un bar i dos llacs artificials. El promo-
tor de la nova infraestructura és el ma-
teix d'un altre projecte controvertit del
poble, el Sun Village. En aquest cas, l'A-
juntament va permetre la construcció
d'apartaments en uns terrenys que, se-
gons el pla local d'urbanisme, estaven
destinats a la construcció d'equipa-
ments hotelers. Una sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya
n'obliga l'enderroc actualment.

L'entitat ecologista de defensa del
territori Salvem l'Empordà considera
que la construcció d'un nou golf en
aquesta zona és innecessària i destaca
que suposa una nova agressió al terri-
tori, pels recursos que gasten aquests
complexos i les urbanitzacions i poste-
riors construccions que acostumen a
portar associades. En aquest cas, enca-
ra més perjudicial perquè el nou com-
plex s'ubicaria entre els aiguamolls de
l'Empordà i el Parc natural del Cap de
creus, fet que amenaçaria l'actual co-
rredor biològic existent entre aquests
dos espais naturals. Segons l'entitat, el
fet que el Pla Director de l'Empordà va-
lori els terrenys com a protegits és un
pas endavant per evitar aquesta nova
construcció i confia que el Departa-
ment d'Urbanisme denegui els permi-
sos per la seva execució. Per altra ban-
da, Salvem l'Empordà ha editat una
postal amb les diferents lluites que ha
impulsat des de l'any 2002 per defensar
el territori de nombrosos projectes ur-
banístics. Amb l'edició d'aquesta pos-
tal, l'entitat vol recollir fons per mante-
nir els diferents recursos oberts que té
contra nous plans urbanístics que afec-
ten l'Empordà.

El complex estaria
format per un camp
amb divuit forats, un
restaurant, un bar i
dos llacs artificials
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Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

E
nguany, per primer cop, les
administracions públiques
catalanes han invertit més

fons públics per mantenir la pre-
sència policial massiva als carrers
de Gràcia, que no pas en finançar
les comissions veïnals que engala-
nen els carrers de la vila durant la
setmana de la festa major. Tot i que
les aportacions del Departament de
Cultura s'han reduït substancial-
ment –amb l'argument que, en èpo-
ca de crisi, cal estrènyer el cintu-
ró–, no ha estat així en el cas del
Departament d'Interior (Mossos
d'Esquadra), que no ha vist retalla-
des les seves dotacions pressupos-
tàries. Enguany, la Federació Priva-
da de la Festa Major de Gràcia
–denominació actual de l'entitat or-
ganitzadora de l'esdeveniment– ha
rebut 200.000 euros del conseller
Huguet, encarregat de l'àrea de cul-
tura de la Generalitat. Aquesta xi-
fra suposa una rebaixa de 30.000
euros respecte a l'aportació de l'any

2008. L'Ajuntament de Barcelona,
per la seva banda, ha aportat prop
de 300.000 euros, que entregaran
durant els propers mesos. El con-
junt d'aportacions de l'administra-
ció pública, per tant, ha estat pro-
per al mig milió d'euros. Si hi
sumem les despeses pel personal
de seguretat pública (Guàrdia Ur-
bana i Mossos d'Esquadra), la xifra
se sobrepassa clarament.

300 antidisturbis i 200 'secretes'
Una de les imatges més visibles
–tot i que precisament hauria d'ha-
ver estat poc perceptible– durant
les nits de les festes gracienques ha
estat la nombros presència de
grups de policies de paisà. Coman-
dos d'una vintena d'agents reco-
rrien els principals carrers disfres-
sats amb samarretes de grups
musicals (Marea, La Oreja de Van
Gogh, Obrint Pas, etc...), reivindica-
tives (Independència i socialisme,
Sí a les Seleccions Catalanes, Oku-
pa y Resiste, etc...) o simplement
comercials. Tots aquests agents
sense uniforme pertanyien, princi-
palment, a la Divisió d'Informació
dels Mossos d'Esquadra (80
agents) i a la Unitat Nocturna Ope-

rativa Centralitzada de la Guàrdia
Urbana (60 agents). La presència
més nombrosa, però, era la d'a-
gents d'antidisturbis. La Brigada
Mòbil dels Mossos (240 agents) i la
Unitat de Policia Administrativa i
de Seguretat-UPAS (110 agents)
completaven l'operatiu desplegat
als carrers de Gràcia. A tot això, cal
afegir-hi el centenar d'agents dels
cotxes patrulla habituals adscrits a
la comissaria del districte.

El còmput global és de més de
600 policies assignats als carrers de
la vila de Gràcia durant la setmana
del 14 al 21 d'agost. El sou base d'a-
quests agents –segons les xifres fa-
cilitades pel propi Departament– se
situa al voltant dels 610 euros set-
manals. Cal afegir-hi les tres hores
extres per agent (de mitjana) i el
plus per nocturnitat i treball en dies
de vacances. Amb aquestes dades,
podem concloure unes despeses ba-
se de 366.000 euros, unes hores ex-
tra valorades en 124.000 euros i uns

plusos, dietes i despeses de logística
i manutenció que van superar els
100.000 euros. Tot plegat comporta
una factura de 590.000 euros.
Aquesta xifra és un 600% superior a

l'emprada durant les festa major de
l'any 2003, quan el debat sobre la se-
guretat i el civisme encara no havia
impregnat les pàgines dels diaris i
les pantalles de televisió.

Els agents, per primer cop, 
no van provocar aldarulls
La novetat més destacada d'en-
guany ha estat l'absència d'enfron-
taments entre la gent que es trobava
de festa i els agents policials. Pocs
dies abans de les festes, el Departa-
ment d'Interior i el regidor del Dis-
tricte de Gràcia, Guillem Espriu van
acordar que els policies no utilitza-
rien les porres ni les escopetes de pi-
lotes de goma. Aquest protocol d'ac-

tuació també va incloure els policies
de paisà. La decisió política contras-
tava amb les imatges de l'any ante-
rior, quan es van poder veure les pa-
llisses brutals dels agents contra
persones que gaudien tranquil·la-
ment de la festa a la via pública.
Aquesta nova política i l'allarga-
ment de l'horari d'escombrada dels
carrers fins passades les cinc de la
matinada han facilitat que no hi ha-
gués enfrontaments ni càrregues. A
la pràctica, s'ha tornat a un escenari
similar al que es va viure l'any 2003,
abans que els desplegaments poli-
cials ocupessin els carrers de Gràcia
durant els dies de la festa major. La
majoria de la gent va acabar mar-
xant un cop va obrir el metro. Tot i
això, encara es van poder veure al-
gunes empentes i agressions gratuï-
tes per part d'agents de la Guàrdia
Urbana, especialment als voltants
de la plaça del Raspall.

El sou base
d’aquests agents
–segons les xifres
del Departament
d’Interior– se situa
al voltant dels 610
euros setmanals

Agents dels mossos d’esquadra al carrer Ros de Olano, davant el Casal Popular

JOSE VICENTE SÁNCHEZ

GRÀCIA • LA FEDERACIÓ PRIVADA FESTA MAJOR NOMÉS HA REBUT 200.000 EUROS DE LA GENERALITAT

El Govern inverteix més en desplegament
policial que en subvencionar les
comissions veïnals dels carrers engalanats

Es van poder veure
algunes empentes i
agressions gratuïtes
per part d'agents de
la Guàrdia Urbana a
la plaça del Raspall

> Gofres, escales, i garrafes 
de licor a les festes de Sants
Ales Festes Majors Alternatives de Sants no es van produir més inci-

dents que els de la presència massiva de gent i el conseqüent col·lap-
se puntual del servei de barres. Diversos agents de paisà de la Guàrdia Ur-
bana, però, van protagonitzar escenes del tot kafkianes. Una noia
integrant de l'assemblea de festes va ser sancionada pel fet d'estar tras-
lladant dues garrafes de beguda que s'havien de servir a les barres del re-
cinte de festes. Posteriorment, la multa va ser retirada, ja que els agents
que ho van confondre amb venda ambulant van reconèixer que es tracta-
va d'un error. Altres agents també van aturar i identificar persones pel fet
de traslladar una planxa de bikinis, una màquina de fer gofres o un carre-
tó. Finalment, una patrulla d'antidisturbis també va identificar quatre
joves que traslladaven una escala, amb l'excusa que estaven bloquejant el
trànsit. En principi, aquestes identificacions no van acabar en sanció.



Dos mesos històrics de resistència

Jennifer Moore
Agència ALAI
Hondures

D
os mesos després que el presi-
dent Manuel Zelaya fos derrocat
del poder pels militars hondu-

renys i enviat a Costa Rica en pijama, la
resistència i la vitalitat de l'oposició
popular al cop d'estat està fent història
en aquesta societat centreamericana
econòmicament polaritzada i dividida.
Des que, el 28 de juny, es va negar a la
població hondurenya l'oportunitat de
participar en una simple enquesta d'o-
pinió que no tenia res a veure amb pro-
rrogar el mandat de Zelaya, milers de
persones han estat detingudes arbitrà-
riament, desenes maltractades i al-
menys deu persones assassinades per
les forces repressives de l'Estat, mentre
que la llibertat de premsa continua es-
sent seriosament restringida.

Tot i això, o més aviat com a resul-
tat directe d'aquesta situació, un dia re-
re l'altre la gent es continua reunint en
marxes, caravanes, concerts, misses i
reunions religioses amb l'objectiu d'e-
xigir el retorn immediat de l'ordre
constitucional, la restitució del seu
president elegit democràticament i

nous esforços per l'obtenció d'una ma-
jor igualtat i inclusió, començant per
les reformes constitucionals.

Durant la marxa del 61è dia de llui-
ta, el 27 d'agost, atrapada entre els alta-
veus que –a ple pulmó– competien per
demanar el retorn de Zelaya, Bertha Cá-

ceres –del Consell Cívic d'Organitza-
cions Populars i Indígenes d'Hondures
(COPINH)– i el líder del Front Nacional
contra el cop d'estat subratllaven que
l'actual lluita per la democràcia és un
èxit sense precedents que ha sorprès i
impressionat tothom. Cáceres ha des-
tacat la participació forta i creativa de

dones, joves, artistes, indígenes i afro-
hondurenys, un punt fonamental en
l'impuls que s'han generat, i el grau
d'activitats que es duen a terme a tot el
país. També ha observat que "la gent de
fe s'ha afegit a les trobades massives
tot desafiant la jerarquia de les esglé-
sies catòlica i evangèlica (que han do-
nat suport al cop d'estat)", com la gent
dels barris marginals, que es reuneix
per analitzar el cop d'estat als centres
de la comunitat o dins els seus comitès
de serveis d'aigua. Sigui quin sigui el
resultat, diu, la mobilització "ja és im-
portant per creure en aquesta força, en
aquesta capacitat i desig d'allibera-
ment del jou de la dictadura". La per-
cepció que el poble hondureny ha fet un
pas endavant cap a una major madure-
sa política i consciència, diu, "no es
tracta d'una disputa entre els líders, és
una lluita entre pobres i rics. Amb o
sense el president, estem veient el po-
tencial i la capacitat que hi ha per con-
tinuar avançant d'acord amb els nos-
tres drets com a hondurenys per crear
una societat més justa i més humana".

Cáceres reitera la seva determina-
ció que cal començar per una reforma
constitucional que reconegui els drets
de les dones i els dels pobles indígenes,

que actualment no figuren al docu-
ment fundacional del país. I afegeix
que els agradaria veure les forces ar-
mades abolides i la inclusió del dret a
l'aigua i del dret a l'atenció sanitària i a
una educació gratuïtes. "Tenim el som-

ni d'establir una constitució que con-
tribueixi a la supressió de formes de
dominació com aquesta. Això és el que
realment els feia por (als líders del cop
d'estat) i el motiu pel qual la idea d'una
consulta popular va sembrar el terror".
El poble hondureny no obeeix

La població hondurenya té el dret d'ai-
xecar-se contra els funcionaris pú-
blics que prenguin el poder polític per
la força. Consta a l'article 3 de la seva
constitució actual, de 1982. La setma-
na passada, un nen de nou anys em va
sorprendre recitant-me la clàusula de
memòria. Tots dos assistíem a una
reunió convocada per la delegació de
la Comissió Interamericana de Drets
Humans on es van poder escoltar els
testimonis de les víctimes de la re-
pressió violenta a un motel de la ciu-
tat de Comayagua, al nord-oest de la
capital. Paraula per paraula, amb veu
ferma, el nen va citar mentre jo grava-
va: "Ningú deu obediència a un govern
usurpador ni als que assumeixin fun-
cions o llocs de treball públics a través
de l'ús de les armes o a través de mit-
jans o processos que trenquen o no re-
coneixen el que està establert en
aquesta constitució i a les lleis. Els ac-
tes verificats per aquestes autoritats
són nuls. El poble té dret de recórrer a
la insurrecció en defensa de l'ordre
constitucional”. "Companya –el nen va
continuar:–, hem estat cridats a actes
de resistència arreu del país i en són
fidels testimonis els abusos a què ha
estat sotmesa la gent per la dictadura

Els líders del Front
Nacional contra el
cop d'estat subratllen
que l'actual lluita per
la democràcia és un
èxit sense precedents
que ha sorprès

“Cal començar 
per una reforma
constitucional que
reconegui els drets 
de les dones i dels
pobles indígenes, que
actualment no figuren
al document”

HONDURES • EL MOVIMENT VA MÉS ENLLÀ DE ZELAYA I CRIDA PER “UNA HONDURES DIFERENT”
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Un jove resisteix front a la repressió de centenars de militars i policia hondurenya (a dalt), detenció de camperols a la zona occidental d’Hondures (a sota) i marxa pacifica del 12 d’agost (a la dreta).

MINGA INFORMATIVA



militar finançada per deu famílies po-
drides del país. El líder del cop d'estat
Micheletti no és més que un ranger
polític a qui no importa si es mata per
aconseguir el seu propi camí". "Sen-
yors –va instar, tot mirant el paravent
del meu micròfon com qui preveu una
audiència internacional–, necessitem
el retorn immediat de l'ordre constitu-
cional a través de la restitució del nos-
tre president José Manuel Zelaya a la
presidència de la República. Si us
plau, els representants d'altres països,
ajudeu-nos. Volem una Hondures dife-
rent. Gràcies".

L'endemà de l'aniversari dels dos
mesos de resistència, la Comissió
Interamericana de Drets Humans va
fer pública una declaració basada en
centenars de testimonis que afirma la
importància del restabliment de Zela-
ya i conclou: "Només un retorn a l'or-
dre democràtic permetrà crear les
condicions per la protecció efectiva
dels drets humans de tota la gent resi-
dent a Hondures".

Fi del patiment, una vegada i prou
Durant la marxa del dia 27 a Teguci-
galpa, un treballador de 36 anys que
duia una bandera vermella amb una
imatge del Che Guevara va entaular
una conversa amb mi amb l'esperança
d'enviar un missatge a l'estranger. El
debat es va desenvolupar al voltant de
la possibilitat que s'imposessin san-
cions més fortes. Ell em va dir que era
la seva 61a marxa i que està motivat
per les terribles condicions que es
viuen a l'hospital psiquiàtric on treba-
lla. També el preocupa la corrupció i
els polítics que mostren més lleialtat a
les seves finances que no pas al seu
electorat. "Aquells de nosaltres que
som als carrers som conscients de les
classes socials –diu–, mentre que els lí-
ders del cop no es preocupen per la po-
bresa". "Volem el retorn de l'ordre
constitucional, però no som seguidors
de Zelaya o Zelayistes”.

Ja acabant la nostra conversa, es va
inclinar cap al micròfon i va dir: "Jo es-
tic demanant a la comunitat interna-
cional que emprengui mesures més
dràstiques. Patirem, però serà una ve-
gada i prou. Si la comunitat internacio-
nal prefereix aquest govern de facto,
potser haurem de passar gana durant
un parell de mesos, però pagarem el
preu perquè aquest país sigui lliure".

Darrerament, el govern dels EUA
està considerant l'increment de les san-
cions. El president de la República Do-
minicana també ha recomanat que se
suspengui Hondures del Tractat de
Lliure Comerç d'Amèrica. Només el Ca-

nadà ha dit explícitament que no consi-
dera la possibilitat d'imposar sancions.

Fins que Zelaya sigui restituït, el
Front Nacional contra el cop manté la
seva crida davant la comunitat interna-
cional perquè no es reconegui la cam-
panya electoral que s'acosta ni cap dels
seus resultats. Així mateix, insta les
Nacions Unides a retirar l'assistència
tècnica i el suport al tribunal electoral,
ja que el Front explica que "celebrar
unes eleccions generals sense la prèvia
restitució de l'ordre constitucional se-
ria la legalització de la violència mili-
tar contra l'Estat".

Els colpistes no estan sols
Mirant enrere cap els últims dos me-
sos, Bertha Cáceres sap que no ho pot
esperar tot de Zelaya i està convençuda
que la seva lluita continuarà d'una for-
ma o altra quan el president torni. Te-
nint en compte la intransigència del rè-
gim colpista i la tardança de la
comunitat internacional a l'hora de
considerar les sancions, pensa que fins
i tot és possible que Hondures pugui
"desaparèixer de l'escena internacional
i ser vista com un problema llunyà". Si
passés això, pensa, es demostraria una
posició molt curta de mires.

"La classe empresarial no actua de
forma aïllada; aquest és un esforç in-
ternacional orquestrat des de la dreta
que promou una tendència als cops
d'estat a l'estil del segle passat". Cáce-
res s'emmiralla en els processos d'inte-
gració regional com l'Alternativa Boli-
variana per les Amèriques (ALBA), que
Hondures va signar només fa un any i
que és un dels principals objectius de
Veneçuela. També creu que l'augment
de les concessions a empreses multina-
cionals són un objectiu central a com-
batre, ja sigui pel petroli, per l'aigua,
per la fusta, o pels contractes de l'assis-
tència sanitària i l'educació. I afegeix
que el govern colpista no pot valer-se
per si sol. En relació al suport de deter-
minats grups dels EUA i als interessos
comercials a Guatemala, diu: "Sense el
seu suport, (el govern de facto) hauria
caigut la primera setmana. Però els re-
colza un sector econòmic fort que té in-
fluència sobre les polítiques a Hondu-
res, tot i que no hauria de ser d'aquí".

Tornant a la responsabilitat que
han assumit amplis sectors populars
d'Hondures des de fa dos mesos, Cáce-
res explica que en última instància és
el poble qui ha pres l'escenari. "Volem
ser líders i, per tant, continuarem
lluitant per enderrocar la dictadura
amb la creativitat i la saviesa del po-
ble hondureny, que ha estat molt dig-
ne i molt heroic”.
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AFGANISTAN • LES ELECCIONS DEL 20 D'AGOST ENCARA SENSE UN RESULTAT CLAR

Els talibans perden els
comicis, els EUA també

Farooq Sulehria
Periodista pakistanès
Afganistan

H
amid Karzai o Abdullah Abdu-
llah? Encara no ha quedat clar
qui va guanyar les eleccions

presidencials afganeses celebrades el
20 d'agost. Els dos finalistes, Hamid
Karzai i Abdullah Abdullah, reclamen
la victòria. L'anunci oficial, però, enca-
ra pot trigar prop de deu dies. El més
probable, segons les enquestes d'inten-
ció de vot, és que no calgui una segona
volta. Tal com va passar amb el seu ho-
mòleg iranià, el fins ara president afga-
nès Hamid Karzai probablement serà
escollit en sessió plenària i no haurà
d'assumir el risc d'una segona volta. La
independent comissió electoral donarà
a conèixer la seva victòria i Abdullah
Abdullah posarà el crit al cel. De fet, ja
ha començat a insinuar acusacions de
corrupció, però el seu clam de victòria
sembla més aviat un intent desesperat
de provocar controvèrsia sobre el resul-
tat de les eleccions. Abdullah Abdullah
ha estat utilitzant el color verd durant
la campanya electoral, el mateix que l'o-
posició iraniana, però no es pot esperar
veure enormes marxes pels carrers de
Kabul. A diferència de l'Iran, però, a
l'Afganistan no hi ha una base social
d'esquerres a conseqüència de la gue-
rra civil interminable que ha viscut.

D'altra banda, una avergonyida Ca-
sa Blanca no va perdre les formes ni tan
sols davant la desestimació de càrrecs
per frau de la seva candidatura d'Ha-
mid Karzai. I Abdullah Abdullah serà
silenciat amb algun negoci lucratiu. Ai-
xí es vol legitimar la façana democràti-
ca de l'imperialisme dels EUA, que pla-
neja continuar amb l'ocupació. A més,
d'aquesta manera, el poble afganès que-
da aïllat de tot el procés i no hi ha cap
esperança per una possible alternativa
d'esquerres en el joc polític iniciat ara
fa vuit anys. Aquesta vegada també
hem vist un baixada de la participació
en comparació amb el 2004. Durant les

eleccions presidencials anteriors, el
2004, la participació va ser del 69 per
cent. Ara, s'ha mogut entre el 40 i el 50
per cent. Encara no hi ha una xifra ofi-
cial disponible.

Però Hamid Karzai –la cara dels
pòsters dels EUA– no s'ha pogut presen-
tar com el salvador que volien. Cinc
anys d'ineficàcia i incompetència han
convertit Karzai en un personatge tan
impopular que ha hagut de jugar totes
les cartes per guanyar les eleccions:
frau, intimidació i suborns. La família
Karzai s'ha convertit, durant els últims
cinc anys, en una de les famílies més ri-
ques de l'Afganistan. De fet, això està
alimentant i escampant una gran in-
dignació arreu del país. La constatació
d'aquesta ràbia és el que va fer que,
aquesta vegada, els mitjans de comuni-
cació dels EUA anessin molt amb comp-
te de no presentar el candidat com el
salvador de la nació afganesa. De fet,
els mitjans occidentals, en general, van
donar una informació mediocre i pobra
abans de les eleccions del 20 d'agost.
Però, en canvi, després dels comicis,
van córrer a proclamar la jornada com
un gran èxit arran dels resultats insufi-
cients dels talibans. En aquest sentit, el
president Obama va expressar que “les
eleccions a l'Afganistan havien estat un
èxit malgrat els esforços dels talibans
d'interrompre el seu funcionament”.

És cert que els talibans no van ser
capaços de pertorbar ni les sol·licituds
de vol ni el procés de votació en si, però
van ser capaços d'atacar a 15 de les 34
províncies afganeses i es van registrar
73 actes de violència arreu del país. Al
sud, una àrea on els talibans gaudeixen
d'un fort control, fins i tot es van llen-
çar coets. Però cap terrorista suïcida,
l'arma més mortal i eficaç dels talibans,
no va poder penetrar als col·legis elec-
torals. Respecte això, a Kabul, la policia
afganesa va matar a trets dos sospito-
sos de ser atacants suïcides abans que
sortissin del pis que suposadament els
servia d'amagatall. En aquest sentit, és
important el fet que milions de perso-

nes es desplacessin fins als col·legis
electorals, ja que, encara que la partici-
pació va ser baixa, parlem de disset mi-
lions de votants.

La gent es va acostar als col·legis
malgrat l'amenaça dels talibans que
“els dits de color morat serien ampu-
tats”. A les eleccions anteriors, els tali-
bans havien fet una crida al boicot, pe-
rò no havien recorregut a la violència.
"Els atacs s'han cobrat vides inno-
cents, per això ens hem abstingut d'a-
tacar", va declarar un portaveu talibà a
la BBC. De fet, no va ser la preocupació
per “les vides innocents” el que va fer
que els talibans desistissin de fer ús
de la violència. L'any 2004 es va asso-
lir un acord entre els talibans i els
seus caps del Pakistan. A més, el 2004,
els talibans eren massa febles per cre-
ar el caos. Aquesta vegada han estat
massa confiats i massa orgullosos per
acordar una treva. Wali Karzai, germà
de Hamid Karzai, ha intentat negociar
desesperadament amb els talibans per
neutralitzar-los, però els talibans no
han mogut fitxa. De fet, a conseqüèn-
cia de les negociacions frustrades, els
talibans i els seus seguidors –una ve-
gada més– van cridar i reclamar “una
força de resistència popular”. Una for-
ça de resistència popular que, en pri-
mera instància, no calia que amena-
cés la qüestió perquè ja comptaven
amb una tramesa de suïcides i coets
per dur a terme el boicot de les elec-
cions. Un volum de recursos que havia
de ser suficient.

No obstant això, el fracàs dels tali-
bans no avala l'anàlisi d'Obama res-
pecte les eleccions del 20 d'agost –qua-
lificades com ''un important pas
endavant''–, ja que la majoria de la po-
blació no va anar a votar com a mostra
de rebuig davant la “capa democràti-
ca” que volia donar la Casa Blanca a
l'ocupació dels EUA a través de l'exer-
cici electoral. Les múltiples denúncies
de frau no fan més que plasmar que la
“democràcia” ha arribat a Kabul a
bord d'un B52.

Un treballador de 
36 anys amb una
bandera del Che
assegura: “Volem 
el retorn de l’ordre
constitucional, però
no som seguidors de
Zelaya o Zelayistes”

“Continuarem lluitant
per enderrocar 
la dictadura amb 
la creativitat i la
saviesa del poble
hondureny, que ha
estat molt digne 
i molt heroic”

Recompte de vots de les eleccions celebrades el 20 d’agost
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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!

Amb la calitxa arriben els 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

Xavier Blasco Piñol

P
edro García Gimeno va dimitir
com a director general de Ràdio
Televisió Valenciana (RTVV) el

divendres 28 d’agost, després que el
president de la Generalitat Valenciana
Francisco Camps fes pública la seva
remodelació del govern. El consell vol
desvincular la sortida de García del
cas Gürtel i afirma que es deu a “mo-
tius personals”. Tanmateix, l’oposició
ja va denunciar que la Radio Televisió
Valenciana mantenia contactes amb
l’empresa Orange Market –investiga-
da en el marc del cas Gürtel– i que Pe-

dro García és “un element central en la
relació” entre els responsables de la
trama del cas i el PP valencià. Segons
les investigacions judicials, pot ser
una de les persones que haurien rebut
vestits com a regal. De fet, va ser un
dels noms més qüestionats per la co-
bertura mediàtica de les investiga-
cions del TSJ valencià sobre Camps.

El que va ser secretari de comuni-
cació d’Eduardo Zaplana i cap de
premsa de l’actual president valencià,
deixa enrere cinc anys al capdavant de
l’ens, durant els quals ha rebut críti-
ques constants. Per una banda, per la
seva mala gestió econòmica –el 2008,

la RTVV va perdre més de 211 milions
d'euros i, ara, el dèficit acumulat ron-
daria els 1.200 milions– però, també,
per l’escassa presència del català a la
programació de Canal 9 i per la mani-
pulació informativa al servei del go-
vern del PP. L'any 2006, el Consell Va-
lencià de Cultura –la majoria dels
membres del qual van ser escollits pel
PP– va aprovar un informe on es de-
nunciava l’incompliment dels objec-
tius de la llei de creació de RTVV, po-
sant com a exemple l’ús limitat del
valencià a Canal 9, l’excés de banali-
tat, la difusió de fets violents, tòpics i
futbol. A l’hora de fer-ne balanç, l’opo-

sició remarca que García “no ha fet ab-
solutament res per aconseguir uns
mitjans de comunicació públics inde-
pendents, pluralistes, de qualitat i en
valencià”.

El seu substitut en funcions serà
José López Jaraba, un periodista molt
vinculat al diari ABC i que no sembla
que hagi de canviar massa la línia en-
gegada per Pedro Garcia. Les crítiques
a la gestió de López com a director del
Canal 24/9 Notícies, que va començar
les emissions el febrer d’enguany, l’a-
cusen d’haver “menystingut totes les
exigències de l’ètica periodística per
afavorir el PP”.

Pedro García, esquitxat pel cas Gürtel,
deixa la direcció de la RTVV
El directiu de la ràdio i la televisió valencianes havia rebut moltes crítiques

> 3cat24.cat
desbanca Vilaweb

Segons les darreres dades pu-
blicades per l’Oficina per a la

Justificació de la Difusió (Nielsen-
OJD) corresponents al juliol,
3cat24.cat és el portal informatiu
líder en nombre d'usuàries úni-
ques, és a dir, en nombre d'ordina-
dors diferents que s’hi han con-
nectat durant tot el mes de juliol.
Aquesta dada palesa un canvi de
lideratge en la premsa digital en
català, ja que fins ara i durant
molt de temps, Vilaweb.cat havia
encapçalat el rànquing de lectores
úniques per sobre del 3cat24.cat i
de l’Avui.cat, que continua mante-
nint la tercera posició.

Vilaweb, que el mes de juliol
ha registrat 260.357 persones lec-
tores (17.700 menys que el 3cat24),
havia esdevingut el diari de refe-
rència a la xarxa i, l’octubre de
2008, fins i tot havia superat les
370.000 lectores. L’Avui.cat tam-
bé ha perdut lectores durant l'es-
tiu: mentre el gener passat n’havia
registrat 254.457, aquest juliol n’-
ha tingut 247.680.

Al marge d’aquests tres mit-
jans que es disputen el lideratge,
hi ha altres portals informatius
en català que superen el llindar
de les 100.000 lectores com, per
exemple, Eldebat.cat, E-Notí-
cies.com, Diaridegirona.cat i Ra-
cócatalà.cat. Fer un cop d’ull a
les dades publicades per l’OJD
també permet conèixer els hà-
bits de lectura de les internautes
catalanes. Del conjunt de webs
en català auditades per l’agèn-
cia, les més llegides són FCBar-
celona.com, amb més de
2.600.000 lectores (sense distin-
gir-ne la llengua de lectura); El-
Periódico.com, amb 2.026.876
usuàries (també sense especifi-
car-ne l'idioma); TV3, amb
758.379 lectores i Softcatalà,
amb 336.302. Les dades de l’OJD
també mostren el nombre de vi-
sites i de pàgines publicades de
cadascuna de les webs. 
LAURA SÁNCHEZ

TELEVISIÓ

Joan G. Vallvé

R
ichard Stallman, pare i ideò-
leg del programari lliure, da-
vant de mig miler d'autors i

editors de la Viquipèdia, va acusar
l'edició castellana de l'enciclopèdia
de censurar els enllaços al portal Re-
belion.org. Ho va fer el 25 d'agost a
Buenos Aires, durant la conferència
inaugural de la Wikimania, el con-
grés anual que reconeix autors de les
Wikipèdies de tot el món. Stallman,
que va deixar bocabadades les assis-
tents i va causar les protestes d'algu-
na gent que venia de la Wikipedia en
castellà, va dir que la censura d'en-
llaços al portal de contrainformació
Rebelion.org era un problema real i
que la Wikipedia en castellà sembla-

va "un sistema tancat que no ofereix
cap via per solucionar-ho". També va
llegir algunes frases d'un article so-
bre la crisi d'Hondures que va titllar
d'injustes respecte al president Ma-
nuel Zelaya. Alguns membres de la
Wikipedia van respondre dient que
Rebelion.org només és un agregador
de notícies sense contingut original.
Stallman va respondre que això era
repetir una mentida perquè Rebe-
lion.org també publicava articles ori-
ginals i va aclarir que no volia casti-
gar la Wikipedia, sinó que la crítica
tenia un objectiu constructiu.

El debat sobre Rebelion.org a la
Wikipedia en castellà no és pas nou.
Els seus administradors han inclòs
el portal a la llista negra d'spam, o si-
gui que no es pot enllaçar com a font

a cap article. Aquesta decisió ha cau-
sat discussions entre els autors de la
Wikipedia en castellà, on fins i tot
s'ha arribat a acusar els administra-
dors d'expulsar temporalment els
autors contraris a la restricció de Re-
belion.org. Ara, arran del discurs d'S-
tallman, s'ha tornat a obrir el debat a
la Wikipedia.

Rebelion.org consta a la llista ne-
gra com a font no neutral ni verifica-
ble, però Carlos Martínez, un dels
responsables del portal, quan es va
assabentar del veto va dir: "Clar que
no som ni volem ser neutrals. Que
potser la Cope o El Mundo ho són?".
Des de Rebelion.org diuen que la Wi-
kipedia en castellà està controlada
per un grup que els ha vetat per
raons ideològiques.

La Wikipedia en castellà 
censura Rebelion.org
El 'pare' del programari lliure ho denuncia davant de mig miler de 'viquipedistes' d'arreu del món

INTERNET

>Col·lectius: Etcètera, Contra-Infos, Biogràfic, Polémica, Ateneu
Llibertari del Poble Sec, Ràdio Sants Ona Lliure, Cooperativa de
consum crític.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h. 

C/Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN

Nou horari: 
de dilluns a divendres

de 18 a 22 h

Ajuda’ns a consolidar econòmicament el
projecte: Necessitem més socis i sòcies per fer
front a lles nombroses despeses mensuals!
Contacta amb nosaltres o passa’t pelContacta amb nosaltres o passa’t pel

local!local!



Rentar sense
detergent
S'ha estès pel 'boca orella' i compta amb defensors i detractors. Són les 'ecoboles' o boles de rentar,
que s'introdueixen a la rentadora i, sense detergent, aconsegueixen els mateixos resultats

Gemma Garcia
cultura@setmanaridirecta.info

E
ntre els electrodomèstics
essencials d'una llar, trobem
la rentadora i, fins ara, un

ingredient bàsic per al seu funcio-
nament: el detergent. Tot i que,
segons la campanya Wash Right, el
consum de detergent per unitat de
rentat a la Unió Europea s'ha reduït
un 16%, rentem la roba més vega-
des. Per tant, el consum per persona
i any a Catalunya es xifra en 13
quilos de detergent, davant els 4
quilos de molts països de l'Europa
del nord. Aquests productes sintè-
tics incorporen diferents substàn-
cies contaminants –com tensioac-
tius aniònics, blanquejants oxige-
nats o policarboxilats fosfats i
fosfonats, entre altres– que posen
en perill la fauna aquàtica.

D'un temps ençà, a través del
boca orella, ha començat a circular
un nou mètode de rentat que no
requereix detergent, les anomena-
des ecoboles o boles de rentat. A
simple vista, es tracta d'una esfera
de plàstic perforada per totes
bandes que incorpora al seu inte-
rior unes boles petites. S'introdueix
dins el bombo de la rentadora amb
la roba bruta, es programa la
màquina i, sense ni una gota de
detergent ni suavitzant, renta els
teixits.

Tot i que a la majoria d'estats
europeus estan prohibits, a l'Estat
espanyol, molts detergents utilitzen
fosfats, fosfonats o percarboxilats
com a potenciadors. Aquests agents
químics provoquen el creixement de
les algues al mar, que impedeixen
que l'oxigen arribi als peixos i a la
resta de la vida aquàtica. És el que
s'anomena eutrofització, un efecte
que també és generat pels fertilit-
zants i els plaguicides.

Per aturar l'impacte mediam-
biental dels detergents, diverses
normatives han regulat la quantitat
d'aquests agents químics i s'han
comercialitzat detergents ecològics
que, en major o menor mesura, han
prescindit de substàncies perjudi-
cials pel medi. Però enguany, l'èxit, la
curiositat i –alhora– els dubtes s'han
concentrat en les anomenades
ecoboles. Un invent que ja té moltes
usuàries fidels, però també gent
detractora que exposa la seva des-
confiança vers les propietats de les
ecoboles a través de la xarxa. Les
persones partidàries i les diverses
marques que comercialitzen el
producte remarquen la seva eficàcia i
en destaquen dos trets bàsics: són
ecològiques i econòmiques. Ecològi-
ques, perquè no cal usar detergents.
Mentre els detergents convencionals
obtenen una sèrie de propietats
antibacterianes i desinfectants a
través de la química, segons les

diverses marques, aquestes boles
reuneixen les mateixes virtuts a
través de la física. Alhora, suposen un
estalvi domèstic, ja que una bola té
una vida d'entre tres i quatre anys –en
funció del nombre de rentades– i costa
uns 40 euros.
Ceràmiques naturals
Les boles de rentat contenen ceràmi-
ques naturals com les zeolites, un
mineral d'origen volcànic que té una
porositat alta i una capacitat elevada
d'intercanvi iònic (s'ha descrit com la
depuradora d'aigua més petita del
món). La ionització proporciona una
gran capacitat de penetració i de
rentat a l'aigua, ja que l'emissió de

ions negatius debilita les adherències
de la brutícia sobre el teixit. Segons
les instruccions de les ecoboles,
aquestes també tenen capacitat per
eliminar la calç de l'aigua, per absorbir
el clor i per esterilitzar i desinfectar. 

Per moltes persones, les boles de
rentat també s'han convertit en una
solució saludable que no els genera
al·lèrgies ni intoleràncies de cap tipus.
En tot cas, malgrat la polèmica sobre
la seva eficàcia, les usuàries cada
vegada són més. De fet, no és l'únic
sistema per rentar la roba sense sabó.
A l'Índia també s'utilitzen les nous de
rentat. És el fruit d'un arbre –que creix
tant en aquest país com al Nepal–

anomenat Sapindus Muskorossi o
arbre del sabó. Després de la collita, les
nous s'assequen i es pelen. Les clos-
ques se separen i es col·loquen en unes
bosses petites de tela que s'introduiran
al bombo de la rentadora. Les closques
contenen una substància anomenada
saponina que té característiques
detergents i per això funcionen com a
sabó natural. Només calen cinc o sis
meitats de closques dins el saquet de
cotó que es poden reutilitzar dues o
tres vegades per rentats a 30-40ºC i
entre una i dues vegades si rentem a
60-90ºC.

> Ecobola
•• Rentar la rentadora i posar 

l'ecobola sobre la roba bruta 
dins el bombo.

•• No s'ha d'utilitzar a tempera-
tures superiors als 90ºC.

•• Per preservar la seva efectivi-
tat, exposar-la al sol durant 
una hora un cop al mes.

•• També es pot utilitzar 
pel rentaplats.

•• Es pot col·locar dins la nevera 
per conservar millor les 
verdures, fruites, llegums, 
carn i peix.
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ECOBOLA O ESCOLLIR EL DETERGENT
•• Evitar detergents amb fosfats, fosfonats 
o policarboxilats (està indicat a l'etiqueta).

CÀRREGA DE LA RENTADORA
••Esperar a poder omplir la rentadora abans de fer una bu-

gada, si no és que té un programa per rentar mitja càrrega.

DOSI
•• Rebaixar la dosi de detergent recomanada pel fabricant.
•• Dosificar en funció de la brutícia i la duresa de l'aigua.

TEMPERATURA
••A partir de 60ºC l'acció netejadora decreix. Si no hi ha 

taques, rentar amb aigua freda per estalviar energia.

CONSELLS DE RENTAT

Nous de rentat i Ecobola
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L’Empordà esdevé indret de
creació lliure i experimental
Els festivals Surpas i Mapa apropen el públic als nous formats artístics i escènics

Estel Barbé
cultura@setmanaridirecta.info

M
és enllà de les segones
residències i del turisme
d’estiu massiu, l’Empordà

va prenent notorietat en un nou
àmbit. Són els festivals independents,
d’experimentació i de promoció dels
nous formats artístics. Persones
creadores d’arreu comencen a entre-
veure la geografia empordanesa com
un indret ideal per fer volar la imagi-
nació amb un toc de tramuntana. I
sobretot, per defugir la concentració
artística que s’ha instal·lat de forma
permanent i poc oxigenada a Barcelo-
na. Fins ara, durant aquest estiu, ja
hem viscut el Tramuntana a Cada-
qués, el Maçart a Maçanet de Ca-
brenys i La Muga Caula a les Escau-
les. Ara, però, és el torn dels més

atrevits, el festival de creació lliure
Surpas de Portbou i les noves tendèn-
cies a Pontós sota el nom de Mapa.

Surpas i la preocupació 
per l’autoria col·lectiva
Durant la primera edició va quedar
prou clar. Actualment, hi ha dues
grans preocupacions que sacsegen els
artistes independents: d’una banda,
els graus i la recerca de la implicació
directa amb l’espectador; de l’altra, la
mateixa producció, difusió i exhibició
de la cultura. Durant els dies 3, 4 i 5 de
setembre, Surpas intentarà anar
desfent aquests embolics i mostrar,
als carrers de Portbou i de forma
gratuïta, noves produccions de
cultura lliure i popular amb formats
múltiples i de qualitat.

Sota el paraigües del copyleft i de
l’autoria col·lectiva, el poble alberga-

rà grups de música transfronterera,
projeccions de cinema mut, vídeoart
local i internacional, tallers de
programari lliure, street art i docu-
mentals de memòria històrica durant
tres dies. Una barreja que també
inclourà un espai per la canalla, amb
l’activitat estrella d’un taller d’ani-
mació amb el creador Marcel Pie. Tot
plegat organitzat per l’Associació
Cultural gironina OKNO, que també
s’ha decidit a repetir una Install
Party i les sessions electròniques
multiautorials.

ARTS ESCÈNIQUES

La companyia
Impromptu estrena
muntatge i celebra
els seus deu anys
La consolidació de les tècniques 
d’improvisació sense guions

ARTS ESCÈNIQUES

Marta Camps
cultura@setmanaridirecta.info

E
ls petits teatres i les sales
multifuncionals de Barcelo-
na ja fa temps que estan

acostumades a acollir muntatges
d’improvisació. Concursos,
paròdies i els coneguts match
s’han convertit en la programació
estable de les nits de caps de
setmana a espais com el Teatre-
neu de Gràcia. Una tendència que
ja aglutina moltes persones que
veuen aquestes propostes com

una forma divertida de passar les
nits de divendres o  dissabtes al
teatre, per un preu mòdic i amb la
rialla assegurada.

No obstant això, segurament
poques companyies poden afir-
mar que duen a terme aquesta
tècnica d’actuar sense guions des

de fa una dècada. Aquest és el cas
de la Cia Impromptu, nascuda a la
ciutat comtal l'any 1999 i que es
tornarà a traslladar al Cafè Teatre
Llantiol del carrer Riereta a partir
del 26 de setembre i durant tota la
tardor.

Escenaris buits i sense desenllaç
El nou muntatge, que du per títol el
mateix nom de la companyia,
retorna als orígens de la improvisa-
ció. Aquella llum sobre un escenari
buit que, de mica en mica, va
acollint  uns actors i unes actrius
ansioses per veure què els tocarà
fer. A partir d’aquí, un sol missatge
és la llavor de tota la història. I
aquest nus és una simple frase
escrita directament pel públic
abans d’entrar a l’actuació. Per
tant, una manera simbòlica i real
de donar la clau de l’espectacle al
públic i fer el traspàs de la improvi-
sació al teatre d’escenari.

Amb Impromptu, la compan-
yia demostra, una vegada més,
que ja fa temps que sap de què
van les coses, amb una fitxa
tècnica i artística que inclou els
mateixos noms de propostes
anteriors i que, per tant, consoli-
da un equip capaç de fer teatre
sense guions.

Una de les propostes més espera-
des del Surpas són els tallers i les

mostres d’art de carrer que netejaran
la façana dels edificis abandonats
més característics de Portbou amb les
diverses tècniques del format: del
dibuix a mà alçada, les plantilles amb
diversos formats o l’aerosol fins a la
pintura plàstica. L’organització ha
decidit convidar diverses dones
streetartistes que elaboraran murals
i, de pas, narraran les seves experièn-
cies a l'hora d'obrir-se camí en aquest

àmbit artístic freqüentment repre-
sentat per homes. El festival compta-
rà amb les barcelonines Andrea
Michaelsson i Raquel Sakristán i amb
Ilia Mayer del col·lectiu BTOY.

L’ALTRA CARA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Ich bin Enric Marco deixarà més d’u-
na persona incòmoda a la cadira. El
documental de Lucas Vermal i Santia-
go Fillol s’endinsa en un dels grans fa-
kes de la història. El film fa un repàs
de la vida d’Enric Marco, el català que

es va fer passar per un perseguit dels
nazis i actualment expresident de
l’associació de deportats més impor-
tant de l’Estat espanyol, l’Amical de
Mauthausen. Un documental amarg i
un trajecte desmitificador cap al
passat de Marco.

L’altra proposta escollida per
Surpas és L’ombra d’una bandera, una
proposta que recull testimonis de
persones marroquines presents a les
files franquistes durant la Guerra
Civil espanyola.

+ INFO
http://2009.festivalsurpas.org
http://www.festivalmapa.com

Amb una trajectòria més consoli-
dada que el Surpas i una sisena e-

dició més patrocinada que les ante-
riors, les accions en el paisatge del
Mapa es podran veure a Pontós i a
Figueres el 10, 11 i 12 de setembre de
la mà del centre resident Cèl·lula. Les
instal·lacions sonores, visuals i

mòbils tornaran a ocupar els espais
exteriors de Pontós per mostrar-nos
artistes locals i internacionals que
van adquirint rellevància en l’àmbit
de les arts escèniques de nova
creació. Una de les propostes més
anunciades és el taller, del 7 a l’11, a
càrrec de la companyia teatral i

d’improvisació Los Torreznos que, a
més d’actuar, oferirà l’experiència de
posar-se en joc i utilitzar la sola pre-
sència com a eina de reflexió i de co-
municació social. La gran incògnita
del Mapa és, sens dubte, la proposta
Evacuació d’Alenxandra Broeder, que
parteix d'un anunci inesperat: l’eva-
cuació de tota la vila d’obligat compli-
ment i sota l’amenaça de les autori-
tats. Un muntatge esfereïdor de l’ar-
tista dels Països Baixos, que crea ac-
cions on els infants guien el públic a
través d’universos autònoms i deso-
lats. Una nova perspectiva per enten-
dre les relacions de poder entre les
persones adultes i la canalla on un
públic atònit es deixa guiar per una
situació de tensió que talla l’aire. A-
questa acció s’instal·larà al poble du-
rant el divendres i el dissabte i culmi-
narà la sisena edició del festival.

'Street art': dones i grafits

Arriscar el paisatge al Mapa

Acció en el paisatge de l'edició del festival Mapa'08.

+ INFO
http://www.impromptu.cat

fa temps que sap
de què van les
coses, amb una
fitxa tècnica i
artística que
inclou els
mateixos noms
de propostes 



Hernán Córdoba. La Ciutat Invisible
cultura@setmanaridirecta.info

E
n aquest cas, els Wu-Ming al
complet tornen a un estil de
text que ens evoca Q, el títol

que va donar a conèixer aquest grup
d’escriptors sota el pseudònim de
Luther Blisset. Els autors ens situen
en el marc històric dels anys previs a
la guerra d’independència dels
futurs EUA contra Anglaterra. Els
personatges centrals són membres
de La Casa Gran dels Mohawks, que
agrupava les set famílies iroqueses,
com els oneida, els sèneca o els
onondaga. La història comença
parlant del pacte establert entre
aquestes tribus i l’exèrcit britànic
per derrocar i expulsar els exèrcits
francesos del continent i s’allarga
fins a l’expansió de la revolució
contra el domini britànic sobre el
continent. La unió de les famílies
índies pateix fissures i el joc de
lleialtats es complica en un escenari
on el poder militar i comercial canvia
contínuament.

El retorn a l’arrel Wu-Ming
En aquest llibre trobem força ele-
ments que havíem trobat a faltar en
títols anteriors, com l’èpica o les
descripcions de situacions paral·leles
aplicables a l’actualitat: la lleialtat,
l’estranyament, la confrontació entre

tradició i progrés, l’exili i la pèrdua,
l'organització dels clans, la distància
entre la metròpoli –Londres, en
aquest cas– i els confins de l’imperi,
allà on sempre trobem les batalles.

Cal destacar l’esforç dedicat a
separar la figura dels indígenes
americans dels bons salvatges per
situar-nos en un escenari on l’alco-
hol, el tabac i les armes són moneda
de canvi i de conversió entre els

habitants del continent nord-americà
i on destaca la crueltat dels dos
bàndols enfrontats. També cal
rescatar una petita picada d’ullet a la
cultura i la història polítiques
italianes dels anys 70, a través d’un
grup d’habitants de la metròpoli
londinenca que es fan anomenar
Indis Metropolitans.

Malgrat tot, no podem fer altra
cosa que constatar que potser els
Wu-Ming han exhaurit aquest estil
literari. Tot i reprendre el format de

Q o de 54, la qualitat de les històries
narrades és cada vegada més minsa.
Esperem que els autors del manifest
polític potent i alhora polèmic
Aquesta revolució no té rostre, que
mai no han abandonat la Planeta
italiana, Mondadori, no estiguin
tirant de veta, perquè sembla que el
pou s’està assecant. Així com podem
dir que Q és d’aquelles novel·les que
cal llegir amb un llapis a la mà,
aquesta potser mereix més una
tovallola i un para-sol.

LLIBRES
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'Manituana', indígenes
americans a la cruïlla
El pseudònim Wu-Ming torna a la càrrega amb una novel·la

Fa uns mesos, Wu-Ming ens va presentar els seu nou títol, ‘Manitua-
na’. Aquesta nova entrega del pseudònim que amaga una autoria
col·lectiva apareix un any després de la darrera novel·la que ens
havia permès tastar un dels seus membres, ‘New Thing’, centrada
en els convulsos anys seixanta nord-americans, quan la música i la
lluita contra la discriminació racial s’ajunten per fer emergir el movi-
ment cultural que porta el mateix nom que el llibre.

+INFO
wumingfoundation.com

Manituana
Autors: Wu-Ming
Editorial: Mondadori, 2009
Pàgines: 535Els personatges

centrals són 
membres de La
Casa Gran dels
Mohawks

La set
Autor: Andrei Guelàssimov
Traducció de Jaume Creus
Editorial: Edicions de 1984,
2009
Pàgines: 124 pàgines

Un jove que ha combatut a Txe-
txènia s'enfronta a la vida des-

prés de l'horror, amb el rostre desfi-
gurat, evidència de les seves ferides
internes. I ho fa amb impulsos auto-
destructius i d'autoaïllament. La re-
cerca d'un amic desaparegut, junta-
ment amb altres companys de lleva,
es va transformant en un viatge ini-
ciàtic de retrobament amb el jo del
Kòstia d'abans de la guerra. Guelàs-
simov ofereix una novel·la breu, de

tarannà introspectiu però força la-
cònica, sòbria en la prosa i distancia-
da emocionalment. No sembla que hi
hagi intencions de retratar una ge-
neració, ni tan sols de tractar el con-
flicte en tota la seva complexitat (te-
nint en compte que la realitat d’a-
quella petita república està fora del
quadre), però sí la vocació de crear
una història universal de rebuig a la
guerra mitjançant la construcció
d'un personatge marcat per ella. IF

LLIBRES

Radiografia dels gèneres
cinematogràfics

LLIBRES

Ignasi Franch
cultura@setmanaridirecta.info

V
incent Pinel signa aquest vo-
lum de divulgació en el millor
sentit de la paraula, una obra

que es proposa un objectiu en bona
mesura impossible: ordenar i classi-
ficar tot un seguit d'etiquetes genè-
riques, de moviments i escoles cine-
matogràfiques que fàcilment s'entre-
creuen. El resultat és força reeixit,
tot i les evidents limitacions implíci-
tes en el fet d'explicar subgèneres i
tendències en fitxes que ocupen du-
es o tres pàgines. Malgrat el discurs
enciclopedista de bona part dels tex-
tos, sovint irromp un autor que no
defuig criticar convencions ideològi-
cament pernicioses, com el cas del
gènere d'acció. En la seva opinió,
aquestes pel·lícules solen projectar

una visió del món dualista (de forces
del bé i forces del mal, sense mati-
sos) i legitima l'ús de la força exer-
cida de manera individual i incontro-
lada. A més d'aquestes perles con-
centrades de pensament crític –obli-
gadament generalitzadores per l'am-
pli terreny que ha d’abraçar l'autor–,
un dels atractius del volum és l'opor-
tunitat de conèixer escoles i tendèn-
cies poc conegudes, moltes d'elles
propulsades durant les primeres dè-
cades del setè art o en l'àmbit de l'a-
vantguarda. Les fitxes i les filmogra-
fies proposades assenyalen molts
camins per explorar, mitjançant els
quals es poden conèixer maneres de
filmar diferents de les industrial-
ment dominants, o dels corrents del
cinema d'autor més prestigiats i
recordats (cas de la nouvelle vague o
del neorealisme italià).

Un guión 
para Artkino

Autor: Fogwill
Editorial: Periférica, 2009
Pàgines: 172 pàgines

Fogwill ha rescatat dels llimbs
aquesta obra inèdita que, a finals

dels anys setanta, fantasiejava amb
una impossible Argentina soviètica.
L'orwelliana 1984 apareix al retrovi-
sor d'aquesta narració on, de nou, un
amor prohibit fa que es visualitzin
més clarament les limitacions de les
llibertats del protagonista. Però *Un
guión para Artkino defuig el tene-
brisme insistent de moltes distòpies:
és una mena de dietari entre creatiu

i personal d'un escriptor fidel al rè-
gim que, en un moment de triomf
personal, es proposa desenvolupar
un guió cinematogràfic amb un per-
sonalisme un xic impropi de l'orto-
dòxia comunista. En la història futu-
rista que imagina, projecta les con-
tradiccions de la utopia soviètica de
manera humorística. En el retrat de
l'autor i les seves vivències, l'escrip-
tor torna a proposar una mirada es-
cèptica de les relacions humanes. IF

LLIBRES

Los géneros
cinematográficos
Vincent Pinel
334 pàgines
Traducció: Caterine Berthelot
de la Glétais
Ma Non Troppo, 2009
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La Biga, al marge 
de la llei del mercat

Directa Manresa
manresa@setmanaridirecta.info

A
mb la premissa de crear una
alternativa al model consumis-
ta basat en la llei del mercat

neix el projecte de La Biga a Manre-
sa. Es tracta d’una botiga d’intercan-
vi autogestionada situada a la casa
okupada de Les Bigues i que, després
de sis mesos de gestació, va obrir les
portes el 22 d’agost. El material que
s’hi pot trobar és divers –música,

llibres, joguines, estris...– tot i que hi
destaca la roba i els complements. La
iniciativa ha estat impulsada per les
habitants de Les Bigues i persones
afins a aquestes iniciatives.

La Biga pretén donar diverses
oportunitats als objectes o peces que
ja no s'utilitzen. Com expressa el

col·lectiu que gestiona la botiga: “No
es tracta d’un espai on fer caritat o
netejar la consciència per continuar
amb actituds consumistes, sinó una
eina més per plantejar alternatives al
sistema capitalista”. En aquest
sentit, el funcionament es basa en
l'intercanvi de peces en desús que
estan en bon estat i fins a un màxim
de tres unitats. Si la persona no pot
intercanviar res, hi ha l’opció de la
gratuïtat, sempre que hi quedi un
mínim de material i també amb un
màxim de tres peces.

La botiga també té una cartellera
amb la finalitat d’intercanviar
objectes voluminosos com electrodo-
mèstics o mobles. Cal escriure el
nom del material que es vol intercan-
viar i el contacte de la persona. La
Biga obrirà les seves portes els
dissabtes a la tarda, de 6 a 9 del
vespre. Tot i així, més endavant i en
funció del públic i el funcionament
de la iniciativa, el col·lectiu valorarà
la possibilitat d’obrir, també, un dia
entre setmana.

La importància del projecte
Tot i que a Manresa ja hi ha iniciati-
ves d’aquest tipus –s’organitzen dos
mercats d’intercanvi a l’any–, no hi
hagut mai un projecte similar de
forma permanent. La Biga permet
crear un projecte continu de difusió i

treball constant i, en aquest sentit,
un dels objectius és la dinamització i
conscienciació del barri a través del
contacte i la relació entre la gent.
Segons el col·lectiu que gestiona la
botiga, “a través d’aquesta iniciativa,
pretenem denunciar la manca de
sensibilització en relació a la genera-
ció de deixalles i a un sistema basat
en necessitats imposades”.

Un altre dels seus objectius és la
plena utilització de la casa okupada
Les Bigues. La Biga se situa a l’únic
espai que fins ara restava sense ús i,
per tant, suposa la plena dinamitza-
ció de la casa okupada. Després de
més de dos anys i mig d'okupació i
sota amenaça de desallotjament, la
casa ha esdevingut un punt impor-
tant d’autogestió, ja sigui com a
habitatge, per la cessió de l’espai a
altres col·lectius –alberga una distri-
buïdora de material antiautoritari– i,
ara, amb un nou espai d’intercanvi.

ALTERNATIVES MÚSICA

Blanca Balanyà
cultura@setmanaridirecta.info

Manel Viusà va lluitar al front
d'Aragó durant la Guerra Civil

espanyola i va conservar una intensa
vida política i artística al costat de
l'escultora i també pintora Gertrudis
Galí. Actualment, Viusà –que va
haver d'exiliar-se a París als anys
50– dóna nom al Casal Independen-
tista i Popular Vic (Osona). El proper
5 de setembre, el casal celebra el seu
desè aniversari amb una sèrie
d'actes que començaran a les 10 del
matí amb una pintada de la façana.
A les dues del migdia es farà una
aturada per gaudir d'un dinar
popular: paella d’arròs agroecològi-
ca i pastís especial del desè aniversa-
ri. Havent dinat, es presentarà
l’Anuari 2008-09 del casal i el llibre
Manel Viusà i Gertrudis Galí. Una
parella d’artistes catalans que es van

quedar a l’exili, a càrrec del periodis-
ta Jordi Vilarrodà i de les seves
autores, Imma Gibert i Gemma
Rufach. Per finalitzar la jornada de
celebració, a les set del vespre es
farà un tast de cervesa a càrrec de la
Companyia Cervesera del Montseny.

Casal Independentista 
i Popular Manel Viusà
C. Sant Antoni Maria Claret 7
Vic (Osona)

Blanca Balanyà
cultura@setmanaridirecta.info

P
er tercer any consecutiu,
l’Associació Cultural Desper-
ta! de Vilanova i la Geltrú

acomiada l’estiu amb la Mostra de
cançó d’autor Ateveu. En aquesta
tercera edició, l’Ateveu segueix fidel
als principis amb què va ser creada:
fer d’altaveu de propostes catalanes
emergents, de forma gratuïta, en un
ambient intimista i amb diversitat
de procedències, estils i gèneres.

Ja consolidat després de l’edició
de l’any passat, l’Ateveu 2009 arriba
amb un programa que combina
l’experiència i la joventut i en el qual
destaca una de les escasses apari-
cions als escenaris d’un mite de la
cançó: el vilanoví Pere Tàpias. A més
de Tàpias, durant els dos dies de la
mostra, hi actuaran la lleidatana
Meritxell Gené, els també vilanovins

La Brigada i el xativí Feliu Ventura.
Amb el pas del temps, Tàpias ha
esdevingut un dels referents més
entranyables de la cançó catalana.
Els seus temes, sempre amb una
forta càrrega política i vestits de
forma irònica i sarcàstica, encara
esperen que alguna discogràfica en
faci una reedició digna. Al costat de
les seves cançons de sempre, el
vilanoví oferirà les seves creacions
dels últims anys. Immers en el món
de la gastronomia i la ràdio, aquesta
és una de les poques oportunitats en
què Pere Tàpias torna a pujar a
l’escenari.

L’Associació Cultural Desperta!
és una entitat vilanovina dedicada a
la promoció de la llengua i la cultura
catalanes des de qualsevol dels seus
vessants. Durant tot l’any, organitza
actes per difondre manifestacions
culturals de tota mena d’arreu dels
Països Catalans.

Deu anys de casal a Vic
El casal Manel Viusà celebra el seu aniversari
amb una jornada plena d'activitats

CAMPANYES
La Biga
Botiga d’intercanvi
gratuït autogestionat

C. Puigterrà de Dalt, 14
Manresa

El projecte pretén
donar diverses
oportunitats als
objectes o peces
que ja no
s'utilitzen

PUBLICITAT

Pere Tàpias
reapareix a l’Ateveu
de Vilanova
L'Associació Cultural Desperta! organitza 
la tercera edició d’aquest cicle de cançó



Heretarem la vida
Mor Pep Manté, històric advocat laboralista del Col·lectiu Ronda 
i melòman de l’amistat i la cultura popular

David Fernàndez i Carme Díaz
cultura@setmanaridirecta.info

H
i ha estius densos i espesos
–quasi fotuts– dels quals et
desvetlla un senzill fet. Un sol

gest. Perquè cloure els dies d’agost
havent d’acomiadar el bo d’en Pep
Manté s’anticipava, ben bé, com una
gesta estoica on la tristesa anunciava
que no faria vacances. Nus a l’estómac
i melangia insondable. I tanmateix,
sortir de l’agost, absolutament contra
pronòstic, celebrant l’alegria i la lluita
és –avui, ara mateix i afortunadament–
responsabilitat exclusiva d’en Pep.
Picant l’ullet i somrient-nos amb plena
complicitat.

En Pep Manté, passió de vida i
pulsió d’alegria. Home de paraula i de
diàleg, d’enxarxaments i complicitats
múltiples, que ens deixava el passat 20
d’agost, als 66 anys, després d’una
malaltia llarga i dolorosa que el
perseguia des de feia cinc anys i que,
d'un any ençà, li complicava la jubila-
ció, que es realitzava quotidianament
en el seu somni concret: ser masover
de Can Fulló, la casa pairal del Col·lec-
tiu Ronda a Òrrius (Maresme). El
mateix indret d’ell, tossudament alçat,
on centenars de persones el vam
acomiadar a penes fa quinze dies en
una trobada rebel que no va maldar
pas per la mort, sinó que cridava que
volia molta més vida encara.

Militant de la vida
Pep Manté, llavor de l’altre país pos-
sible i dipositari de l’altra història i de
quasi totes les lluites. Esperança fèrtil
dels dies que vindran, altaveu dels
sense veu, culé sense cura o saxofonis-
ta. Tot plegat i encara més. En una
trajectòria incondensable, que l’Agapit
Borràs va intentar definir parafrase-
jant l’arquitecte renaixentista Giorgio
Vasari quan –el 1550 i encara vivint
Miquel Àngel– va suggerir: “És igual
que l’escrigui ara o després, Miquel

Àngel ha fet tantes coses, tan ben fetes
i de tanta bellesa que no morirà mai”.
Síntesi dolça i exacta –també– de Pep
Manté. Dècades al peu de canó,
deixant-se la pell a la pista de la lluita:
des del consells sumaríssims del
franquisme, fins als primers insubmi-
sos, els primers i darrers combats
contra la llei d’estrangeria o a la
primera línia del cooperativisme. Soci
fundador i un dels pilars imprescindi-
bles de la cooperativa laboralista que
és el Col·lectiu Ronda; lluitador
mataroní i maratonià per la llibertat i
defensor inesgotable de la classe
treballadora, també membre d’ICV del
Maresme. Pep plural, polifacètic i

sempre reincident i incombustible. En
Pep, que sobretot va fer de l’amistat un
culte. En Pep, amb temps per ser
activista també de l’autoconstituït
Collinac (Col·lectiu llibertari naturista
català) que, vida a la vida, va haver de
crear, amb el temps, el Conaco (Col·lec-
tiu de Nanos del Collinac). El mateix
Pep, idènticament igual fins al final.
Capaç de redactar un testament vital
que es desbrossa com un tractat de la
dignitat humana davant el dolor i el
sofriment –propi i aliè– aquí i a l’esti-
mada Masaya nicaragüenca. Amb el
vent suau de la vida, al seu discurs de
jubilació ja sintetitzava: “Us he
estimat i he estimat la vida; m’heu
retornat amb escreix aquesta estima-
ció; he cregut en la persona i he fet el
que he pogut, quasi sempre amb la
rialla com a aliada”. Les mateixes
paraules impreses que, el 21 d’agost a
Can Fulló, anaven acompanyades
d'una branqueta del taronger que tant
s’estimava per cadascun i cadascuna
dels orfes d'en Pep que intentàvem
convertir l'adéu en un fins ara mateix.
Paraules, arrels i branquetes que ens
transmetien el fil roig de la història i
el testimoni que la vida segueix, de
generació en generació, condensada a
fons en una frase del seu pare: “Estima
i fes el que vulguis”.

En Pep Manté: fórmula de vida
arrelada en la serenor, l’esperança i un
sentit de l’humor que es va escolar
obertament i deliberadament en un
acte de comiat al qual, malaurada-
ment, no estem acostumats. Acte
farcit d’amics i amigues, de tímids

somriures compartits a la seva salut i
de ribets balcànics amb la música que
l’apassionava i la cultura popular
mataronina –les Santes, la Momerota–
on tant va militar. Música i paraules
que consensuaven, col·lectivament i
per unanimitat, que la mort no sempre
pot amb tot. Amb imatges pròpies de
sabana africana, amb desenes de
treballadors subsaharians i pakistane-
sos retent-li homenatge amb humil i
digna discreció. Instants compartits
que acaben, enmig de la tempesta,
reconciliant-te amb la vida. Perquè si
hi ha algun llegat fèrtil d’en Pep –fèrtil
i desobedient i perenne–, és precisa-
ment aquest: que sí, que la vida pot ser
diferent i pot ser viscuda a fons. I que
mai s’enduran la música.

Per això l'agost –qui ho diria, fa
deu dies– deixa l'èpica ètica que si, que
és cert, que Pep Manté ha viscut a fons
cada segon. Fidel a si mateix i a totes
nosaltres. Sinònim i esperança que,
malgrat tot, la vida sempre guanya i
encara mana a cada instant. Fet i fet,
en la imposada cultura necròfila que
pretén fer-nos la vida impossible,
veure marxar en Pep, poc a poc, pels
senderis de Can Fulló, a espatlles dels
seus i enmig de les notes d’un “Paquito
el chocolatero” interpretat per una
Agrupació Musical del Maresme quasi
ofegada en llàgrimes, demostrava –a
les palpentes– la darrera gesta alegre
d’en Pep. Demostrar que, a vegades,
només a vegades, la mort és mentida. I
que no hi ha dalla que pugui amb ell.
Perquè heretarem de tu, precisament,
la vida.

. EL REBOST

Orxata
Escurant l'estiu

Joan-Andreu Moll Gamboa
rebost@setmanaridirecta.info

V
alència atresora una
tradició important d'ali-
ments i begudes fredes

–encarnada en l'ús extens de
soterranis, pous, cisternes,
cellers, aljubs i, particularment,
de neu muntanyenca– que ens ha
fet arribar un refresc de fama
esbombada, basta i merescuda:
l'orxata de xufa.

D'orxata, se'n pot fer de
diferents ingredients: d'arròs,
d'ordi, d'ametlles, de soja, etc.
Però, sens dubte, la de xufes és la
que ha assolit la categoria de
beguda universal. Pot ser que el
nom derivi del llatí hordeata (feta
amb ordi) i que faci referència a
una aigua d'ordi –versió sense
maltar ni fermentar de la cerve-
sa– que, amb el temps, va substi-
tuir el cereal per altres ingre-
dients.

Perquè l'orxata és això i no
res més: el resultat d'un procés
senzill on l'aigua serveix per
extreure i dissoldre, per macera-
ció, els sucres i aromes de l'ele-
ment base –ja siguin xufes, ordi o

baies de soja– que donarà gust i
personalitat al refresc.

La protagonista, la xufa, és
cadascun dels petits tubercles del
Cyperus esculentus, una planta
de la família de les ciperàcies que
ja va ocupar un lloc important en
les primeres civilitzacions
agrícoles del Creixent Fèrtil i de
la qual s'han trobat restes als
aixovars funeraris d'alguns
faraons predinàstics. Les seves
propietats nutritives responen,
sobretot, a l'alta proporció d'olis
–de composició semblant al
d'oliva– i sucres complexos.
Actualment es conreen sobretot a
l'Horta de València –especialment
a l'Alboraia–, on van ser introduï-
des durant la presència àrab a la
península.

En tot cas, mentre assaborim
alguna de les darreres postes de
sol d'aquest estiu amb una orxata
a les mans, caldrà pensar alguna
cosa perquè el retrocés agrícola
de l'Horta en benefici de l'especu-
lació immobiliària i els possibles
usos com a biocombustible dels
olis de les xufes no acabin amb
aquesta tradició tan refrescant.

Ah, i no oblideu els fartons!

EN MEMÒRIA
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300 gr. de xufes
150 gr. de sucre
Aigua fins a obtenir poc més d'un
litre d'orxata

Netegem bé les xufes i les posem
en remull un mínim de 24 hores
(hem de canviar l'aigua una o
dues vegades). En acabat, han
d'haver absorbit el 50% del seu
pes en aigua, és a dir, ara les
xufes pesaran 450 gr. Després les
piquem i triturem en sec fins a
obtenir una pasta farinosa. Ho
podem fer a mà, però aquell
electrodomèstic taronja de l'un,
dos, tres picadora... va de perles.
També podem usar la batedora.

Cobrim la pasta amb aigua i
hi afegim una mica de sucre, la
deixem reposar una estona i
l'escorrem dins d'un drap fi de
coto (una samarreta neta per
exemple). També la podem passar
per un colador fi, assegurant-nos
que quedi ben espremuda amb

l'ajuda d'una cullera o de la mà de
morter. Recuperem la pasta i
tornem a repetir l'operació dues o
tres vegades, fins que obtinguem
un litre d'orxata. També la podem
estirar més, però el resultat serà
lleugerament aigualit. Ens hem
d'assegurar que la pasta ha
quedat ben premsada i que n'hem
extret tota la chicha. Convé
tastar-la bé i buscar el punt òptim
de dolçor, ni massa ni massa poc.

Si no la consumim tota al
moment, l'orxata s'ha de conser-
var molt freda, prop dels 0ºC o
fins i tot una mica per sota. En
cas contrari, les xufes comencen
a fermentar ràpidament i n'alte-
ren el sabor. Abans es refrescava
amb neu i sovint es prenia
granissada.

Una altra orxata boníssima és
la d'ametlles. El procés és clavat.
Amb 300 grams d'ametlles, farem
un litre d'orxata. L'endolcim al
gust.

Preparació
En Pep Manté:
fórmula de vida
arrelada en 
la serenor i
l’esperança
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ARBÚCIES

Dissabte 5 de setembre
Pujada a les Agudes
7h. Plaça de la Vila
Hi haurà esmorzar i dinar de
germanor
Organitza: Ateneu Popular l’Arboç

BALAGUER

Divendres 4 de setembre
Sopar i lliurament dels premis
Moragues-Basset i Manuel
Gónzalez Alba
22h. Restaurant del Santuari
Després del sopar, concert de
sobretaula
Organitza: Casal Pere III

BARCELONA

Dissabte 5 de setembre
Acte nacional de la CUP 
per la Diada
18h.Centre Cívic Can Felipa
(Pallars 277, L4 Poblenou)

Diumenge 6 de setembre
Homenatge a Salvador Allende
18h. Plaça Salvador Allende 
Organitza: Assemblea de Joves
d’Horta-Guinardó

Actuacions de David Caño, Cesk
Freixas, Josep Romeu i Colla
Bastonera de Sant Andreu.
També hi haurà parlaments
polítics

BOCAIRENT

Dissabte 5 de setembre
Concert de música en valencià
22h.Pista Poliesportiva
Amb les actuacions del grups: la
Gossa Sorda, Desgavell, Bielorús-
sia i Neurotic.

FIGUERES

Dissabte 5 de setembre
Diaris de bicicleta: viatge d’un
aventurer discapacitat per la
Península Ibèrica
20:30h. Can Met
Organitza: IAEDEN

Dimarts 8 de setembre
Actes de la Diada
19h. Can Met
Passi del vídeo 
’20 anys de Maulets’. 
Tot seguit taula rodona ’40 anys
d’esquerra independentista’
Organitza: CUP Figueres, Maulets
Alt Empordà i SEPC.

GIRONA

Diumenge 6 de setembre
Pujada, esmorzar i dinar popular
al Castell de Sant Miquel
9h. Escales de la Catedral
Organitza: CUP Girona, CUP Celrà,
Assemblea de Joves de Celrà,
Maulets Girona i Cuiners Solidaris

OLOT

Del 4 al 7 de setembre
Sa Tura’t
Divendres 4 de setembre a les
20:45h, Alter-pregó ‘Literactura’
a les escales de Sant Esteve.

Dissabte 5 de setembre a les 16h:
Campionat de truc al c/dels
Sastres. 
Diumenge 6 de setembre a les
24h : Cercatasques amb inici a la
Plaça del Carme. Després que el
concert del firal s’acabi, tancada
d’ànecs, coca i xocolata dolça.
Dilluns 7 de setembre a les
17:30h : Animació infantil i
Guerra de pintures. I a les 23h.
Concert d’Atversaris, Dekrèpits i
PD Rubió. 

TÀRREGA

Dissabte 5 de setembre
Actes per la Diada Nacional 
de Catalunya
20h. Plaça de les Nacions 
sense Estat
Hi haurà: Xerrada ‘Salvem el
Roser. Passat, present i futur’,
mostra de cultura popular, sopar
popular i actuació de ‘Lo noi del
Cirerer’.
Organitza: Col·lectiu Perquè vull

TORROELLA DE MONTGRÍ

Diumenge 6 de setembre
Excursió al Castell de Montgrí
9h. Rotonda de dalt del Passeig

Catalunya
Organitza: Casal Estel Roig

VIC

Dissabte 5 de setembre
10 è aniversari del Casal Indepen-
dentista i Popular Manel Viusà 
10h. Pintada de la façana del
Casal14h. Dinar popular amb
paella d'arròs agroecològica i
pastís especial d'aniversari +
sorteigs de samarretes16h.
Presentació de l'anuari 2008-
0917h. Presentació del llibre
"Manel Viusà i Gertrudis Galí.
Una parella d'artistes catalans
que es van quedar a l'exili" a
càrrec de les seves autores Imma
Gibert i Gemma Rufach.19h. tast
de cerveses amb la Companyia
Cervesera del Montseny.

VILANOVA I LA GELTRÚ

Divendres 4 de setembre
Conferència: ‘Ni estatuts, ni
Constitució: Independència 
pels Països Catalans”
20h. Castell de la Geltrú
Organitza: CUP Vilanova i la
Geltrú. Intervendran Julià de Jòdar
i Enric Fontanals

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

GIRONA
Dissabte 5 de setembre
CONCENTRACIÓ DE 
SUPORT A NÚRIA 
PÓRTULAS

19h. Davant la seu de la subdelega-
ció del govern espanyol a Girona

TERRASSA
Divendres 4 de setembre
3ª MARXA DE TORXES
‘AVUI COM AHIR LLUI-
TEM PER LA LLIBERTAT
DELS PAÏSOS CATALANS’

18h. Plaça Congrés

S’iniciarà amb una fira d’entitats, a
les 20:30h. hi haurà una mostra de
cultura popular i començarà la
marxa. Finalment a les 21h. hi
haurà una actuació musical i
parlaments polítics

Organitza: Assemblea Popular de
Terrassa

Sortim de casa

L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT
Diumenge 6 de setembre
FESTES ALTERNATIVES 
DE BELLVITGE

Tot el dia. 
Espai de festes de Bellvitge.

Concert amb el Nota, FDR 
i Desgracia en Compañía.

GRAMENET DEL BESÓS
Del 4 al 6 de setembre
VIII FESTES ALTERNATIVES DE GRAMENET DE BESÓS

Divendres 4 de Setembre 20,30h. Sortida des del pregó oficial (Plaça de la Vila)! En acabat, cercavila
fins a les festes, i pregó alternatiu als Jardins de Can Sisteré.21h. Sopar i música.21h. Inici del
Correbars.24h. Concert amb:Igitaia + grup per confirmar+ PDs LA FACTORIA (des de Cardedeu)

Dissabte 5 de setembre10h. Xocolatada Popular contra els gratacels al barri de Safaretjos.11h. Cursa
popular: Pistes de 400m SÍ, Chapuzas NO (sortida des del barri de Safaretjos).12h. Taller de jocs de
carrer tradicionals a càrrec del Col·lectiu FARTS.13h. Arribada de la cursa popular13h. Presentació
Coordinadora de Festes Autogestionades.14h. Paella popular (6 ).16h. Videofòrum: Un any de reivin-
dicacions!17h. La lluita continua: present i futur de les lluites a Santa Coloma. Una oportunitat de
coordinació.19h. Activitat per confirmar.Durant tota la tarda jocs de taula i més.21h. Sopar i cantau-
tor.23h. Concert amb:Bajo Tierra + grup per confirmar+ PDs Ribera Santakore & Sizz Reziklatek. 

Diumenge 6 de setembreDurant tota la tarda jocs de taula i més.17h. Activitats per confirmar.19h.
Representació teatral: Parlem amb l'Alcalde.21h. Cloenda (espectacle per confirmar).

Organitza: Assemblea de Festes Alternatives de Gramenet
http://fmalternativa-gramenet.blogspot.com
http://coordinadoradefestes.wordpress.com/

Entrem al mes de setembre amb
una mitjana de precipitacions

molt inferiors a l’habitual (excepte el
Ripollès i La Garrotxa) durant els
mesos d’estiu. Tot i això, els pantans
continuen a uns nivells molt superi-
rors al que és habitual per l’època.

Sau, Susqueda i La Baells mantenen
un volum d’embassament un 20%
per sobre del que seria normal. Tot
plegat gràcies al desglaç extraordi-
nari de la passada primavera. Els
aqüífers sí que noten la sequera i co-
mencen a mostrar nivells crítics. 

El pantà de Sau mostra uns nivells superiors (línia de dalt) a la mitjana (línia de baix) 



Roger Palà
cultura@setmanaridirecta.info

É
s cert que et mous "dins del
món radical violent" i que do-
nes suport a Terra Lliure?

Per les formacions polítiques d'ul-
tradreta i espanyolistes com Ciuta-
dans i el PP el més fàcil és relacionar
l'independentisme amb la violència
amb l’objectiu de criminalitzar
aquesta opció política davant l'opi-
nió pública. Si ens ho mirem des d'u-
na altra perspectiva, qualsevol per-
sona sotmesa a la precarietat de la
vida capitalista es mou en un món
radical i violent. Pel que fa a Terra
Lliure, hem de tenir clar que –ens
agradi o no– ha sigut clau en la cons-
trucció de l'esquerra independentis-
ta. S’ha d'entendre com el que ha es-
tat: part de la realitat històrica de
l’independentisme.
Ciutadans diu que les teves lletres
promouen odi i violència. És veritat?
Les meves lletres parlen de respecte,
de justícia, de llibertat. El diàleg és
essencial per entendre aquesta pro-
posta musical. N'hi ha, en canvi, que
volen construir veritats absolutes a
partir de mentides.
També diuen que les teves actua-
cions són "un acte polític" més que un
concert de música. És millor que la
música i la política no es barregin?
La música és una eina a l'abast de les
persones. Si la utilitzem des d'un
punt de vista crític i constructiu, ens
ajudarà a trencar prejudicis. I en el
moment que ens estem posicionant
davant de qualsevol realitat, ja estem
fent política. Em sembla perfecte
que defineixin els meus concerts
com un acte polític, crec que és l'úni-
ca veritat que els he sentit dir.

Podem parlar de "censura" –amb les
connotacions històriques que té–
en el cas de les acusacions llença-
des pel PP i C's?
No podem parlar de censura perquè
no s'ha executat. Però sí que podem
parlar d'intent de censura. Les pa-

raules tenen el mateix significat, ara
i fa quaranta anys.
Per què creus que l'espanyolisme ha
engegat aquesta campanya justa-
ment ara i contra tu?
La veritat és que no ho sé. El fet de
mesclar la professió musical amb la
militància independentista i antica-
pitalista crec que hi deu haver jugat
un paper important. Això ens demos-
tra que és importantíssim estar or-
ganitzats, perquè cal qüestionar
moltes coses i perquè, fent-ho, fem
trontollar els seus pilars.

No cal dir que, fins a cert punt, PP i
C's estan fent una bona campanya
de promoció per a Cesk Freixas... No
creus que respondre a les seves acu-
sacions és fer-los el joc?
No crec que sigui fer-los el joc, simple-
ment és posicionar-nos davant del
seu atac. En el comunicat que vam
treure a través del nostre bloc ja dei-
xàvem clar que no ens havíem de jus-
tificar de res. La intenció d'aquell text
era desmentir i desmuntar les greus
acusacions que havien escampat, bà-
sicament perquè cap mitjà de comuni-
cació, més enllà del Diari de Girona,
estava fent difusió del cas i ens sentí-
em especialment sols davant de tot ai-
xò. A partir d'aquí, crec que les coses
es van posar a lloc i, sincerament, a ni-
vell personal, com a mínim, necessita-
va un espai per poder deixar clara qui-
na era la meva posició davant la seva
campanya de despropòsits.
Quina ha estat l'actitud de l'Ajunta-
ment de Figueres i del festival Acús-
tica en tot aquest procés? En algun
moment han dubtat de si s'havia de
suspendre la teva actuació?
L'Ajuntament de Figueres, a través
d'un comunicat, va fer saber que no
tenia cap intenció de dur a terme cap
acte de censura i va remarcar que
l'esperit crític és essencial en qual-

sevol projecte cultural. Per altra ban-
da, el festival Acústica s'ha mantin-
gut molt al marge i no s'ha posicio-
nat al respecte.
Fins ara, aquesta mena de campan-
yes havien afectat majoritàriament
artistes del País Basc. És el primer
cop en la història recent de la músi-
ca del país que ens trobem en una
situació així amb un músic català.
Creus que és simptomàtic?
Absolutament. El moviment indepen-
dentista i anticapitalista als Països
Catalans està en constant creixement,
tant qualitativament com quantitati-
vament. És evident que suposa un pe-
rill per la unitat de l'Estat espanyol i
pel benestar de les classes enriquides.
Nosaltres actuem des de la legitimitat;
ells reaccionen des de la impunitat
que els atorguen les seves lleis.
L'Estat espanyol ha fet una llei per
prohibir partits polítics. Aquesta
llei també ha servit per il·legalitzar
altres col·lectius i entitats. La justí-
cia espanyola també ha tancat dia-
ris com Egunkaria o Egin. Si diem
que el següent pas podria ser prohi-
bir expressions culturals, estem
fent demagògia?
En absolut, no n'estem fent. Podríem
estar fent política-ficció, però dema-
gògia no. De fet, no em sorprendria.
Cal estar alerta, perquè la llei de par-
tits és l'atemptat modern més gran
en contra de la dignitat i dels drets
més elementals. Si la música i la cul-
tura molesten perquè serveixen per
qüestionar realitats, no tinc cap dub-
te que –tal i com s'ha demostrat– in-
tentaran parar-nos els peus.

El PP afirma que portarà les teves
cançons a la fiscalia. Creus possi-
ble que s'iniciï una investigació ju-
dicial sobre la teva obra?
La veritat és que no ho sé. Si investi-
guen el meu treball discogràfic vol-
dria dir, com a mínim, que s'escolta-
rien les cançons. I això, tal com està
el pati, ja seria molt.
I tu, emprendràs algun tipus d'ac-
ció legal per difamacions, injúries
o calúmnies?
De moment, tot sembla indicar que
no, però no n'estem segurs. Volen que
es parli d'ells i no estem disposats a
donar-los aquest plaer. Si el cas anés
molt més enllà i ho fessin arribar a la
fiscalia, aleshores segurament no
ens quedaríem de braços creuats. Pe-
rò, de moment, no tenim clar si tirar
endavant alguna acció legal. Les
mentides cauen pel seu propi pes. I
s'han quedat sols davant de tot això.

Si freqüenteu l’ateneu, casal o
centre social del vostre barri,
poble o ciutat, per força sabreu
qui és Cesk Freixas (Riudebitlles,
1984). I si algun cop heu escol-
tat les seves cançons, publica-
des en discos com ‘Set voltes
rebel’ (2005) i ‘El camí cap a
nosaltres’ (2007), probablement
us semblarà estrany que algú
defineixi aquest jove cantautor
com un “radical violent” que
“incita a l’odi i la violència”.
Doncs bé, això és el que pensen
el PP i Ciutadans, formacions
polítiques que han engegat una
campanya contra Freixas arran
del concert que va fer el dissabte
29 d’agost al festival Acústica de
Figueres. Tenien l'objectiu que
l’Ajuntament intervingués per
suspendre el recital. No ho van
aconseguir, però el PP no n’ha
tingut prou i afirma que portarà
el cas a la fiscalia. Mentrestant,
Freixas s’ha vist immers –sense
voler-ho– en la millor campanya
de promoció de la seva carrera.

“Em sembla
perfecte que
defineixin els meus
concerts com 
un acte polític”

LA INDIRECTA

“El capitalisme sí que és 
un món radical i violent”

Jordi Martí Font
opinio@setmanaridirecta.info

Q
uan la mort esdevé real i ens
arriba amb tota la seva
rotunditat, de qui vivia amb

aquell nom amb nosaltres només
ens en queda el cos i allò que va fer
mentre era viu, a voltes en forma de
coses i d’altres en forma de records.
Material i immaterial es van es-
vaint i els records esdevenen
cendra que el vent desfà quan bufa
amb ganes. Te’n recordes d’ell? Te’n
recordes de tot el que vam viure
junts? Tens present aquells ulls que
et miraven i aquella mà que arrela-
va en la teva? Em deleixo per tornar
a tenir-lo! M’enyoro!

Si convertim només el passat en
llàgrimes que cauen galtes cap avall
quan hi fem cap, amb materials o
immaterials, aleshores és ben poc
provable que la nostàlgia no sigui res
més que això, nostàlgia per reconfor-
tar-nos quan fem anar el cap o el cor i
oblidem el cos. I la música càlida
d’aquell moment ressona en el “Vas
volar sens dir res deixant-nos només
el cant del teu riure”.

Si no som cadàvers que es
rebolquen en els records i davant
dels peus hi tenim camins per fer o
per inventar, aleshores tinguem
clar que fer exercicis de memòria
ens serà complicat i alhora alliço-
nador. Complicat perquè si recor-
dem qui posava en qüestió, qui
manava pel sol fet que manava, és
ben lògic que recuperar aquesta
crítica topi frontalment amb els
manaires d’ara. I qui mana pot fer
oblidar qui el qüestionava o pot
continuar la tasca silent que amb
mà ferma fa córrer la goma d’esbo-
rrar per tot allò que no li sigui
plaent des de la seva actualitat.

Si “el seu cos sovint ens creix a
les venes en llegir el seu gest escrit
per parets que ploren la història”,
tingueu por de la memòria, perquè
qui mana la blasmarà i en farà
escarni. Sigui qui sigui. Tenen
centenars de paraules per fer-ho i
posats a passar-hi l’estona no
dubteu que s’hi aplicaran i hi
posaran tota la seva traça. En saben
un munt de fer oblidar.

Que no ens aturi, doncs, el
silenci dels poderosos que volen
continuar sent-ho i perden les nits
enviant brigades de neteja per tal
de mantenir impol·lutes les parets
de places i carrers on amb lletres
grans i clares Margalida encara
“crida el nom del teu amant, bande-
ra negra al cor”. “I que amb aquesta
cançó reneixi el seu critper camps,
mars i boscos, i que sigui el seu
nomcom l’ombra fidel que és nostra
tothora”.

. LA COLUMNA

A Margalida

. L’ENTREVISTA

Cesk Freixas CANTAUTOR

“Terra Lliure ha
sigut clau en la
construcció de
l’independentisme”

Que no ens aturi,
doncs, el silenci
dels poderosos que
volen continuar
sent-ho

XAVIER MERCADÉ


