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La policia 
espanyola
no va aturar
l’agressió de
Cornellà tot i
rebre un avís
de socors
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La primera petició de socors que va

rebre la comissaria situada a pocs

metres del lloc de la pallissa va ser

desviada als Mossos d’Esquadra. 
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Concentració contra el maltractament als animals a les portes de la plaça Monumental organitzada el 25 de juliol, tres dies abans de la votació al Parlament

GIANLUCA BATTISTA

Les festes alternatives
omplen l’estiu de lluita 
i reivindicació

d
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El pres del
‘cas kubotan’
rep el tercer
grau tot i la
negativa
d’Albert Batlle
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La magistrada del jutjat 4 de vigilàn-

cia penitenciària assegura que fins

ara no se li havia concedit aquest règim

per raons “merament ideològiques”.

Tardor ‘calenta’ amb el 29-S, la visita
del papa i la cimera mediterrània
Els moviments socials preparen un calendari d’activitats intens de cara a una vaga
general combativa, pel rebuig al poder catòlic i per una mediterrània anticapitalista

Plataforma X Catalunya
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nacionalpopulistes
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ESTAT ESPANYOL • CLOU EL CURS POLÍTIC, PERÒ NO CESSEN LES LLUITES NI LA INTENSIFICACIÓ DE LA DESIGUALTAT I LES BOSSES DE POBRESA

Vaga general, cimera euromediterrània i
conclave electoral... una tardor ‘calenta’
La segona Marxa Contra l’Atur de l’octubre o la visita de Ratzinger a Barcelona el 
7 de novembre també marcaran l’agenda dels moviments socials alternatius
David Fernàndez

redaccio@setmanaridirecta.info

D
el curs polític de l’inacabat cas

Pretòria i el mai conclòs cas

Palau a la convocatòria de la

sisena vaga general que hi ha hagut

des del final de la dictadura, la cin-

quena contra un govern socialista.

Del miratge de l’empresonament de

tretze dies i tretze nits de Millet i

Montull a la bregada lluita per la lli-

bertat de Núria Pòrtulas. De la cai-

guda de García-Bragado i la dimissió

de Carles Martí a l’Ajuntament de

Barcelona a l’aparcada candidatura

de Barcelona per als Jocs Olímpics

d’Hivern de 2022. De l’any de la memò-

ria històrica a l’amnèsia històrica del

vergonyant funeral d’Estat dispensat

a Samaranch. Del desallotjament i la

reokupació de La Rimaia i la destruc-

ció del Cabanyal a l’aturada en sec de

l’especulatiu pla Caufec, motivat per

la suspensió de pagaments de la

immobiliària Sacresa. De les 350.000

famílies en risc de desnonament als

cinc milions de persones aturades. I

al milió creixent de pobres a Cata-

lunya. Clou el curs polític, doncs, però

no cessen les lluites ni l’empitjora-

ment dels impactes socials que par-

len el llenguatge de la desigualtat,

l’exclusió i les bosses de pobresa.

29-S, vaga general

Si la pobresa i l’atur mai fan vacan-

ces, el darrer dijous de setembre, des-

prés d’anys de deixadesa social per

part dels sindicats de la concertació

–UGT i CCOO–, es convoca vaga gene-

ral contra la política econòmica del

PSOE: la darrera vaga va ser el 2002,

per protestar contra el cop de decret

antisocial d’Aznar. Vuit anys després,

d’indicadors socioeconòmics que

motivin l’aturada i incitin a la solida-

ritat, no en falta cap. Des de 2008, dos

milions i mig de persones han perdut

la feina; més d’un milió d’aturades no

reben cap prestació i onze milions de

treballadores tenen rendes anuals in-

feriors als 9.000 euros. Mentre les

rendes salarials van caure el triple

que les empresarials durant el 2009,

els set primers bancs i caixes es van

embutxacar 17.000 milions d’euros,

2.000 milions més que el dèficit que

Zapatero diu que vol eixugar amb les

mesures de tall neoliberal imposades.

I mentre 2,6 milions de treballadores

públiques ja veuen reduït el seu salari

un 5%, les retribucions mitjanes dels

consellers i conselleres i dels alts

càrrecs directius de les grans empre-

ses van augmentar un 19%. La crisi,

com el capitalisme, és així d’obscena.

Però, en el rerefons de la convocatòria

de vaga, el pitjor enemic és la política

sindical dels darrers anys: anys de

passotisme, de desmobilització, de

pèrdua del sentit solidari i de nul·la

defensa dels sectors socials més des-

posseïts, més vulnerats i més despro-

tegits. Amb tot –i contra tot–, des del

mes de juny, a Barcelona, ja hi ha un

espai autònom que convida a prepa-

rar la vaga des dels barris i municipis:

el dia 15 de setembre, a les set de la

tarda, a la plaça Universitat, una as-

semblea oberta debatrà les mesures

de lluita i mobilització que es volen

adoptar. La lluita contra la crisi conti-

nuarà el 30 de setembre i cristal·lit-

zarà a l’octubre amb la segona Marxa

contra l’atur i la precarietat i pels

drets socials, que durant sis dies reco-

rrerà a peu 24 municipis de l’àrea

metropolitana. La marxa partirà de

l’Hospitalet de Llobregat fins arribar

a Barcelona.

D’Arenys al 10-J

Abans de la vaga, la diada de l’11 de

setembre marcarà –ben segur– les

estratègies polítiques, després d’un

any intens durant el qual, en a penes

nou mesos, es va anar del primer refe-

rèndum per la independència a A-

renys de Munt a la manifestació mul-

titudinària i transversal del 10 de

juliol. Entremig, 500 referèndums

més... que aviat és dit. En qualsevol

dels casos, la quarta retallada conse-

cutiva de l’Estatut d’Autonomia –la

primera al Parlament espanyol, la

segona arran del pacte Mas-Zapatero

i la tercera i la quarta del Tribunal

Constitucional– marcarà l’agenda

electoral de les vintenes eleccions au-

tonòmiques. Uns comicis marcats pel

declivi del tripartit i per la verificació

de com pot canviar el mapa parlamen-

tari català: previsible majoria de CiU,

risc d’entrada de la ultradreta xenò-

foba de la Plataforma per Catalunya i

prova de foc pel sobiranisme de des-

patx i saló –aparentment neutral,

marcadament de dretes– del culebrón

Laporta, Carretero i companyia. La

data de les eleccions, encara irresolta,

apunta el 24 o el 31 d’octubre.

En l’agenda estatal, una altra cita

electoral –les municipals de 2011 al

País Basc– ja ha engreixat la maqui-

nària, en aquest cas, repressiva. A l’a-

parició sense esclarir del cadàver de

Jon Anza, cal sumar-hi la continuïtat

dels judicis-farsa de tall i impuls polí-

tic: el procés contra Udalbiltza i el

municipalisme basc que va arrencar

el 15 de juliol prosseguirà a la tardor i,

amb ell, l’extensió difusa de la llei de

partits. Rubalcaba ja ha anunciat que

no li tremolarà el pols si cal il·legalit-

zar Eusko Alkartasuna després del

seu acord estratègic amb l’esquerra

abertzale i avortar, així, la possibili-

tat més seriosa de transformar el con-

flicte polític i militar que es viu al

País Basc.

El papa  i la cimera euromediterrània

Per si encara fos poc, en un any mar-

cat per la defensa del dret al propi cos

de totes les dones del món, l’aprovació

de la llei de l’avortament i les duríssi-

mes campanyes –integristes i neo-

cons– de la Conferència Episcopal

Espanyola, Barcelona acollirà la vi-

sita del papa Benet XVI. L’Ajuntament

de Barcelona ja es congratula per l’es-

deveniment, mentre la Generalitat es

nega a detallar, fins a l’octubre, la des-

pesa pública que implicarà la visita

privada del cap de l’Església catòlica.

Des de 2008, dos
milions i mig de
persones han perdut
la feina i més d’un
milió d’aturades no
reben cap prestació

Primera assemblea de treballadores de Barcelona organitzada el 29 de juny a les Cotxeres de Sants

ALBERT GARCIA

El procés contra
Udalbiltza i el
municipalisme basc
que va arrencar el 15
de juliol prosseguirà
a la tardor
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ESTAT ESPANYOL • LES FITES RELACIONADES AMB LA LLUITA ANTIREPRESSIVA I LA DEFENSA DELS DRETS

‘Egunkaria’, Núria Pórtulas o Amadeu
Casellas: en llibertat i al carrer
De solidaritat contra els Guantánamos locals, n’hi ha o no n’hi ha perquè no existeixen els
termes mitjans. La fertilitat inacabable de la lluita social i la solidaritat ha fet possible les victòries

D. F.

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

S
et anys inacabables per assolir

la llibertat de les persones

encausades pel cas Egunkaria;

tres anys llargs per evitar el segon

empresonament de Núria Pórtulas, i

dècades denses a contrapèl perquè

l’Amadeu Casellas tornés a tocar la

llibertat amb els dits. Llibertats con-

cretes totes elles, forjades a cop de

solidaritat i condensades durant no-

més tres mesos de 2010, els que

transcorren entre el mes de març que

va veure l’alliberament d’Amadeu

Casellas i el juny que va certificar

l’absolució definitiva de Núria Pór-

tulas, passant per l’exoneració d’ha-

rakiri promulgada per l’Audiència

Nacional espanyola el mes d’abril del

2010 contra si mateixa en el cas

Egunkaria.

Tots tres casos, amb les seves

especificitats antijurídiques, pale-

sen la lluita sorda –”sorda i cons-

tant”, que diria Raimon– contra el

mur de la impunitat. El tracte rebut

per Amadeu Casellas serveix com a

condensació de les polítiques peni-

tenciàries d’ahir i d’avui, ancorades

en el càstig i la revenja que caracte-

ritzen el panòptic. El cas de Núria

Pórtulas evidencia el fracàs de la

guerra preventiva antiterrorista con-

tra tota dissidència instal·lada a les

casernes dels Mossos d’Esquadra. El

cas Egunkaria és la prova palpable

de la llei del silenci impune ordida a

les clavegueres del terrorisme d’Es-

tat i des de la guerra bruta judicial.

Totes elles agreguen, també i final-

ment, la magnitud de la dimensió del

problema: la impunitat. A quin des-

patx es decidia l’empresonament per-

petu d’Amadeu Casellas? Quin co-

mandament dels Mossos va signar la

detenció arbitrària de Núria Pórtu-

las? Quina cadena de comandament

va seguir el vist-i-plau del polític de

torn que va ordenar emmordassar el

rotatiu Egunkaria? A recer de la lli-

bertat, les preguntes suren. I algu-

nes ja tenen resposta.

Més llibertats en cadena

A aquestes llibertats recuperades, a

ròssec de la fertilitat de les lluites

socials i del fet que cap esforç mai no

és en va, s’hi afegia –aquesta ma-

teixa setmana– el tercer grau acon-

seguit per Alfonso Hermoso (vegeu

pàgina 11) i, si res no es torça, l’allibe-

rament de Laura Riera el proper 21

d’agost, quan abandoni la presó des-

prés de passar-hi nou anys reclosa.

Així doncs, potser arribem a l’estiu

esgotades, però mai derrotades i,

enguany, amb l’Egunkaria lliure, la

Núria Pórtulas absolta i l’Amadeu, la

Laura i l’Alfonso al carrer. No és pas

poc. Perquè cada llibertat recupe-

rada serveix, sobretot, per recordar

totes aquelles persones que encara

no l’han recuperada; per reconèixer-

nos en un camí on la lluita és sempre

i cada dia. I per no oblidar, tampoc,

que el cúmul de despropòsits de la

continuïtat de l’aposta repressiva i

antisocial continua obert i que, abans

d’allò convencionalment anomenat

vacances, hem vist com ens colaven

–sense fer gens de soroll– el vist-i-plau

parlamentari a la vint-i-sisena refor-

ma del Codi Penal des de 1995, amb el

suport d’ERC inclòs. Més mà dura

contra la gent més feble, més cultura

de la por i més obsessió per la segu-

retat, en el marc de la gestió autori-

tària neoliberal que marca la pauta

de les nostres vides.

Finalment, però, de llibertat, n’hi

ha o no n’hi ha perquè no hi ha ter-

mes mitjans. De solidaritat contra

els Guantánamos locals, n’hi ha o no

n’hi ha perquè no hi ha termes mit-

jans. Si cal deixar el pessimisme per

temps millors, assumim que, el mes

de febrer, la llibertat d’Egunkaria, de

la Núria o de l’Amadeu no estava

escrita enlloc. I que ha estat la ferti-

litat inacabable de la lluita social i la

solidaritat la que ho ha possibilitat.

Potser –qui sap– perquè tal vega-

da aquest 2010 va camí d’assemblar-

se a un particular any zapatista

20/10. Del foc i la paraula. De la

memòria contra l’oblit. De Martí i

Pol xiuxiuejant que sí, que tot està

per fer i tot és possible, encara. De

Layret dient que no es pot res contra

una vaga obrera. De Ferrer i Guàrdia,

un segle després, alçat contra Benet

XVI el proper novembre. En la intangi-

ble certesa portuguesa, pintada al

carrer durant la revolució dels cla-

vells de 1974, que reblava: “Ho vam

aconseguir perquè mai no ens vam

plantejar que fos impossible”. O si

s’escau i més a prop, en els versos del

“Somniem” de Lluís Llach, que po-

sava banda sonora original a la

manifestació del 10 de juliol. Un Llu-

ís Llach que maldava perquè els seus

himnes encara fossin divises 30

anys després. La mateixa cançó que

diu que hem après a esperar. I no és

pas que esperem massa, és que ho

esperem tot. Perquè és el nostre dret

rabiós, 30 anys després i encara.

Ens han colat, sense
fer gens de soroll, la
reforma número 26
del Codi Penal

Amadeu Casellas sosté una pancarta que reclama la seva llibertat en el moment de sortir de la presó
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> Els mesos de Pretòria i el cas Palau; l’any de Bartomeu Muñoz i Luigi i –un cop més i novament– l’aparició estel·lar de Prena-
feta i Alavedra. Els dies, en fi, de la fi del miratge de l’oasi català, que han evidenciat que la democràcia autoritària de mercat de
baixa intensitat és igual arreu. També a casa nostra, el pessebre català s’assembla a qualsevol pessebre... rere els jorns on l’edi-
fici de l’estafa –amb rivet de farsa– s’anava clarificant i surava de cop. Indignació, perplexitat, paràlisi? Stirner va escriure, fa
temps: “El més inútil és esperar que algú vingui a alliberar-nos”. Viure l’espera o viure la lluita. Consentir o rebutjar. Tardor calenta
o hivern glaçant. Avui o mai. Si no és ara, quan?, que diria Primo Levi. Com sempre abans, només depèn de nosaltres mateixes.

Sí que ho han fet, en cavi, Galícia (un

mínim de quatre milions d’euros) i

Madrid (25 milions d’euros per la

visita prevista el 2011). A les xarxes

socials, les propostes de mobilitza-

cions –emulant l’èxit de la mobilitza-

ció veïnal que es va viure a la ciutat de

València el 2006– ja estan a l’ordre del

dia. L’agenda papal preveu un recorre-

gut en Papamòbil pel centre d’una

ciutat militaritzada, que també inclo-

u la visita de la família reial i l’acte de

consagració del Temple de la Sagrada

Família. De la mateixa manera, diver-

ses entitats i associacions estan pen-

dents de les dates definitives de la

cimera Euromediterrània de Barce-

lona, que estava prevista pel 7 de juny

i va ser aplaçada fins a la tercera set-

mana de novembre per Zapatero, Sar-

kozy i Mubarak.

Mentre tot això passa, la tardor

també continuarà ampliant la taca

d’oli de la corrupció sota el negoci de

l’especulació, que enguany ha esquit-

xat els municipis de Barcelona, Cer-

danyola, Santa Coloma, Sant Adrià

del Besòs, Llavaneres, Sant Cugat, l’A-

metlla del Vallès o Mataró. 

A l’hemeroteca de la inquietud, hi

trobem l’afirmació recent –el 6 de

juliol– de l’alcalde de Barcelona Jordi

Hereu: “Una tramitació urbanística

més de les moltes que estem fent cons-

tantment”. Una més i constantment,

diu l’alcalde. I aquí rau, precisament,

tota la inquietud, com bé assenyala

Marc Andreu al darrer Carrer de la

FAVB. Una més i constantment quan

tot apunta que el canvi de cicle polític

donarà el poder formal a aquelles per-

sones que s’han beneficiat més de la

trama corrupta i corruptora i que no-

més les accions populars exercides pel

moviment veïnal tenen la voluntat

decidida d’arribar fins al final.

I més... Abans d’allò convencio-

nalment anomenat vacances, conti-

nuen arribant els ressons de la guerra

global permanent, que tampoc no s’a-

tura. Un cop més, encara, 45 civils

assassinades per l’OTAN arran d’un

altre bombardeig per error, mentre el

Tribunal Suprem –ara sí– considera

“penalment imputable” l’assassinat

de José Couso per les tropes ocupants

nord-americanes perquè va vulnerar

el Dret Internacional Humanitari. 

També trobem noves iniciatives

per trencar el bloqueig inhumà sobre

Gaza per totes les vies i una Sud-

àfrica que comença a pagar el preu de

l’endeutament pel mundial. I una evi-

dència tautològica: Bartomeu Muñoz

i Luigi, Millet i Montull no faran vaga.

Però sí que faran vacances, pagades

per totes nosaltres. Un cop més,

també.

La guerra global
permanent no
s’atura, amb 45
civils assassinades
per l’OTAN arran d’un
altre bombardeig 
‘per error’



E
l 29 de setembre hi ha convo-

cada una vaga general a tot

l’Estat espanyol. De tots és

conegut el paper nefast que han

desenvolupat les grans centrals

sindicals a l’hora de defensar els

drets dels treballadors. Però ara la

sort està tirada i toca moure fitxa.

Els moviments no poden resignar-

se a pendular entre la inèrcia de

secundar la vaga o convertir-la en

un ocasió marginal d’atacar frontal-

ment els sindicats. Aquells i aque-

lles que pensen en clau revolucionà-

ria han de saber llegir la potenciali-

tat dels nous actors que sostenen la

producció postfordista.Les venido-

res jornades de lluita a Europa

presenten un camp de batalla

incert; fins ara, les forces es con-

centren a tractar de defensar els

drets consolidats antany. Un punt

de partida que cristal·litza en si

mateix la pèrdua d’influència de

l’esquerra no patronal en la distri-

bució de la correlació de forces;

entre els qui aposten per socialitzar

la riquesa i els que la privatitzen.

Són les composicions de classe

més interessants i innovadores les

que han de ser focus principal de la

nostra atenció. Per diverses raons,

en primer lloc perquè entre aquest

85% de treballadors que a Barce-

lona componen el sector serveis es

troba l’espectre del precariat:

contractes a temps parcial, d’obra i

servei, de temporada, sense con-

tracte o pendents d’un fil. Tot

aquest ventall de formes d’explota-

ció que no encaixen en model

estructural d’un sindicalisme

objectivat en la defensa del treball

fordista, En la identitat forjada al

voltant d’aquest amb l’empleat fix,

la família nuclear i l’home blanc

com a referència.

Les narracions de vida lineals,

les metes a llarg termini i l’horitzó

fixat per endavant, passen a ser

conjuntures d’un temps passat que,

tot i que encara, perviu, es troba en

vies d’extinció.Tots els discursos en

defensa del treball per tal d’aug-

mentar la productivitat són contra-

dictoris en els  termes, ja que l’atur

es torna estructural i la productivi-

tat no ve únicament donada pel

marc de la jornada laboral. El

treball –ocupació, més aviat–

passarà a ser una base miserable de

la producció, diria Marx. La ciència,

és a dir, el coneixement, és ara al

mateix temps matèria primera de la

creació de valor i ressort de les

multituds per curtcircuitar al

comandament capitalista.

Els treballadors de serveis

públics com els del metro de

Madrid o els conductors de bus a

Barcelona, són els qui, d’entre totes

les branques productives, desta-

quen més en la seva tasca per la

defensa dels drets. És així perquè

encara retenen signes de comunitat

pròpia de l’estructura de treball

fordista. Fins i tot perviuen certes

formes de l’organigrama de l’estabi-

litat i la certesa que els permeten

fer ús de les estratègies d’acció

col·lectiva pensades per a una base

material de la societat on ells avui,

són els últims mohicans. Ja que la

seva centralitat històrica a l’hora

de colpejar amb força les contradic-

cions del capital perd marxa, caldrà

redibuixar el paisatge de l’antago-

nisme. 

La resta, enfrontats al desert

d’allò real des de fa ja temps,

comencen a ser majoria i, el que és

més important, passen a ser cen-

trals per la importància que adqui-

reix el coneixement en totes les

seves variants laborals. En resum,

les noves composicions del treball

vindrien a esquematitzar-se de la

següent manera: el treball cognitiu

és desenvolupat per aquells sectors

que personifiquen la tendència

capdavantera de l’acumulació en el

neocapitalisme. Impliquen directa-

ment en el procés de treball les

facultats de la creativitat i la

innovació: becaris, professores,

programari, publicitat etc... En un

altre aspecte estan els treballadors

mentals, dividits al seu torn en

dues variants: els chain workes

–treballadors de la cadena del

coneixement, com a caixers o

reposadores– i els brain workers –el

sector de les cures, l’atenció al

públic, el tracte de l’atenció.

Totes elles són categories

travessades per la precarietat i la

incertesa en major o menor mesura.

Des del professor associat fins a

qui serveix hamburgueses, passant

per la treballadora sexual, el gestor

de clients o la senyora que té cura

de gent gran, tenen en comú que les

seves facultats humanes i socials

són posades a treballar per a

l’economia.Aquest és un de tants

reptes a què ens enfrontem –allà

queda la necessitat de buscar la

distribució de la renda i no del

treball, la desobediència, el decrei-

xement–, aconseguir incloure en els

processos contestataris tota una

nova amalgama d’explotats i explo-

tades. Només en la subjectivitat de

la lluita, la classe pot anomenar-se

així.

La vaga de les oportunitats
Jorge Moruno Danzi • Sociòleg
opinio@setmanaridirecta.info

ONA TRABAL MARFANY

L
a classe política en aquests

darrers anys, més que mai, ha

estat venent a la ciutadania

que vivim en una democràcia partici-

pativa, una reivindicació històrica

del moviment veïnal. Moltes de les

entitats socials, i per tant, el veïnat

organitzat, ens hem cregut amb

responsabilitat i matisos aquesta

invitació a intervenir en la presa de

decisions de la gestió pública. Com

sempre hem defensat, volem decidir i

gestionar des dels barris, per això la

vocació municipalista del moviment

veïnal, però amb visió de país perquè

entenem que Catalunya comença als

barris.

Partint d’aquest anhel de

participació, moltes administra-

cions, locals sobretot, durant

aquestes darreres legislatures han

fet bona feina i han obert processos

participatius en la gestió de la

salut, en la planificació urbanís-

tica, entorn de la gestió ambiental,

de les polítiques culturals

etc...També cal dir que en massa

ocasions aquests processos partici-

patius han esdevingut de maqui-

llatge i cirurgia estètica.

Quan la classe política assegura

que el veïnat ha de seguir creient i

contribuint en aquesta democràcia

participativa, ha d’assegurar que les

decisions que emanin d’aquests

processos es respectin i es concretin

en actuacions palpables que puguin

ser visibilitzades i gaudides per la

ciutadania.

Els veïns i les veïnes estem tipes

que ens saturin de reunions i actes

per a fer el titella. Que ens facin

creure que escolten la nostra veu,

que realment els importa i, posterior-

ment, no la veiem plasmada en cap

punt de les polítiques públiques

promogudes per les administracions.

Aterrant el debat a l’actualitat,

convocar un poble a un referèndum

perquè expliciti quina és la seva

voluntat, i després carregar-se

aquesta veu col·lectiva, és dinamitar

les il·lusions d’aquest poble. Fer-lo

creure que ha estat escoltat com-

porta una gran responsabilitat, i

conté el gran perill que se senti

enganyat, traït, si la seva veu és

ningunejada per qualsevol “camari-

lla” electoralista o disfressada amb

togues de savis.

Jugar amb el veïnat comporta

arrossegar-lo cap a un forat negre: en

la tràgica desesperança de no creure

en res, i menys, en els actors d’aquest

sistema de partits, massa vegades

mogut pels vents electoralistes.

La participació és una arma de

doble tall: si els polítics volen jugar-

hi, ho han de fer amb responsabilitat

perquè el veïnat no és un titella.

Titelles d’una democràcia participativa?
Joan Martínez • President de la CONFAVC
opinio@setmanaridirecta.info

Els veïns i les
veïnes estem tipes
que la classe
política ens faci
creure que escolta
la nostra veu

Fins ara, les forces
es concentren a
tractar de defensar
els drets laborals
consolidats antany
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Les plantilles del
metro de Madrid 
o dels autobusos 
de Barcelona són 
les que destaquen
més en la defensa
dels drets



E
l 17 de juny una vintena de

professionals de l’educació

ens vam tancar a l’Escola

La Ginesta de Segur de Calafell, al

Baix Penedès. Fartes i cansats de

veure dia a dia com el discurs de

l’excel·lència i l’aprofitament de

recursos que fa el Departament

d’Educació inunda els mitjans de

comunicació vam decidir deixar-

nos de protocol·làries unitats

sindicals, de quadrar agendes de

“lluita” i de buscar-nos excuses

per continuar una infectació que

va començar 10 dies abans a

l’escola d’Alcanar.

Per veure la repercussió que

pot tenir aquesta acció, en la

comunitat educativa i en els

òrgans de poder, explicaré el que

ens va passar la nit del 17 al 18 de

juny a Segur de Calafell. La paella

es va completar amb molt d’èxit

de la mateixa manera que el

taller, amb una trentena de

companys que van passar per

l’escola. La nit, que es presentava

plàcida i tranquil·la, va començar

a sorprendre’ns a partir de les

vuit, amb l’anunci de la visita de

l’inspector educatiu de la zona. Al

mateix moment que ell arribava,

també ho feien tres policies

municipals de paisà, una parella

de mossos d’esquadra i, una

estona després, les regidores

d’Educació i de Seguretat Ciuta-

dana de Calafell. Caram! A partir

d’aquest moment va quedar

tancat (de veritat) l’accés a

l’escola, ningú no podia entrar al

centre educatiu, tot i l’intent

d’altres companys que van arribar

més tard.

La pressió del Departament,

en la figura de l’inspector, va

començar per demanar amable-

ment que marxéssim, que ja

s’havia aconseguit el ressò que

volíem. Després va continuar

dient que ell no sabia què podia

passar, fent notar que la titulari-

tat de l’edifici és de l’Ajuntament i

a fora ja sabíem qui hi havia.

Quan li vam recordar que no

estàvem incomplint cap llei, va

dir que potser podia haver-hi

alguna sanció

administrativa…Quan va veure

que no canviàvem de parer va

començar a burxar personalment

i a una companya li va dir que no

s’imaginava que ella “fes aquestes

coses”, a una altra li va preguntar

si els seus nens petits trobaven bé

el que feia, a una altra si el

cabecilla era qui s’imaginava ell

qui era. Tot amb un to molt suau i

serè, és clar. Aquesta pressió

psicològica va tenir algun fruit ja

que alguna companya va marxar,

fortament induïda pel xantatge

emocional d’aquest inspector

amable que va marxar a les 12 de

la nit, juntament amb la comitiva

municipal que va deixar tot el

dispositiu policial a la porta de

l’escola tota la nit, per impedir

l’entrada de mestres i per comptar

la gent que en sortia.

És curiós com una protesta

tan limitada, en un lloc tan

allunyat de la perifèria pot posar

tan nerviós tot un Departament

que ha “xulejat” els representants

sindicals del professorat i els ha

negat qualsevol tipus de conversa

fluïda i entenedora. Aquesta

tancada ens dóna força per fer

algunes observacions. La primera

és que la protesta és de caire

desobedient, és a dir, posem els

nostres cossos, el nostre temps,

els nostres recursos emocionals i

personals, la nostra actitud, per

visualitzar el que portem dient

des de fa tres anys: la manca de

recursos, humans i de personal,

cada vegada més evident i consta-

table en el dia a dia dels centres

educatius.

Aquesta actitud clara i

diàfana, de protesta en un espai

públic, sense ocultismes ni

rerefons polítics, evidencia

davant de la societat la nostra

més ferma protesta davant del

desmantellament de l’escola

pública.

L’atomització de la protesta,

en el temps i l’espai, dificulta als

emissors de contradiscursos

(premsa, opinadors professio-

nals...) mentir i donar dades que

manipulen la realitat quotidiana.

Això els posa molt nerviosos.

En ser una protesta molt

propera al món real en què ens

movem, coneixem l’entorn, la

comunitat educativa on ens

manifestem i, per tant, ens és més

fàcil explicar i mostrar el que està

passant a cada escola o cada zona.

Les xarxes d’afinitat fan que les

nostres demandes tinguin més

ressò.

Per últim, les tancades poden

ser una eina que ens ajudin a

confluir, on evidenciar que els

grans discursos sindicals han

passat a la història, que calen fets

propers, concrets, els gestos que

mostrin el rebuig a la LEC i el

desmantellament de l’ensenya-

ment públic a Catalunya de forma

clara.

Tancades als centres educatius contra 
la LEC, un nou camí per transitar

Toni Álvarez i Jordi Martí Font • Docents
opinio@setmanaridirecta.info

Els grans
discursos sindicals
han passat 
a la història
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. CARTES
Envieu les vostres cartes a: cartes@setmanaridirecta.info 
o per correu postal a: Radas 27. 08004 Barcelona. 
L’extensió màxima de les cartes és de 1.000 caràcters 
(amb espais) i han de portar signatura, localitat i contacte.

Alfonso López Rojo

Quin és l’esperit que anima a

la Intersindical Alternativa?

La pluralitat i el fet de treba-

llar profundament en cada sector

tractant alhora de fer de pont entre

les lluites laborals i els moviments

socials.

Com va sorgir la campanya Contra

l’Europa del Capital?

Va ser en una reunió a Sabadell, el

novembre de 2009, en la qual ens

vam ajuntar representants d’uns 40

col·lectius per abordar la qüestió de

la presidència a la UE el primer

semestre de 2010. Vam elaborar un

manifest i vam programar accions

com la manifestació que es va fer el

28 de gener contra la reunió de

ministres de treball de la UE que es

va celebrar a Barcelona.

Creus que la resposta social ha

estat a l’altura? 

No, penso que la campanya no va

aconseguir els seus propòsits, però

això s’ha de veure també en el

context de desmobilització general

en el qual vivim. Hem de tenir en

compte que en la crisi de 1929 les

grans mobilitzacions no van sorgir

fins a uns anys després.

Com valores la gestió de Zapatero

en la UE? 

Ha estat un fracàs que ha quedat ben

manifestat en fets com que la cimera

euromediterrània se suspengués, o

en la gravetat de les retallades

socials que se’ns han imposat al final

del seu mandat.

. EL CIGALÓ

“Durant la crisi de 1929 les
grans mobilitzacions no van
sorgir fins a uns anys després”
Luis Blanco és una persona activa en els moviments
socials catalans i és un dels fundadors de la Inter-
sindical Alternativa de Catalunya (IAC). En els últims
mesos, ha estat també un dels portaveus de la
campanya “Con-
tra l’Europa del
capital, la crisi i
la guerra” que ha
donat veu crítica
a la presidència
de l’Estat espan-
yol a la Unió
Europea.

Qualitat o quantitat 
a l’Acampallengua?
Ignasi Ribalta i quatre firmes més

S’
han escoltat moltes coses de fa dies per

Ferreries. Opinions, per a tots els gustos,

arran de l’Acampallengua que se celebrà

per primera vegada a Menorca, els dies 3 i 4 de

juliol en el poble. Però, anam a pams.

Les ganes d’acollir l’organització a Menorca

d’aquest esdeveniment eren paleses de feia força

estona per part de persones compromeses a

Ferreries amb la llengua i d’altres qüestions

(culturals, veïnals, polítiques...). No és d’estran-

yar idò que, finalment, després de 10 edicions a

pobles de Mallorca, arribés l’entesa per a que

l’Acampallengua es fes a Menorca. Fins aquí tot

bé.

Arribats, però, en aquest punt ens trobam que

les entitats organitzadores realitzaren un seguit

de contactes per cercar suport. En aquest

moment la trobada passà a consensuar-se amb el

Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament de

Ferreries i el Govern de les Illes Balears, concre-

tament amb les Direccions Generals de Comuni-

cació, Política Lingüística, Cultura, Joventut i

Comerç, a través de les iniciatives Viu la Llengua,

Circuit Illes Balears, Carnet Jove, Institut d’Inno-

vació Empresarial de les Illes Balears i Fires i

Congressos de les Illes Balears. L’empaste està ja

servit! Les subvencions fan feina i la doblerada

pren el fil. Tanmateix les arrels del que podia ser

un encontre de persones compromeses, amb un

caliu humà de proximitat i de conseqüència

política s’esvaïren enfront un esdeveniment

menat per l’administració que s’encaminà i ha

pretès ser d’elit i de masses. 

Possiblement una de les preguntes més

repetides entre les qui han muntat, en qualque

moment, una activitat per a recaptar doblers és:

quins grups duim per atraure públic? És ver que

l’efecte d’un grup conegut aconsegueix aglutinar

molta més gent i en conseqüència recaptar més

doblers per a la “causa”. Així és com, l’aconsegui-

ment de doblers, tot i no ser a priori un objectiu

cabdal de l’Acampallengua, en pren les rendes.

Tot i que, a Balears, i concretament a

Menorca, de grups amb “missatge” i/o catalano-

parlants no n’hi ha masses, es posa en dubte,

però, l’esforç a cercar-los quan, una de les poques

activitats que deixa de fer-se, és precisament la

mostra de música jove –espai de suport i per

donar a conèixer nous grups. Mentrestant es

comptà amb l’actuació d’Obrint Pas que, a cop de

talonari s’embutxacà 8.000 euros, quan la resta

de grups no cobraren ni cinc. Cal sotmetre’s en

aquests preus i deixar de banda les ganes i

l’interès en i de grups que comencen? Un dels

principals objectius de l’Acampallengua és la

promoció de l’ús de la llengua catalana, és ver?

Podeu imaginar i anar fent nombres de quin

pressupost de subvencions públiques s’ha abastit

aquest esdeveniment. Algunes persones, davant

tantes subvencions, encara es pregunten el motiu

del preu dels abonaments: 15 euros anticipat, 10

amb carnet jove i 20 a porta. 

Res a dir sobre el contingut, tot d’acord, cal

defensar i promoure la llengua. Les entitats

organitzadores han pres les decisions que han

trobat encertades al seu entendre. Tal vegada

però... pensàvem, imaginàvem i haguéssim

preferit una trobada, on la ferma convidada a

persones, grups i col·lectius hagués menat cap

una trobada  plena de proximitat, caliu i feta amb

els recursos, presa de decisions i xarxa amb

aquelles que des de la base van fent una lluita al

dia a dia. Un Acampallengua fet per i de totes,

totes, des del poble i pel poble.

GISELA BOMBILÀ



6 • la línia

A
questa setmana, a l’Estirant

del fil, destaquem algunes de

les informacions que, durant

l'últim any, ens han fet somriure,

abraçar-nos i brindar. En alguns

casos perquè han estat el punt i final

a un llarg periple de patiment d'un

episodi repressiu (Amadeu Casellas,

Núria Pórtulas o cas Egunkaria),

però en d'altres casos, simplement,

perquè també passen coses que

s'han de destacar i es poden destacar

com a positives, sense parlar de com

n’està tot, de malament, cosa que

–per desgràcia– ja sabem. I és que

massa sovint ens tanquem en la

negativitat i som incapaces de veure

aquells petits projectes que es

consoliden al nostre voltant, els

espais de llibertat i autogestió que

sorgeixen més habitualment del que

sembla a molts barris i pobles, les

victòries en lluites dures i difícils i

les alegries pel simple fet d'estar de

festa major. La crítica, la lluita i

l'activisme no han d’estar renyides

necessàriament amb l'alegria, la

disbauxa, la confiança, la proximi-

tat, el suport mutu, l'amor i la

tendresa. Riure i plorar formen part

del nostre dia a dia. Compartir els

nostres anhels polítics, però també

–per què no?– compartir les nostres

inseguretats, dificultats, dubtes i

il·lusions. Fem aquesta reflexió just

abans d'un trimestre que ens enfron-

tarà a nous reptes, amb incerteses i

compromisos personals i col·lectius,

amb una vaga general que molta

gent aposta perquè sigui combativa,

una contracimera euromediterrània,

la visita a Barcelona del capitost de

l'Església catòlica i unes eleccions al

Parlament que, probablement, també

ens portaran canvis a l'escenari de

les lluites socials. Cal tenir present

que ens podem ajudar en allò polític

i allò personal i que som responsa-

bles de fer visible la crítica, però

també d'aprofitar i destacar tot allò

de satisfactori, per just i solidari,

que creem entre totes plegades.

. EDITORIAL

Informació positiva, suport mutu

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Alfonso López Rojo

directa@setmanaridirecta.info

Sí, has llegit bé: “Gora España”.

Però no t'empipis tan ràpid, només

es tracta del títol d'una de les

primeres cançons de la banda punk

navarresa Lendakaris Muertos. En

la millor tradició del punk basc

iniciat a la dècada de 1980 per

grups com La Polla Records, Eskor-

buto o Cicatriz, els temes dels

nostres lendakaris són petites

càpsules plenes d'ironia que es

dirigeixen com torpedes a retratar a

riallades les misèries i contradic-

cions de la societat que els ha tocat

viure. Anem, doncs, a la lletra de la

cançó:

“Gooooolll / si me viese mi

amatxo / si me viesen los colegas /

me colgaban en la plaza / por

traidor y por idiota / yo que soy más

vasco / que el Árbol de Gernika /

cuando juega la selección / no sé lo

qué me pasa…/ juega España! / ra,

ra, ra! / los mundiales /va a ganar! /

mi conciencia / me da igual! / no

puedo evitar gritar... Gora España!”. 

Un tema de rabiosa actualitat,

oi que sí? I és que seria estrany que

el futbol no estigués modulant a

cada moment la realitat i els nos-

tres sentiments. Al cap i a la fi, fa

molt temps que l'esport rei es va

convertir en l'instrument de domes-

ticació i propaganda més valuós de

tots els règims, ideologies i pàtries

construïdes o encara per construir.

“Futbol d'Estat” es podria anome-

nar si no fos perquè l'enemic el

tenim a casa, el portem sempre en

el nostre interior. No en va, el futbol

és una d'aquestes coses que més es

presten a ser vilipendiades en

públic i gaudides en privat.

Doncs bé, sabem de sobres que

els sentiments són contradictoris

per naturalesa; l'amor, les fòbies i el

futbol ens ho ensenyen bé. Així que,

el millor que ens pot passar és que

aquest coneixement de la nostra

intimitat també ens ajudi a percebre

la societat i el món com un tot

complex, on difícilment pot tenir

sentit la simplicitat de cridar “fei-

xista”, “espanyolista” o “borrega” a

tota persona que fa uns dies va veure

amb il·lusió la final del mundial de

futbol i –d'una manera o una altra–

es va alegrar de la victòria.

L'humor de Lendakaris Muer-

tos ens convida a enfrontar-nos a

la complexitat i a reconèixer que

necessitem aprendre a viure

instal·lats en les contradiccions,

atès que la realitat acostuma a ser

endimoniadament dialèctica. I

també ens convida a assumir

d'una vegada per totes una cosa

important: que no existeix cap

context social químicament pur,

sinó que és en la impuresa on es

genera la vida… Per això és bo

tenir sempre present que l'obses-

sió per la puresa pot conduir a

l'esterilitat pròpia o al desig

d'aniquilament dels altres.

“Gora España”

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

U
uuueeeeeee!! Ens n’anem de vacances. La veritat és que a totes ens fa

molta falta. Agafarem forces, descansarem els cervells, ens tocarà la

llum del sol i no la de la pantalla i tornarem –el 8 de setembre– amb

les piles renovades. Aquestes últimes setmanes de juliol han costat molt i,

a més, ja ens trobem amb alguns punts de venda tancats. Però l’activitat

dels moviments socials no s’atura mai i intentem cobrir-la al màxim. Això

sí, unes vacancetes són imprescindibles. Quan tornem, us esperem a totes,

a la vostra bústia, al vostre centre social o al vostre punt de venda habitual.

Bon agost, salut i canya!

Fe d'errades:

— A l'última Indirecta feta al voluntari català Jaume Fortuño, vam escriure que el

candidat de Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria va perdre en unes

consultes internes contra Antanas Mockus, però va ser contra Gustavo Petro.

— Al peu de foto de la pàgina 12 del número 193, s’ha de corregir: el Tribunal

Laboral de Catalunya és al carrer Roger de Llúria de la ciutat de Barcelona.
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L
a comissaria de la policia espan-

yola de Cornellà de Llobregat, si-

tuada a una vintena de metres del

lloc on va morir apallissat, el 10 de

juliol, l’equatorià Carlos Gustavo Bur-

gos Vera, va rebre la primera trucada de

socors mentre s’estava produint l’a-

gressió, però la resposta d’un dels a-

gents que es trobava de guàrdia va ser

que “no és competència nostra” i que

truquessin els Mossos. Cinc minuts

més tard, hi va arribar una patrulla dels

Mossos d’Esquadra, just en el moment

en què, segons els familiars, els peus de

Carlos Gustavo es tornaven “d’un color

blanquinós”, un símptoma clar que el

cos s’estava quedant sense rec san-

guini. Va ser traslladat per una ambu-

lància i, poques hores després, va morir

a l’hospital de Bellvitge. Havia rebut

puntades de peu i cops per tot el cos al

bell mig d’un parc infantil rodejat de

finestres i balcons dels edificis pro-

pers. Tothom va veure el que va passar,

però poca gent s’ha atrevit a prestar

declaració com a testimoni.

Aquestes són algunes de les po-

ques dades que s’han filtrat fins ara

de l’expedient judicial del cas que ins-

trueix la magistrada Leyre Eixarch

Olleta, titular del jutjat de primera

instància i instrucció 3 de Cornellà de

Llobregat des del mes de maig. Aques-

ta jutgessa, precisament, va ser la que

va dictaminar la llibertat provisional

amb càrrecs de lesions contra els tres

agressors de Burgos Vera. Ara mateix,

els veïns de Cornellà Juan José M.C.

(34 anys) i Juan G.P. (41 anys) i el veí de

Sant Boi de Llobregat Jorge M.H. (36

anys) es troben al carrer després de

passar 48 hores als calabossos. L’alli-

berament de tots tres amb l’única

obligació de passar a signar pel jutjat

cada quinze dies va ser un dels ele-

ments que va aixecar les crítiques i la

indignació de les 200 persones que es

van manifestar, el dijous 22 de juliol,

des de la parada de metro de Sant Ilde-

fons fins arribar al punt exacte on es

va materialitzar l’assassinat de l’e-

quatorià. A la pancarta que obria la

marxa s’hi llegia: El racisme ens se-

para. I aquest va ser, precisament,

l’objectiu central de la protesta: de-

nunciar que s’havia tractat d’un crim

racista i xenòfob contra una persona

indefensa que passejava pel carrer

amb la seva filla de vuit anys. El testi-

moni d’algunes de les persones que

van presenciar l’assassinat consolida

aquesta tesi, ja que es van escoltar

frases com “Sudaca de mierda” i

“Vuelve a tu país”. Després dels parla-

ments d’algunes familiars de Carlos

Gustavo Burgos, del cònsol de l’Equa-

dor a Barcelona, Freddy Arellana, i de

representants d’entitats del municipi,

les persones concentrades es van des-

plaçar fins a les portes de la comissa-

ria dels Mossos d’Esquadra cridant

frases com: “Qui ens defensa de la jus-

tícia i de la policia?” o “La llei d’es-

trangeria també és racista”. S’estan

preparant noves mobilitzacions per

aquesta setmana i de cara al mes de

setembre.

Ambient racista

Les familiars de la víctima ja van

denunciar, durant la setmana poste-

rior a l’assassinat, que estaven vivint

en un “clima d’amenaces per part de

l’entorn dels agressors”. Això es va

poder constatar en el transcurs de la

protesta del 22 de juliol. Mentre la

gent de la marxa denunciava l’assas-

sinat i la xenofòbia, a pocs metres d’a-

llà, a l’interior de la Peña del Dominó

del barri de Sant Ildefons, nombroses

converses parlaven sobre el tema i

justificaven –i fins i tot defensaven–

l’assassinat de Burgos Vera. Aquesta

entitat, amb més de 3.000 socis i

sòcies, també és la seu de l’agrupació

del PSC del barri i és considerada un

graner de vots socialistes a tots els

comicis. La majoria de la gent que hi

havia a les portes de l’entitat mirava

amb menyspreu l’acte d’homenatge a

l’equatorià i algú fins i tot pronun-

ciava frases com ara: “Què collons

volen, aquests?”, “Vas a l’hospital i fas

una hora de cua esperant torn, són

uns vagos i viuen de nosaltres”, “Els

hauríem de fotre fora a tots”. En

alguns casos, fins i tot es va arribar a

dir: “Ja està bé que s’hagi mort aquest,

a veure si agafen por i marxen”, “N’ha-

uríem de matar un altre perquè els

quedés clar” i “A les properes elecci-

ons, això ho arreglarem, ja sabem a

qui hem de votar, a l’Anglada aquest”.

Les persones menys bel·ligerants no

defensaven la seva mort, però feien

referència al fet –que les familiars de

l’agredit asseguren que és fals– que

Burgos Vera estava pixant al parc just

abans de ser agredit: “No defenso que

l’hagin matat, però aquest és el que

estava orinant al parc, no? Una mica

incívic aquest home”.

Tothom ha vist el
que va passar, però
poca gent de la que
viu al costat del parc
infantil s’ha atrevit a
prestar declaració
com a testimoni

La protesta es va aturar durant uns minuts al parc infantil on va morir Burgos Vera. S’hi van fer diversos parlaments. 

AFA-CORNELLÀ DEL LLOBREGAT

CORNELLÀ DE LLOBREGAT • ELS TRES ASSASSINS D’UN VEÍ D’ORIGEN EQUATORIÀ DE 51 ANYS ENCARA GAUDEIXEN DE LLIBERTAT

La policia estatal no atura l’agressió racista
al·legant que “no és competència nostra” 
La comissaria de la policia espanyola de Sant Ildefons, situada a uns 20 metres del lloc dels fets,
rep la primera trucada de socors mentre s’estava produint la pallissa que va matar Burgos Vera
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PEIX

Les familiars
asseguren que és
fals que Burgos Vera
estigués pixant al
parc infantil just
abans de ser agredit
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A
ltre cop els Mossos i altre cop

les bales de goma. Feia un any

que ningú no s’havia vist afec-

tat greument per l’impacte d’aquests

projectils tan perillosos, però la histò-

ria s’ha tornat a repetir. A diferència

de la nit que l’afició va celebrar la vic-

tòria del Barça a la Lliga, durant la

qual els comandaments policials van

ordenar carregar contra la multitud

només amb el llançament de salves i

amb les porres, el dia 11 de juliol, un

dels sotsinspectors de la Brigada Mò-

bil dels Mossos i l’intendent de segu-

retat ciutadana Antoni Antolín, res-

ponsables màxims de l’operatiu

policial, van demanar permís per dis-

parar bales de goma contra la gent

concentrada, un cop s’havien iniciat

els incidents de llançament d’ampo-

lles i tanques. L’autorització va arri-

bar des de la sala de comandament i,

presumiblement, per part de l’única

persona amb capacitat per fer-ho, qui

ocupa de facto les funcions actuals de

Director General de la Policia, Joan

Delort.

En aquell moment, hi havia mi-

lers de persones a la plaça Espanya i

el llançament d’aquests projectils

contra la multitud va ser massiu a l’a-

vinguda Maria Cristina i a la Gran Via

en direcció a l’Hospitalet de Llobre-

gat, tal com vam informar a la DIRECTA

192. Algunes vianants fins i tot les

van poder recollir del terra un cop

finalitzades les càrregues, ja que n’hi

havia moltes rodolant per l’asfalt. El

balanç oficial va ser de 74 persones

ferides, però en cap moment no es va

detallar la gravetat d’aquestes lesi-

ons, tot i que la subdirecció operativa

de la policia disposava d’un informe

detallat del Servei d’Emergències

Mèdiques, un altre del cos de bombers

i un tercer de la Guàrdia Urbana de

Barcelona. Ara, dues setmanes més

tard, s’han fet públics dos casos de

lesions greus, ja que els afectats han

fet el pas de posar-se en contacte amb

els mitjans de comunicació i interpo-

sar una denúncia penal contra els res-

ponsables de l’operatiu policial.

Es tracta de Nicola T. i de Dani

Pérez. El primer és un jove italià de 24

anys que es trobava a la terrassa d’un

bar a la confluència de la Gran Via i la

carretera de la Bordeta i que va rebre

l’impacte d’una bala de goma a l’ull.

El cop li va rebentar el globus ocular i

ha hagut de ser intervingut quirúrgi-

cament. Una ambulància que formava

part de l’operatiu especial de la nit de

la celebració del mundial el va aten-

dre i el va traslladar fins a l’Hospital

Clínic, on –després de quinze dies–

s’ha pogut recuperar satisfactòria-

ment, però ha perdut la visió de l’ull

dret i presenta seqüeles i dolors al cap

que haurà d’anar superant de mica en

mica. El segon afectat és un noi que

baixava d’un autobús que l’havia por-

tat des de l’aeroport fins a la plaça

Espanya. Encara carregat amb les ma-

letes, va veure com un agent dels Mos-

sos d’Esquadra apuntava directament

amb l’escopeta contra la seva cara

amb la intenció de disparar. Va fugir

com va poder i, aleshores, una bala de

goma li va impactar a la cama i li va

provocar una ferida sagnant.

La reacció del Departament d’In-

terior ha estat molt similar a la que

es va produir per les càrregues dels

antidisturbis durant les celebra-

cions barcelonistes de l’any passat:

negar l’autoria de les lesions, difi-

cultar la identificació dels agents

que van disparar les escopetes i ma-

nifestar desconeixement sobre la

gravetat de les ferides. Cal recordar

que Oscar Valiente, Jordi Sallent i

Jordi Naval van perdre un ull per

l’impacte de bales de goma l’any

passat i que uns altres dos joves van

patir traumatismes greus al tòrax i

al cap que els van fer ingressar a la

Unitat de Cures Intensives en una

situació d’extrema gravetat.

El llançament dels
projectils contra 
la multitud va ser
massiu a l’avinguda
Maria Cristina i a la
Gran Via en direcció
a l’Hospitalet

L’impacte de la bala de goma ha fet que Nicola T., de 24 anys, hagi perdut l’ull dret

BARCELONA • UN D’ELLS VA PERDRE L’ULL MENTRE ERA A UNA TERRASSA DE LA GRAN VIA LA NIT DE LA CELEBRACIÓ DEL MUNDIAL

Dos ferits greus per bales de goma dels
Mossos denuncien l’agressió als jutjats
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Projectils
perillosos
David Fernàndez

C
entenars de persones ferides

–sovint amb seqüeles irreversi-

bles i irreparables– i la darrera

víctima mortal l’any 1995. És l’altre

balanç sinistre de les bales de goma,

una munició que es troba en un obert

retrocés i abandonament a tota Euro-

pa com a estri per la repressió de mul-

tituds. El seu grau elevat d’indiscri-

minabilitat, les lesions lleus i greus

que provoquen –de forma destacada,

la gran incidència de lesions oculars i

cegueres– i el fet que acabin recorrent

trajectòries incontrolables  i incon-

trolades han convertit les bales de

cautxú en un arma perillosa. Actual-

ment, només les mantenen països

com Grècia, Portugal o l’Estat espan-

yol. Uns informes de la Societat

Espanyola d’Oftalmologia de l’any

1996 ja alertaven de la seva perillosi-

tat i de la gravetat de les lesions que

causaven. Fins i tot The Lancet –la

revista mèdica degana d’àmbit mun-

dial– alertava del seu caràcter lesiu

–l’octubre de 2002, en un estudi fet a

Palestina– i documentava tres morts

per pneumotòrax, obstruccions intes-

tinals i hemorràgies internes.

Sobre un còmput de 152 persones

ferides i tot i que, teòricament, es

dóna la directriu de disparar només a

les extremitats inferiors, la majoria

de ferides es diagnosticaven al coll, el

cap i la cara. El 2003, l’informe Merce-

naris del dolor d’Amnistia Interna-

cional expressava la seva preocupa-

ció pel fet que fossin escollides com a

“primer recurs davant d’altres op-

cions”. En aquest sentit, el darrer

informe de la Coordinadora per la

Prevenció de la Tortura (CPT), presen-

tat el 28 de maig a Saragossa, incidia

precisament en les darreres sentèn-

cies condemnatòries –autèntiques

excepcions en una mar d’impunitats–

per lesions produïdes per pilotes de

goma. I també recordava l’augment

de denúncies per brutalitat policial

“registrat en el decurs d’esdeveni-

ments esportius durant el 2008”.

Entre ells, els succeïts a l’estadi Vi-

cente Calderón en partits amb clubs

europeus com el Tottenham (on un

aficionat discapacitat va acabar per

terra) o l’Olympique de Marsella, amb

polèmiques actuacions policials que

van provocar que la UEFA tanqués

l’estadi durant tres partits. Durant el

darrer any, les bales de goma han dei-

xat centenars de persones ferides a

diverses localitats com Bilbao,

Donosti, Madrid, Almeria o Barcelona.

Entre les persones afectades, trobem

els casos d’Enrike Erregerena (de 51

anys, que va rebre un impacte directe

als testicles i va ser traslladat a l’hos-

pital) o el de J.F. (que va patir estrips al

pavelló auricular provocats per una

pilota disparada per un ertzaina).

ARXIU ALBERT GARCIA

El segon afectat va
rebre un impacte 
a la cama mentre
baixava d’un
autobús que venia
de l’aeroport

Agents dels Mossos disparen bales de goma durant les celebracions blaugranes del 2009
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P
robablement, quan aquesta

DIRECTA arribi a mans de les

seves lectores, ja se sabrà el

resultat de la votació parlamentària

de la ILP per l’abolició de les curses

de braus. Aquesta proposta de llei,

presentada per la Plataforma Prou i

avalada per les més de 180.000 sig-

natures recollides, commina el Par-

lament català a prohibir definitiva-

ment la tauromàquia, basant-se en

la sensibilitat social creixent cap a

la protecció dels animals, el descens

de l’afició per les curses de braus a

Catalunya i la despesa de diner pú-

blic que suposen.

El debat sobre l’abolició institu-

cional d’aquesta pràctica, defensa-

da com a “art i cultura” per l’afició

taurina i titllada de maltractament i

tortura per les veus detractores, es

va centrar, en un inici, en els argu-

ments ètics i en defensa de la lliber-

tat esgrimida per unes i altres, fins

que va ser assumit pels partits polí-

tics institucionals, que van fer virar

el debat cap a postulats catalanistes

o espanyolistes, segons la filiació de

cadascú.

Aquest gir en l’enfocament de la

qüestió ha propiciat imatges insòli-

tes, com la de l’afició taurina que, el

25 de juliol, a l’arena de la Plaça Mo-

numental, passejava amb senyeres

amb lemes com Volem les nostres

curses de braus, amb l’himne dels

Segadors de fons. El desplegament

de catalanitat, però, es va veure

entorpit per alguns parroquians, as-

torats perquè l’organització de la

performance nacionalista els convi-

dava a “amagar” les banderes espan-

yoles –algunes preconstitucionals–

que mostren habitualment. Men-

trestant, fora de la plaça, els espera-

ven unes desenes d’activistes del

moviment antitaurí, que feien sonar

xiulets i portaven pancartes que

propugnaven Els toros no són cul-

tura.

El portaveu de la Plataforma

Prou, Leonardo Anselmi, ha criticat

aquest “doble joc moral” de la gent

que defensa la tauromàquia amb

l’argument que, per una banda, asse-

gura que la prohibició de les curses

“és un atac de tall identitari cap a

tot allò que soni a espanyol”, mentre

que, per l’altra, “apel·la a la catalani-

tat d’aquest espectacle per guanyar

simpaties en contra de l’abolició”.

Es preveu que –en cas que la ILP

prosperi– la cursa del dia 1 d’agost

serà la darrera corrida que es farà a

Catalunya, tot i que la prohibició no

entraria en vigor fins el dia 1 de

gener de 2012.

També al sud del país, a la ciutat

de València, prop d’un centenar de

persones van fer sentir la seva veu a

favor de l’abolició, a les portes de la

plaça de bous, coincidint amb la Fira

de juliol de València. Cal recordar

que el País Valencià va ser una de les

regions que, fa un parell de mesos,

va decretar les curses de braus com

a bé d’interès nacional espanyol.

La prohibició no
entraria en vigor fins
el dia 1 de gener
del 2012

Mobilització antitaurina celebrada entre el carrer Marina i la Gran Via de les Corts Catalanes el 25 de juliol

GIANLUCA BATTISTA

S’han vist imatges
insòlites, com la de
l’afició protaurina
amb senyeres per
defensar les curses

CATALUNYA • LES ACTIVISTES ANTITAURINES ES MANIFESTEN DAVANT LA MONUMENTAL AMB LEMES COM ‘ELS TOROS NO SÓN CULTURA’

La Plataforma Prou ha recollit 180.000
signatures contra les curses de braus 
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L
a impunitat de què gaudeixen

els grups, partits, distribuïdores

de material i editorials nazis i

racistes a Internet continua essent a-

claparadora. Tot i que no és l’únic ca-

nal utilitzat, la xarxa s’ha convertit en

l’eina clau dels grups feixistes per for-

mar i captar militància i per difondre

tot un seguit de doctrines que exalten

la xenofòbia, l’homofòbia o el geno-

cidi. El 8 d’octubre de 2009, l’Audièn-

cia de Barcelona va condemnar quatre

nazis molt coneguts a penes de presó i

multes per associació il·lícita i per

vendre i distribuir de forma massiva

tota mena de publicacions (llibres i

revistes) on es nega l’holocaust, es dis-

culpen els crims comesos pel Tercer

Reich, es propugna la reinstauració de

règims totalitaris i s’incita a l’elimina-

ció física de la població jueva i d’altres

grups ètnics o racials (DIRECTA 161). El

president del partit nazi Movimiento

Social Republicano (MSR) i propietari

d’Ediciones Nueva República (ENR) va

ser condemnat a una pena de dos anys

i mig de presó i a pagar 2.400 euros,

però encara desenvolupa la seva acti-

vitat editorial amb total normalitat i

impunitat.

La pàgina web i l’apartat de cor-

reus de l’editorial resten operatius i la

revista Nihil Obstat (que formava part

del sumari de la sentència de l’octubre

de 2009) encara presenta números edi-

tats durant aquest 2010 i s’està venent

a la web de ENR. També cal destacar

que, el mes de desembre de 2009, Llo-

part va organitzar un acte per presen-

tar el projecte d’ENR a Cantàbria. A tot

això, cal afegir-hi l’aparició recent d’u-

na nova pàgina web que, sota el títol

Europa Pàtria Nostra, ofereix material

nazi i fomenta la lectura de textos sig-

nats per feixistes com Ledesma

Ramos, Primo de Rivera, Jean Thiriart

o Oswald Mosley. Europa Pàtria Nos-

tra, que es defineix com una “iniciativa

desvinculada de qualsevol associació o

partit polític”, ofereix enllaços amb les

web d’ENR, de la Llibreria Europa de

Gràcia, d’Ediciones Barbarroja (que

comercialitza el seu material a través

de la Librería O’Henry de Madrid), del

Centro de Estudios Euroasiáticos i del

Círculo de Estudios La Emboscadura

(amb seu a Salamanca). La web, que

apareix a la xarxa com a bloc de Word-

Press, també ofereix enllaços d’edito-

rials i organitzacions nazis europees:

Fahmentraeger (Alemanya), Groupe-

ment de Recherche et d’Études pour la

Civilisation Européenne (amb seu a

París), Causa Nacional (Portugal), Fo-

rum des Résistants Européens EURO-

SYNERGIES i Moviment Euroasista

Internacional (Rússia).

CATALUNYA • JUAN ANTONIO LLOPART SENENT VA SER CONDEMNAT A PRESÓ I A UNA MULTA PER DIFONDRE LES PUBLICACIONS QUE EDITA

L’amo de Ediciones Nueva República encara
ven material nazi amb total impunitat

Concentració protaurina celebrada a la Plaça de Toros Monumental de Barcelona el 25 de juliol

GIANLUCA BATTISTA



TARRAGONA • LLUITA
Setena cadena
humana per
salvar la platja
Llarga
Fran Richart

elcamp@setmanaridirecta.info

El col·lectiu Salvem la platja Llarga

ha convocat una cadena humana el

31 de juliol a les 10 del matí per dema-

nar a la Generalitat i el Ministeri de

Medi Ambient que canviïn la seva polí-

tica en relació a les platges naturals.

L’acció, que pretén ocupar amb mani-

festants els gairebé tres quilòmetres

de longitud que hi ha de punta a punta

d’aquesta platja tarragonina, vol cons-

cienciar sobre un dels pocs espais ver-

ges del litoral mediterrani que està

amenaçat. Fonts consultades per la

plataforma ecologista asseguren que

“encara hi ha planejat un pressupost

de quatre milions i mig d’euros per la

intervenció del bosc de la Marquesa”.

El grup ecologista critica el fet que les

administracions, tot i declarar que “no

hi ha diners”, destinin pressupostos a

aquests macroprojectes i “no hagin

deixat clar sobre el paper el futur de la

platja”. Per la seva banda, la plata-

forma continua reclamant la creació

del parc natural del Gaià, que suposa-

ria l’únic corredor verd que connecta-

ria els Pirineus amb el Mediterrani i

suposaria un pulmó verd per la ciutat

de Tarragona, el qual “garantiria la pre-

servació dels tresors naturals, paisat-

gístics i històrics d’aquestes terres”.

TARRAGONA • CONSULTES
La URV s’adhereix
a les votacions
sobre la
independència de
Tarragona decideix
Fran Richart

elcamp@setmanaridirecta.info

El Consell de Govern de la Universi-

tat Rovira i Virgili va aprovar, el

15 de juliol, la moció d’adhesió de la

universitat a la plataforma Tarragona

Decideix, amb 41 vots favorables a la

proposta (de 50) i cap en contra. D’a-

questa manera, la URV entra a formar

part de la llista d’entitats que donen

suport a la iniciativa promoguda per

Tarragona Decideix de dur a terme la

consulta sobre la independència de

Catalunya a la capital tarragonina.

Concretament, és la trenta-novena de

la llista d’entitats que donen suport a

la proposta, entre les quals trobem les

colles castelleres Jove dels Xiquets de

Tarragona i Xiquets del Serrallo, els

agrupaments escoltes i guies Alverna

i Xaloc, les Associacions de Veïns de

la Floresta i del Serrallo, la Coopera-

tiva Obrera Tarraconense o Òmnium

Cultural. 

Durant tot aquest estiu, la plata-

forma Tarragona Decideix també es

trobarà immersa en els actes de reclu-

tament de voluntàries pels diferents

barris de la ciutat per informar sobre

el procés i quins requisits cal complir

per ser fedatària i recollir vots de la

població tarragonina.
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Núria Comerma

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a tragèdia ocorreguda el 17 de

juliol, amb la mort d’una noia

de quinze anys i tres persones

ferides, a l’atracció anomenada El

pèndol del Tibidabo destapa tot un

seguit d’irregularitats que ja havien

estat assenyalades i denunciades

per entitats i plataformes contràries

al projecte. Entre l’any 2005 i 2008,

es va dur a terme una lluita via nor-

mativa municipal, via judicial, via

accions de denúncia al parc i es van

enviar escrits a alts càrrecs polítics,

culturals i científics per evitar la tala

de les alzines de l’alzinar, catalogat

com a ecosistema i ubicat dins el

Parc d’Atraccions del Tibidabo, al

cim de la muntanya, al Parc de Coll-

serola. Quan es va aprovar el Pla

Especial de les Atraccions, la Plata-

forma SOS Tibidabo va considerar

que aquest significava “una aposta

governamental per la destrucció de

l’ecosistema de la zona, tot i que una

de les especificitats més importants

del Parc del Tibidabo és el contacte

amb la natura”.

Tal com afirma Juli Fontoba, mem-

bre del col·lectiu Agudells i d’Ecolo-

gistes en Acció (entitats que formen

part de la Plataforma en Defensa del

Parc de Collserola): “El ple del dis-

tricte de Sarrià-Sant Gervasi va

votar cinc vegades en contra del Pla

Especial de les Atraccions”. Per Fon-

toba, “això denota la falta de demo-

cràcia i de descentralització política

que està duent a terme l’Ajuntament

de Barcelona, amb Hereu com a

màxim responsable. Fa 100 anys, el

municipi de Sarrià decidia per ell

mateix i, 100 anys després, s’imple-

menten polítiques que ni el propi ple

municipal de la Casa Gran no aprova

i tiren pel dret Jordi Hereu, Carles

Martí i Ramón Garcia-Bragado, el

PSC en solitari i en minoria”. Res-

pecte a les irregularitats d’aquest

projecte, Juli Fontoba, ens explica

que “fa just un any, Jordi Hereu –com

a President del Consorci del Parc de

Collserola– va ser reprovat per part

del consell consultiu del Consorci

del Parc de Collserola”, que conside-

rava que el màxim propulsor de la

destrucció d’un alzinar catalogat i

gaire bé únic a la solana de Collse-

rola no podia “ser president del con-

sorci”. El cas es va portar al Consell

de Medi Ambient i Sostenibilitat,

però no va ser acceptat a tràmit.

Uns dies abans que comencessin

la tala d’alzines, l’abril de 2008,

membres del col·lectiu Agudells es

van encadenar a quatre arbres per

denunciar que l’execució de l’atrac-

ció d’El pèndol es faria sense un

estudi d’impacte ambiental, tal com

obliga la normativa vigent. A més,

segons el regidor de Medi Ambient

de CiU Joan Puigdollers, la Mun-

tanya russa tampoc no compleix

amb la normativa vigent de preven-

ció d’incendis perquè no compta

amb una franja de seguretat sense

arbrat. Ara sabem, doncs, que no hi

ha estudi d’impacte ambiental, però

hi hem d’afegir que no hi ha llicència

municipal per cap de les atraccions

del parc. Sobre aquesta qüestió,

Assumpta Escarp ha explicat a Vila-

web que “el Parc és de titularitat

pública i no hi ha una llicència per-

què és un projecte tècnic aprovat per

Urbanisme i per l’Ajuntament i que

contempla les especificitats tècni-

ques i de seguretat, manteniment,

homologació, etc. El que substitueix

la llicència és el projecte, per tant, té

aquest requisit”. Ecologistes en Ac-

ció de Catalunya reclama “que a-

questa atracció (El pèndol) i la Mun-

tanya Russa siguin retirades i que es

restauri la part de muntanya tal com

estava abans que s’hi construïssin

les atraccions”.

Quan li preguntem qui creu que

són els responsables d’aquest cas ple

d’irregularitats i d’imprudències

que ha acabat fatalment amb la mort

d’una noia de quinze anys, el porta-

veu d’Ecologistes en Acció ens remet

a Jordi Hereu, Carles Martí i Ramón

Garcia-Bragado, als quals considera

“els tres impulsors que la Muntanya

russa i El pèndol siguin a la serra de

Collserola, contra la voluntat del veï-

nat, de grups ecologistes, de norma-

tives europees, de les resolucions

dels plenaris municipals i de les prò-

pies normatives municipals”.

Agudells i
Ecologistes en Acció
diuen que “el ple de
Sarrià-Sant Gervasi
va votar cinc cops
en contra del pla 
de les atraccions”

Estat en què ha quedat l’extrem de l’atracció

ARXIU ALBERT GARCIA

BARCELONA • COL·LECTIUS EN DEFENSA DE COLLSEROLA I EL TIBIDABO JA HAVIEN DENUNCIAT LES ANOMALIES

La tragèdia d’El pèndol fa aflorar totes les
irregularitats que s’amaguen al Tibidabo

Mobilització celebrada el 2008 per defensar les alzines que, finalment, van ser talades

Membres d’Agudells
es van encadenar a
quatre alzines per
denunciar que El
pèndol es faria
sense un estudi
d’impacte ambiental
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Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a jutgessa Remei Bona, titular

del jutjat de vigilància peni-

tenciària número 4, ha revocat

la decisió de la Secretaria de Serveis

Penitenciaris, Rehabilitació i Justí-

cia Juvenil dirigida pel socialista

Albert Batlle i ha concedit el tercer

grau penitenciari a Alfonso Hermo-

so, empresonat a Can Brians II des

del 8 d’abril per un suposat cop de

puny en defensa pròpia contra un

agent dels Mossos d’Esquadra que

agredia manifestants amb un kubo-

tan durant una protesta de l’Assem-

blea d’Okupes, el 19 de maig de l’any

2007 a Barcelona. La resolució fer-

ma de la magistrada és molt dura

amb la postura mantinguda per part

de la direcció política del sistema pe-

nitenciari català, ja que conclou que

el pres no havia rebut la condició de

pres en tercer grau per raons “mera-

ment ideològiques”. El redactat a-

punta que la decisió de la Secretaria

de Serveis Penitenciaris “no sembla

tenir en compte el contingut favora-

ble al tercer grau de la proposta de

l’equip tècnic” del centre peniten-

ciari Brians II. La raó que va portar a

la denegació del tercer grau per part

de la direcció penitenciària de la Ge-

neralitat va ser, explícitament, el fet

que Alfonso Hermoso tenia “un plan-

tejament de vida continuat i contrari

al reconeixement de la figura de l’au-

toritat, amb certs trets radicalitzats

en defensa d’aquesta postura”. La

jutgessa Remei Bona destaca que “la

figura de l’autoritat no pot ser abso-

luta i pot ser sotmesa a crítica” i, per

tant, “el seu qüestionament no pot

ser considerat delictiu”.

A conseqüència de tots aquests

raonaments, ha dictaminat l’estima-

ció del recurs presentat per l’advocat

del condemnat i ha decidit adjudi-

car-li el tercer grau penitenciari, que

s’aplicarà a partir del 30 de juliol. A

partir d’ara, doncs, sortirà en lliber-

tat cada cap de setmana i dormirà a

la presó totes les nits dels dies fei-

ners, previsiblement, a un centre de

règim obert a la ciutat de Barcelona.

Cal recordar, però, que encara li

resten més de dos anys de condemna,

que haurà de complir –en gran part–

en aquest règim de tercer grau. D’al-

tra banda, pel que fa al mosso d’es-

quadra que va provocar tots aquests

fets amb la utilització il·legal del

kubotan, no ha rebut cap mena de

sanció administrativa i tampoc no

ha estat processat judicialment.

La resolució de la
magistrada conclou
que el pres no ha
rebut abans el
tercer grau per
raons “ideològiques”

ARXIU ALBERT GARCIA

Marc Font

redaccio@setmanaridirecta.info

Que les opinions de la ciuta-

dania no coincideixen amb

les de la classe governant no

és  cap sorpresa, per desgràcia. El

problema és que, sovint, les opi-

nions del poble no són escoltades i

poques vegades es pregunta a la

gent què pensa sobre un projecte

en concret, per més magnitud que

tingui. L’Ajuntament de Sant Vi-

cenç dels Horts, amb el suport del

Departament de Política Territorial

i Obres Públiques, vol tirar enda-

vant una Àrea Residencial Estratè-

gica (ARE) en una de les darreres

zones agrícoles del municipi i s’ha

negat en diverses ocasions a con-

sultar la població què li sembla el

projecte. Malgrat tot, la ciutadania

vicentina ha pogut mostrar el seu

rebuig al projecte urbanístic, que

implicaria la construcció de 2.500

pisos i un augment de la població

de 8.000 habitants, gràcies a la

consulta popular celebrada el 24 de

juliol.

Un total de 1.492 persones, el

7,08% de la població empadronada al

poble major de 16 anys, es van acos-

tar a les urnes per opinar i el no a

l’ARE va ser massiu. S´’hi van oposar

1.405 persones (el 94,17% dels vots) i

només 82 paperetes (5,5%) van ser

favorables a la pilotada. La partici-

pació va ser semblant a la que es va

registrar a les consultes indepen-

dentistes d’alguns municipis de l’à-

rea metropolitana.

Tenint en compte que el resultat

de la consulta no era vinculant i que

comptava amb l’oposició total de l’e-

quip de govern municipal, format pel

PSC (que té l’alcaldia) i el PP, les enti-

tats organitzadores (Federació d’As-

sociacions de Veïns, Col·lectiu NO a

l’ARE i Plataforma Cívica per Sant

Vicenç) consideren que “la iniciativa

ha estat un èxit” i “ha demostrat que

la ciutadania reclama un debat obert

i participatiu al voltant d’aquest pro-

jecte”.

L’equip de govern local, però, ja

havia advertit, abans de la votació,

que no faria cas del resultat i que

mantindria la seva voluntat de tirar

endavant un nou barri, que ocuparà

38 hectàrees que, fins ara, tenen la

consideració de sòl rústic. La con-

sulta es va fer el 24 de juliol –coinci-

dint amb la Festa Major d’estiu de

Sant Vicenç– i va comptar amb la

participació de 1.004 persones. Du-

rant la resta de la setmana, prop de

500 persones havien exercit el vot de

forma anticipada. Els col·lectius o-

positors mantenen el rebuig a l’ARE

– La Façana, que s’ubica molt a prop

de la riba del riu Llobregat, perquè

veuen l’eixample urbà “insostenible

i innecessari”, ja que hi ha més de

1.000 pisos buits al poble, segons

dades de l’Institut d’Estadística de

Catalunya (Idescat).

Veïnes de Sant Vicenç dipositen el seu vot durant la consulta contra l’ARE

SANT VICENÇ DELS HORTS • MÉS DE 1.500 PERSONES PARTICIPEN A LA CONSULTA SOBRE L’ARE LA FAÇANA

La població vicentina diu ‘no’ a la ‘pilotada’
urbanística que projecta 2.500 pisos

SANT ESTEVE SES ROVIRES • A PARTIR D’ARA, DORMIRÀ A LA PRESÓ LES NITS DELS DIES FEINERS

El jutjat dóna el tercer grau al pres del
‘cas kubotan’ tot i l’oposició d’Albert Batlle

BAGES • LABORAL
Acusen CESPA
d’assetjament
i precarietat
Directa Manresa

manresa@setmanaridirecta.info

Dues persones de la secció sindical

de la CNT-AIT del Bages han estat

acomiadades de l’empresa CESPA SA

pel fet de reivindicar els drets laborals

de la plantilla, segons ha informat la

CNT-AIT Manresa. El sindicat apunta

que la plantilla pateix “assetjament,

persecució i repressió” pel fet de dema-

nar els drets laborals bàsics. El con-

flicte va sorgir quan la plantilla de l’em-

presa concessionària del servei de

recollida, CESPA SA, dels municipis de

Monistrol de Calders i Castellgalí es va

veure immersa en una situació de pre-

carietat econòmica i laboral, segons

informa la CNT Manresa. Segons el sin-

dicat, la plantilla només percep el 50%

del salari per “la pèrdua intencionada”

de la concessió del poble de Santa Ma-

ria d’Oló, ja que s’augmenta “fins a qua-

tre vegades el cost municipal del servei

de recollida, tot i que l’empresa està

obligada per sentència a abonar el 25%

més de la subrogació”. Segons aquest

sindicat, els acomiadaments han estat

perpetrats “amb la complicitat dels

ajuntaments” de Monistrol i Castell-

galí, que “no volen mediar una resolu-

ció”. La CNT Manresa exigeix “la read-

missió de les persones acomiadades” i

unes condicions laborals “dignes”.

TERRASSA • LABORAL
L’Assemblea
d’Aturats es
concentra davant
de l’ajuntament 
Arnau López

laboral@setmanaridirecta.info

L’Ajuntament de Terrassa va cele-

brar l’últim ple d’aquest curs polí-

tic el 21 de juliol. Aprofitant aquesta

situació i després de canviar la convo-

catòria per la manifestació del 10 de

juliol a Barcelona, l’Assemblea d’Atu-

rats de Terrassa i l’Assemblea Popular

de Terrassa (APT) es van concentrar

davant del consistori sota el lema Con-

tra l’Atur i la Precarietat, Organitza’t i

Lluita. Una cinquantena de persones es

va aplegar per denunciar “la realitat de

la crisi econòmica que vivim, amb unes

xifres alarmants d’aturats a la co-

marca” (més de 70.000 persones) i per

“qüestionar de forma radical el caràc-

ter democràtic de l’actual sistema polí-

tic”.  La concentració també va servir

per fer repàs i tancament de curs de

l’Assemblea d’Aturats de Terrassa, que

funciona des de fa sis mesos. Durant

aquest temps, l’assemblea ha organit-

zat diversos actes, en solitari o conjun-

tament amb l’APT, el més significatiu

dels quals va ser l’1 de Maig Combatiu

de Terrassa. A la mateixa hora, una con-

centració del personal de CCOO de l’A-

juntament de Terrassa protestava per

la rebaixa del 5% que ja ha aplicat el

consistori egarenc. Dos representants

del sindicat van intentar pujar al ple i

van ser expulsats per la Policia Munici-

pal de Terrassa que custodiava les esca-

les i que va estripar la pancarta.



GIRONA • LABORAL

Victòria de les
treballadores de
la neteja després
de 43 dies 
de lluita
Directa Girona

girona@setmanaridirecta.info

L’
acampada de protesta de les ne-

tejadores de Girona es va aixe-

car després de 43 dies. Ha cal-

gut més d’un mes de protesta al carrer,

de nits, de matinades, de pluja i de sol

perquè les treballadores de la neteja

aconseguissin el seu objectiu. Aquest

objectiu no era un altre que el de recu-

perar la seva feina.

El grup de dones va acampar a les

portes de la nova seu de la Generalitat

a Girona des de principis del mes de

juny. L’acció es va dur a terme com a

mesura de protesta davant l’enigmà-

tica i a la vegada irregular pèrdua

dels seus llocs de treball. La situació

es va donar quan es va inaugurar la

nova seu de l’administració catalana,

que aglutina els diferents departa-

ments que abans hi havia repartits

per la ciutat. Amb el tancament d’a-

questes seus, les treballadores de la

neteja havien de ser subrogades per

l’empresa adjudicatària dels servei a

la nova seu. Però la sorpresa va ser

màxima quan es van trobar que l’em-

presa que les havia d’acollir no ho

podia fer perquè, si ho feia, incomplia

les bases del concurs públic que va

establir la pròpia Generalitat per

adjudicar la neteja de la seu. Les tre-

balladores es van trobar en una situa-

ció de limbe laboral. La Generalitat

obliga les empreses a subrogar el per-

sonal, però prohibeix que les empre-

ses que han d’acollir al nou personal

ho facin a través d’un concurs redac-

tat per la mateixa administració.

Així doncs, les treballadores es

trobaven que ni podien treballar ni les

podien contractar ni podien cobrar

cap tipus de prestació perquè no ha-

vien estat acomiadades formalment.

Un mes i mig després de denunciar

públicament aquest desgavell, s’han

anat duent a terme accions de pro-

testa variades i imaginatives mentre

durava l’acampada. Cinema a la fres-

ca, revetlla de Sant Joan, una xiulada

sonora el dia que el president Monti-

lla va anar a la seu, una cadena huma-

na que va rodejar tot l’edifici, hores i

hores de difusió a la gent que s’acos-

tava i denúncies i pressions rebudes

per part del consistori perquè abando-

nessin la protesta. Tots aquests dies

han donat per molt i la recuperació

dels seus llocs de treball ha estat una

victòria, però una altra assoliment

–no menys important– és que han do-

nat una lliçó impagable de solidaritat

i suport mutu. I, al mateix temps, han

denunciat públicament la seva preca-

rietat i el poc reconeixement que hi

ha en aquest sector.

Les accions d’aquest
grup de dones s’han
convertit en una lliçó
de suport mutu
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Manel Ros

laboral@setmanaridirecta.info

L
es treballadores del 061, el te-

lèfon que atén les emergències

mèdiques, continuen lluitant

contra els 107 acomiadaments que

va dur a terme l’empresa Atento –

subcontractada per donar el servei–

el mes de març passat. Després d’or-

ganitzar diferents tipus d’accions, el

23 de juliol, una vintena de membres

de la CNT va ocupar la seu del Depar-

tament de Sanitat de la Generalitat

de Catalunya, situada a la Travessera

de les Corts de Barcelona. L’ocupació

es va dur a terme per exigir una reu-

nió al Departament de Salut i al Ser-

vei d’Emergències Mèdiques (SEM)

per parlar de la situació de les aco-

miadades. Una trobada que, per altra

banda, el sindicat CNT havia estat

reclamant durant mesos, sense obte-

nir cap mena de resposta per part de

l’empresa o l’administració.

L’ocupació del Departament de

Sanitat es va desenvolupar sense cap

mena d’incident destacat, més enllà

del de la pròpia ocupació. La vintena

de persones que van entrar a la seu

del departament van desplegar una

bandera de la CNT que es podia veure

des de fora i van omplir d’adhesius la

porta de l’edifici. Mentre diverses

persones es reunien amb les repre-

sentants del Departament de Sani-

tat, la resta esperaven al vestíbul.

Aquesta acció, en part, es va po-

der dur a terme gràcies a l’ajuda i la

solidaritat que van mostrar una cin-

quantena de persones de diversos

col·lectius que van estar donant su-

port a l’exterior del departament du-

rant tota l’estona que va durar l’ocu-

pació. A fora, es van desplegar vàries

pancartes. Una d’elles, mostrava el

suport vers les 107 persones acomia-

dades i reclamava la seva readmissió

i una altra feia una crida a l’assem-

blea unitària de treballadores que es

farà el 15 de setembre a la plaça Uni-

versitat de Barcelona per organitzar

la vaga general del 29 de setembre

des de la base. També es va fer una

lectura del manifest de la secció sin-

dical que denunciava la situació la-

boral en què es troben les treballado-

res. Entre d’altres aspectes, el mani-

fest de la CNT denunciava que costa

d’entendre que “la gestió del 061 de

Catalunya sigui privada” i que “s’a-

pliqui el conveni del telemàrqueting

a les treballadores”, tot i que, segons

el sindicat, el que es fa és enviar

“metges i ambulàncies”. Però el que

el sindicat CNT troba encara més

escandalós és el fet que ni tan sols

s’apliqui “el conveni de telemàrque-

ting”. Durant l’ocupació, també es va

representar una petita obra de teatre

que posava en evidència la gestió pri-

vada i favorable a l’empresa que es fa

del servei del 061 i la responsabilitat

del tripartit en la gestió d’aquest ser-

vei. Per últim, també es va penjar un

ninot de plàstic que representava la

consellera de Sanitat, Marina Geli,

responsable en última instància de

la situació de les treballadores i dels

acomiadaments del 061. Després de

gairebé una hora d’ocupació, el De-

partament de Sanitat, pressionat per

la lluita de les treballadores, va acce-

dir que el SEM es reunís amb la sec-

ció sindical el 27 de juliol. A la reunió

entre la secció sindical i el SEM, la

CNT va plantejar la qüestió de la

readmissió de la gent acomiadada i

les condicions laborals de manca

d’higiene en què es treballa al 061,

així com el fet que no es pagui el

període de formació. El representant

del SEM, segons fonts de la CNT, “va

tirar pilotes fora pel que fa als aco-

miadaments”, però es va comprome-

tre a “parlar amb Atento sobre la

falta d’higiene i el període de forma-

ció”.

La trobada ha estat
reclamada durant
mesos per la CNT,
però no ha obtingut
cap resposta ni de
l’empresa ni de
l’administració

Les treballadores del SEM es concentren davant les portes del Departament de Sanitat el 23 de juliol
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L
es carteres de la secció de Cor-

reus del Prat de Llobregat han

començat una sèrie de mobilit-

zacions per exigir que es mantingui la

qualitat de Correus durant l’estiu.

Davant el període d’estiu i les conse-

qüents vacances del personal, l’em-

presa ha decidit no contractar ningú

per les suplències durant els mesos

d’agost i setembre, fet que –segons les

treballadores– “farà impossible poder

mantenir el servei de Correus” que,

segons la llei, “obliga a repartir tota la

correspondència cada dia de la set-

mana de dilluns a divendres”. Ara ma-

teix, la població del Prat es divideix

en 30 seccions i compta amb una

plantilla de 33 persones. Si les quotes

de repartiment que han d’assumir les

treballadores amb la totalitat de la

plantilla activa ja són altes, a l’agost,

s’hi afegeix el fet que la feina s’alen-

teix perquè hi ha poc veïnat als edifi-

cis i costa molt més entrar-hi per dei-

xar la correspondència a les bústies.

Correus ja ha dit que, a l’agost, només

suplirà el 50% dels llocs de treball

que hauria de cobrir i addueix “la bai-

xada de la correspondència durant

aquest mes”. Des dels sindicats, però,

argumenten que “això es deu a una

mala planificació del personal per

part de l’empresa” i diuen que deixa-

rà “cinc o sis barris del Prat sense el

servei de Correus durant el mes d’a-

gost”. 

La CGT de Correus, que es mani-

festa cada matí del mes de juliol per

protestar contra la mesura, ha mani-

festat que “els diners que reben de

l’Estat haurien d’anar destinats a

prestar un servei públic de qualitat i

no a arreglar comptes de resultats,

com si es tractés d’una empresa pri-

vada”. Des del sindicat, creuen que “a-

questa és una estratègia de l’empresa

per perjudicar el servei”, mentre espe-

ren la privatització prevista d’acord

amb la liberalització postal, marcada

per una directiva europea que entrarà

en vigor l’1 de gener de 2011.

Lluites generalitzades

Aquests darrers mesos, les lluites

sindicals a Correus contra la libera-

lització postal prevista per l’any

vinent s’han estès. La més important

va ser la vaga general de 24 hores que

es va fer el 9 de juny, però també hi

ha hagut altres lluites que denun-

cien la precarització de la feina, la

repressió contra el sindicalisme

combatiu o la baixada del nivell de

qualitat, que repercuteix directa-

ment en la ciutadania. Al Baix Llo-

bregat, hi ha els exemples de Sant

Vicenç, Castelldefels o Gavà, que els

darrers mesos s’han mobilitzat per

garantir un servei postal públic i de

qualitat.

EL PRAT DE LLOBREGAT •  L’EMPRESA HA DECIDIT NO CONTRACTAR NINGÚ PER FER LES SUPLÈNCIES

La plantilla de Correus es manifesta contra
la qualitat deficient del servei durant l’estiu

BARCELONA • L’OCUPACIÓ S’HA PORTAT A TERME PER EXIGIR UNA REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT

Les treballadores del 061 ocupen
Sanitat i forcen una reunió amb el SEM
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Parlar de la Plataforma per Catalunya
(PxC) és parlar d’extrema dreta postfei-
xista, de caràcter postindustrial i nacio-
nalpopulista; tanmateix, seria una error
qualificar-la, simplement, com un partit
feixista. Ens trobem davant una nova
extrema dreta que no renega de l’herèn-
cia feixista dels anys d’entreguerres, tot i
que no planteja un retorn als règims d’a-
leshores. La PxC segueix la consigna d’un
del líders històrics del neofeixisme italià,
Giorgo Almirante, del Movimento So-
ciale Italiano: “Ni renegar del feixisme ni
restaurar-lo”. En aquest sentit, és esclari-
dor el punt 1.3 de la declaració programà-
tica de la PxC: “El partit elaborarà la seva
doctrina pròpia tenint en compte els ele-
ments positius dels corrents filosòfics i
ideològics de qualsevol signe que hagin
jugat una paper decisiu en la història
d’Europa”. N’és un exemple, l’adopció
dels mecanismes d’inclusió i exclusió de
caràcter radical, tan representatius del
feixisme clàssic.

Identitat i tradició
En el cas de la PxC, els mecanismes d’in-
clusió i exclusió resten vehiculats a través
d’una lectura excloent de la identitat,
mitjançant un diferencialisme radical
entre les persones “autòctones” i les es-
trangeres. Però, qui és la persona “autòc-
tona”? No és aquella que habita i treballa
a Catalunya, però ni tan sols aquella qui
hi ha nascut. Només és autòctona aquella
persona que pertany culturalment a la
comunitat. Per molt que hagi nascut a
Catalunya, sempre serà una persona “im-

migrant” –terme que és més entès com a
gerundi que com a substantiu, és a dir,
una persona que està de pas–, sempre
estarà maculada per una cultura “heredi-
tària”, incompatible amb l’occidental. La
persona immigrant (i l’estrangera per
excel·lència és la musulmana, gihadista
en potència) és representada com una
agent “colonitzadora/invasora” i “perver-
tidora” de les essències de la comunitat.
Així, la PxC va més enllà del concepte ra-
cial per esdevenir un moviment defensor
de la “tradició” (cristiana) davant de “l’u-
surpador islàmic”. El partit nega rotun-
dament ser racista i s’autoanomena identi-
tari. En nom de la preservació de la
identitat, aspira a atènyer la cota zero d’im-
migració, ja que –segons els seus postu-
lats– les persones immigrants i les autòc-
tones són tan radicalment diferents que la
convivència entre elles és del tot impossi-
ble.

La persona immigrant és concebuda
com un “paràsit” del sistema de protecció
social estatal que abusa dels “privilegis”
atorgats pels polítics, en detriment de la
població autòctona. La immigració verte-
bra tot el diagnòstic del partit sobre els
mals de la societat actual. Les immigrants

PxC: les
clavegueres
del ‘Catalunya,
terra
d’acollida’
La Plataforma x Catalunya és un clar exponent dels
nous partits nacionalpopulistes que han emergit arreu
d’Europa. Per mitjà de la representació de la població
immigrant com a “pervertidora” de les essències de la
comunitat i donant suport al discurs de rebuig a la
corrupció de la classe política, el partit d’Anglada ha
aconseguit instal·lar el seu discurs antiimmigració en el
debat polític. Alhora, les declaracions de líders de CiU i
del PP han contribuït en bona mesura a normalitzar la
xenofòbia. Aquesta ha estat la gran victòria de la PxC:
condicionar l’agenda de la resta de partits i haver acon-
seguit la penetració del rebuig vers la immigració a
bona part de la societat catalana.

A FONS | LES CAUSES DE LA PENETRACIÓ DEL DISCURS XENÒFOB

-
Allò preocupant no és
l’origen ultradretà dels
líders de la PxC, sinó que
un sector important de la
població es mostri
receptiu al seu discurs
-
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–argumenten– estan posant en greu perill
la cohesió social i desvalisen l’estat del
benestar, de manera que cal reaccionar
amb un “xovinisme de l’estat del benes-
tar” i la “preferència nacional”, és a dir,
que les prestacions socials han de ser per
a la població autòctona: els d’aquí, primer,
és un eslògan de tots els moviments
nacionalpopulistes. La persona immi-
grant és estereotipada com a agent porta-
dora de la inseguretat ciutadana, ja que
provoca delinqüència, atur (treu llocs de
treball a la població autòctona), proble-
mes de veïnatge, proliferació de conduc-
tes incíviques, competència deslleial vers
els comerços autòctons (a causa de supo-
sades normes comercials a favor de les
persones immigrants) o pèrdua de quali-
tat del sistema educatiu.

Contra la política tradicional
Alhora, els partits polítics són jutjats se-
verament com una classe elitista i cor-
rupta, benefactora de la població immi-
grant (i, per tant, quintacolumnista dins
la comunitat). En canvi, se’ls acusa de no
tenir cap cura de “l’humil treballador”,
que paga els seus impostos “religiosa-
ment”. El populisme demagògic angla-
dista s’investeix d’”advocat dels pobres”,
dels “de baix” en lloc dels “de dalt”, tot
expressant en veu alta allò que pensa “el
poble” i que el discurs oficial –presoner
d’allò políticament correcte– no gosa dir.
La PxC postula una relació directa entre
aquest “poble” i les seves representants,
en contraposició a la democràcia parla-
mentària i la partitocràtica liberal. A-
questa deslegitimació de la política “tra-
dicional” i dels seus partits –que pot
trobar un terreny abonat en temps de de-

safecció política de la ciutadania i índexs
rècords d’abstenció electoral– és una de
la causes de l’organització de l’angladis-
me com a plataforma cívica “monotemà-
tica”, en comptes de partit.

Només en el sentit d’aquest lligam
“umbilical” entre organització i poble, la
PxC es declara demòcrata. Respecta les
regles del joc del sistema, però la demo-
cràcia només és concebuda com un mitjà:
d’acord amb els seus principis, les institu-
cions democràtiques patirien una pro-
funda desfiguració, en cas que la Plata-
forma per Catalunya arribés al poder.

La PxC no es diferencia en res dels
seus “germans grans europeus”, que, ar-
ran de la crisi econòmica i la subsegüent
recerca d’un boc expiatori en la població
immigrant, es troben en un moment
àlgid. Només per citar alguns exemples,
el Front National francès, la Lega Nord
padana, el Vlaams Belang flamenc o el
Jobbik hongarès s’enquadren en aquests
paràmetres ideològics. Segons l’historia-
dor Xavier Casals, aquests partits “es pre-
senten com a moviments transversals en
l’eix dretes/esquerres” (primer punt de la
declaració programàtica del partit: “PxC
no és de dretes ni d’esquerres, sinó un
projecte del sentit comú ciutadà”) i, en el
cas particular de la Plataforma, “també al
marge del debat sobre l’encaix Cata-

lunya/Espanya”, ja que, “més que la nació
territorial, defensen tancar files al voltant
d’un sistema de valors i una civilització
enfront de la invasió de l’islam”.

El discurs nacionalpopulista és capaç
de sobrepassar els límits de la ultradreta
tradicional. Anglada ha afirmat: “Jo no
sóc d’ultradreta (...). Només sóc un de-
mòcrata (...). No som ni de dretes ni d’es-
querres, però cobrim un buit en un tema
sobre el qual la resta de partits ha evitat
pronunciar-se”. Que Josep Anglada i la
plana major del partit (els Armengol,
Pericàs, etc.) siguin ultradretans camu-
flats i que la seva recent conversió demo-
cràtica sigui poc menys que miraculosa
és, de fet, el menys important. Allò
autènticament preocupant és la manera
com la PxC està sent capaç d’instal·lar, en
el debat polític, un discurs antiimmigra-
ció per la defensa d’una comunitat ame-
naçada –tant en els seus valors com en la
seva viabilitat econòmica–, al qual es
mostra receptiu un sector de població
que no té pas cap antecedent polític ultra-
dretà: el 64% de la població catalana està
en contra de l’empadronament de les
persones immigrants il·legals i el 24,1%
es planteja votar un partit amb un discurs
de rebuig a la immigració (enquesta
publicada a El Periódico l’abril de 2010).
Desemmascarar els seus líders, tot i que
pugui servir per desprestigiar l’organitza-
ció, és bastant fútil a l’hora de combatre
un fenomen social com la lepenització dels
esperits.

Un terreny abonat al
nacionalpopulisme
Difícilment podríem entendre el feno-
men nacionalpopulista sense tenir en

compte les transformacions estructurals
de llarga durada que han experimentat les
nostres societats contemporànies. Per en-
tendre l’emergència del vot nacionalpo-
pulista de protesta en sectors que no se
situen dins de l’univers ideològic de l’ex-
trema dreta, cal tenir en compte diversos
factors. Per exemple, les ansietats de les
classes mitjanes davant de l’eventualitat
de la pèrdua d’estatus i la precarització de
les condicions laborals de la classe obrera
(a conseqüència de la crisi del sistema for-
dista de producció i la deslocalització in-
dustrial, que, amb la manca de referents
ideològics després del col·lapse de
l’URSS, hauria fomentat la desmobilitza-
ció d’aquest sector i hauria accentuat el
seu sentiment identitari per davant de les
fidelitats de classe). També cal tenir en
compte la dinàmica de pèrdua de credibi-
litat per resoldre els problemes “quoti-
dians” en què està inserit el sistema parla-
mentari liberal.

La nova societat postindustrial i la
globalització han desvetllat noves preo-
cupacions en la ciutadania, com la in-
quietud davant el fenomen de la immi-
gració, la inseguretat ciutadana (tant en el
sistema de valors, de treball o de protec-
ció social), la pèrdua de sobirania davant
d’organismes supranacionals i el desencís
davant la política tradicional. En aquest
context, el nacionalpopulisme propor-
ciona respostes noves a les preocupacions
ciutadanes. És el que el politòleg P. Ignazi
ha teoritzat com a consensos diversificats,
basats a oferir respostes en temes de va-
lors i identitaris molt més que en interes-
sos definits.

L’emergència dels partits nacionalpo-
pulistes, per tant, està precedida per un

IL·LUSTRACIÓ:
Pere Tubert Juhé

-
El 64% de la població catalana està en
contra de l’empadronament de les
persones immigrants il·legals
-
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caldo de cultiu, de manera que aquests no
són mers accidents del sistema que sorgei-
xin espontàniament i per casualitat. Sem-
pre han estat allà i la diferència entre el
seu èxit i el seu fracàs rau a haver sabut
ser congruents amb l’actualitat i oferir
respostes a les seves problemàtiques. Per
contra, el fracàs de l’extrema dreta espan-
yola s’explica pel seu anacronisme: n’és
un exemple, el partit on es va iniciar polí-
ticament Anglada, Fuerza Nueva. Prèvia-
ment a l’eclosió electoral dels partits na-
cionalpopulistes, ja havia tingut lloc la
seva sedimentació social, en un procés
que ha estat categoritzat pel politòleg P. A.
Taguieff com la lepenització dels esperits.

Normalitzar la xenofòbia
Durant els últims anys, el discurs anti-
immmigració ha anat abandonant l’espai
del prejudici privat i s’ha anat normalitzant
públicament. No han ajudat gens a aturar
aquest fenomen afirmacions catastrofis-
tes com les d’Heribert Barrera (“Si conti-
nuen els fluxos migratoris actuals, Cata-
lunya desapareixerà”) o Marta Ferrussola
(“D’aquí a deu anys, potser les esglésies
romàniques no serviran, serviran les

mesquites”). Fins i tot Artur Mas s’ha
sumat a aquest carro, tot justificant Fer-
rusola amb l’argument que “va fer una
reflexió en veu alta, (...) reflexions que
segurament comparteixen milers de per-
sones a Catalunya”.

A aquestes declaracions irresponsa-
bles, s’hi han de sumar diversos brots
xenòfobs, que desmenteixen el tòpic
que tant Catalunya com Espanya no són
racistes, que els racistes són els altres. En
són exemples, els casos de Ca n’Anglada
(Terrassa) el 1999, els actes de Premià
de Mar contra la construcció d’una
mesquita el 2002 i, últimament, els de
Salt. Més recentment, han contribuït a
la normalització del discurs xenòfob
fets com la polèmica sobre el padró a
Vic (el municipi on la PxC té més re-
presentació institucional), que va emer-
gir quan el batlle d’Unió va proposar
negar l’empadronament a les persones
amb estatus il·legal (que, d’aquesta ma-
nera, no podrien gaudir dels serveis as-
sistencials bàsics). 

El debat sobre el burca, un xic artifi-
ciós tenint en compte el nombre insigni-
ficant de musulmanes que el vesteixen, i

que ja ha estat prohibit en alguns ajunta-
ments amb regidors de la PxC com El
Vendrell, o l’adopció d’un discurs de con-
trol estricte de la immigració per part dels
partits de dretes també han contribuït a
aquesta normalització de la xenofòbia.

Pel que fa al discurs del control de la
immigració dels partits de drets, cal des-
tacar el lema amb què Duran i Lleida es
va presentar a les eleccions generals de
2008: “Els immigrants no vénen per ga-
nes, sinó per gana. Però a Catalunya no hi
cap tothom”. I també l’envestida directa-
ment xenòfoba de Xavier García Albiol a
Badalona, que després de l’escàndol dels
pamflets vexatoris contra la població ro-
manesa, encara conserva el seu càrrec.

El fet que la PxC condicioni l’agenda
de la resta de partits en una qüestió, la de
la immigració, sobre la qual sovint a-
quests han preferit mirar cap a una altra
banda –també les esquerres, més enllà
que discursos vacus sobre la multicultu-
ralitat– ja és un triomf pel partit d’An-
glada, que pot aprofitar la gestió política
vacil·lant del fet migratori per treure’n un
rendiment electoral a les properes elec-
cions autonòmiques.

-
Declaracions com les d’Heribert Barrera, Marta
Ferrussola o Artur Mas han ajudat a ‘normalitzar’ el
discurs antiimmigració
-
El triomf de la PxC ha estat haver condicionat
l’agenda de la resta de partits
-

L’extrema dreta nacionalpopulista ja no és
racista en el sentit biològic del terme. Ho
és en l’aspecte cultural. Anglada no té cap
dubte que l’islam és molt inferior a la
civilització occidental. Però el seu ra-
cisme és molt més rústec que el d’altres
moviments nacionalpopulistes, que han
tendit a refinar el seu discurs. El diferen-
cialisme, teoritzat per la Noveau Droit
francesa, proclama que tota cultura és
respectable, que no existeixen cultures
superiors ni inferiors i que la diversitat és
positiva, sempre i quan les cultures no es
mesclin, ja que la barreja ocasiona, ara i
adés, conflictes de convivència entre
comunitats. És a dir: cadascú a casa seva.
Aquest discurs és especialment pervers
perquè efectua una retorsió del discurs
clàssic de l’antiracisme i s’atorga una
aurèola d’humanisme i tolerància vers la
diversitat. Per aprofundir més en aquest
concepte, resulta útil l’obra d’Étienne
Balibar i Inmanuel Wallerstein, Raza,
Nación y Clase.

Què és 
el racisme

diferencialista?
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La Montse va fer de mestra a més de
vint generacions. Avui dia, la Núria, la
seva filla, està habituada a passejar pel
carrer i que un antic alumne l’aturi i la
feliciti per tot el que li va ensenyar la
seva mare. L’ensenyament va ser l’últim
lligam que la Montse va tenir amb el
món exterior. Una malaltia mental se-
vera la va obligar a deixar la seva voca-
ció. Ara, les seves tres filles es troben
vinculades al món de l’ensenyament i,
per elles, aquest resulta un dels lligams
més propers amb la seva mare. Actual-
ment, el dia a dia de l’antiga mestra es
veu reduït a l’espai d’un centre psiquià-
tric del qual fa anys que no surt. El lli-
bre escrit per la Núria, conjuntament
amb el seu pare i les seves germanes,
L’última baula d’una cadena, és el dar-
rer fruit d’aquesta experiència.

Mireia Buenaventura
entrevista@setmanaridirecta.info

Com va ser el procés de reconèixer la malaltia de la
teva mare?
Quan era petita i em trobava els mobles de tota la casa can-
viats d’ordre en arribar, o quan la mare es quedava asseguda al
sofà durant hores sense badar boca, no entenia molt bé què
passava. Quan vaig reconèixer la situació en què es trobava,
vaig anar descobrint –juntament amb el meu entorn més pro-
per– una nova forma de viure aquesta realitat. Va ser dur, no
et preparen per entendre que la teva mare no és com la resta
de mares. Costa encarar-te amb la malaltia i desculpabilitzar
la persona, que no és responsable de determinats fets. És la
malaltia, la que ho espatlla tot; i és amb la malaltia amb qui
has de trencar.

Avui dia, quan parlem de malalties mentals severes, es
viu una estigmatització per part de la societat?
Completament. A més, hi ha un fet encara més latent que
l’estigmatització, l’estereotip del trastorn mental. L’altre dia,
mirant una sèrie a la televisió, sortia una dona que fingia tenir
una malaltia mental. L’estereotip era d’una malalta que s’ima-
ginava coses, tenia canvis d’humor, etc. Però el malalt mental
sever és molt més que tot això. El que li passa és que no pot
rebre els estímuls externs ni aportar-ne de propis i aquest fet
es manifesta de diverses formes. El seu cervell no funciona

com el de la resta, cosa que no li permet viure com vivim
nosaltres. D’altra banda, la persona amb una malaltia mental
severa desperta un sentiment de por a la societat i una de les
causes és la falta d’informació. La gent té por que aquestes
persones els facin mal i no hi ha res més lluny de la realitat.
Quan entres a un centre com el de la meva mare i veus el dia
a dia d’aquestes persones, que no saben ni com es diuen, no
saben vestir-se ni poden caminar, t’adones que la por és l’úl-
tim sentiment que se t’hauria de despertar.
Creus que cal institucionalitzar la malaltia?
Sí ,perquè és el malalt el que demana aquest espai. La meva
mare va trencar tot tipus de relació social i de lligam amb l’en-
torn que no podia donar resposta a aquests vincles. Ella vol i
necessita aquesta exclusió. Les quatre parets del centre for-
men la seva vida i, més enllà d’aquella porta, no hi ha res. Evi-
dentment, no tots els malalts mentals necessiten l’esmentada
exclusió i aquí és on s’ha d’anar amb compte, però la meva
mare i les persones internades en aquest centre necessiten
d’aquesta sortida, paradoxalment. Aquest fet, evidentment, és
dur d’acceptar per part de les persones que l’envolten. Durant
tot el procés de la malaltia, t’esforces per preservar la seva
imatge pública, marcada per la pressió personal i social de
l’entorn, i aquest fet resulta contradictori a  l’hora d’internar
la persona en un centre. Quan ets conscient que el guariment
ja no és possible, has de cercar la millor opció sense deixar de
cuidar a la persona, respectar-la i tenir-la present en el teu dia
a dia.
Sovint, ens responen amb el factor genètic com a cau-
sant últim del desenvolupament de les malalties men-
tals. Fins a quin punt creus que l’entorn social pot
col·laborar en aquest sentit?
Mentre el factor genètic és intrínsec en tu mateix, l’entorn
social resulta imprescindible en la creació d’una persona tal

-
“La persona amb una malaltia mental
severa desperta un sentiment de por a
la societat i una de les causes és la falta
d’informació”
-

Núria Feliu:
“L’entorn que
envolta les
persones malaltes
ha de ser inclusiu”
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FOTOGRAFIES: 
Albert Garcia

Els drets
de les
malaltes
mentals
Sovint, les persones amb un trastorn
mental es troben en situacions que rat-
llen la violació dels drets humans. La
manca d’acceptació social de la malaltia
propicia un rebuig per part de les dife-
rents comunitats. De vegades, el refús
es mostra de forma subtil, d’altres, és
institucionalitzat, com en l’àmbit edu-
catiu, laboral o de l’habitatge, entre d’al-
tres. Fa temps que diferents col·lectius i
agents relacionats amb el tema aposten
per la inserció de la persona malalta dins
el seu propi procés de tractament. Entre
d’altres factors, reclamen a l’atenció sa-
nitària el respecte vers la dignitat de la
persona amb trastorn mental per pro-
moure la seva pròpia autonomia, entesa
no només com la seva llibertat de deci-
sió, sinó també en relació a la necessitat
de comptar amb l’entorn més íntim que
es veu envoltat per la situació i de fer-lo
partícip i actiu al llarg del procés. Cal
trencar amb els estereotips assignats a
les malaltes mentals, dels quals tota la
societat som responsables. La malaltia
mental és un camí que no s’escull en-
cara que, a vegades, ens n’oblidem.
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com és. Si ets filla d’una malalta mental, com som jo i les
meves germanes, saps que t’has de cuidar més. Tot i així, el fet
de desenvolupar-se en un entorn adequat ho fa tot és més
fàcil. Això es veu quan una persona que no té una herència
genètica procliu a la malaltia mental pot acabar sent-ho per-
què l’emmalalteixen els factors que rep socialment. Evident-
ment, res no és gratuït.

El paper de les figures familiars és important?
Completament. La meva mare es va responsabilitzar comple-
tament de les meves germanes. Amb mi, que sóc la petita,
recordo que li costava més desenvolupar aquest paper. Tot i
així, jo sempre he tingut les meves tietes, els avis i sobretot el
meu pare i les meves germanes, que m’han ajudat a desenvo-
lupar-me com sóc actualment. La nostra cultura ens marca un
rol de mare molt definit i aquest paper es veu reflectit en les
respostes que dóna l’entorn de la dona malalta. No és un
valor absolut que la mare no hi sigui. En la meva experiència
personal, he trobat molts referents positius perquè jo ho he
decidit així. No puc responsabilitzar la mare del fet que no
sigui allà quan jo voldria, sinó que sóc jo mateixa qui té el
poder d’atorgar a cadascú el paper que decideixo.
El teu pare i la teva família heu estat vinculats a dife-
rents moviments socials. Considereu el llibre com un

projecte social?
El llibre va néixer com un servei, un exemple i una prevenció
a la societat. Tot i que no volem que sigui un llibre dels ano-
mentats d’autoajuda, el desenvolupament d’aquest projecte
també ens ha servit molt en l’àmbit personal per entendre les
diferents vivències de les persones que envolten la Montse i
com cadascuna ha viscut de forma diferent l’evolució de la
seva malaltia. Estem orgullosos d’haver ajudat a obrir el cor a
molta gent que no havia reconegut la seva pròpia experiència
i que, ara, en pot parlar obertament i trencar el tabú que molts
cops envolta aquest tipus de malalties. Amb aquesta experièn-
cia, ens hem despullat completament, ens hem obert al nos-
tre entorn i hem fet que aquest també s’obrís a nosaltres.
En el sistema sanitari actual, s’ha implantat l’anome-
nada tècnica de la llunyania, que sovint deixa de banda el
vessant humà en les relacions amb la persona malalta.
Heu sentit que rebíeu aquest tractament purament
mèdic i farmacològic amb la Montse?
La meva germana es psicòloga i més d’un cop, en sortir d’una
consulta, ens ha hagut d’explicar el que ens havia dit el metge
perquè no enteníem res del que ens havia explicat i recoma-
nat. Els agents sanitaris, en molts casos, et parlen utilitzant
uns tecnicismes que no entens gens. Creuen que tens un
manual sobre el funcionament cerebral o una llicenciatura en
psiquiatria quan et parlen sobre la malaltia que té la persona
afectada. Amb això, l’únic que aconsegueixen és un allunya-
ment d’ambdues parts i la falta de comprensió per part del
malalt i els seus acompanyants. Cal atendre amb humanitat
els pacients i empatitzar amb ells, a més d’incloure l’entorn
que envolta aquesta persona.
I quina va ser la sortida?
La gran resposta ha estat la sanitat pública. Després de passar
per moltes clíniques privades, vam veure que només ens

volien prendre els diners i que hi havia una manca total d’as-
sistència mèdica i humana. El metge que porta la meva mare
ara, en canvi, és el millor que podíem haver trobat. Ella es
troba interna en un centre públic on la cuiden i li donen totes
les necessitats mèdiques que nosaltres no podem aportar-li.
De l’afectiva, també ens n’encarreguem tots plegats. Res del
que hem fet per la meva mare en l’àmbit mèdic ho sabíem fer
abans. És a base d’experiència, que encertes les decisions que
prens. L’esforç de conèixer la malaltia no és el més important,
també has de saber com tractar-la. També resulta igual d’im-
portant  cuidar-te tu mateixa davant la situació, per poder cui-
dar de la persona malalta el màxim possible. Cal tenir respos-
tes al teus propis símptomes davant la malaltia i tenir les
pròpies armes davant d’un fet que segurament t’acompanyarà
tota la vida.

La teva mare ha estat l’última baula de la cadena?
Sí, completament. Un metge va fer aquesta afirmació a la
meva mare. La malaltia és una cadena, un esclavatge que
t’empresona i que es transmet. És la teva responsabilitat tren-
car-la. Ella ha estat l’última baula d’aquesta cadena perquè ha
lluitat perquè sigui així, tots ho hem procurat. Les filles i el
marit hem volgut viure la vida amb positivitat. Finalment, la
cadena s’ha acabat amb la mare.

-
“La nostra cultura ens marca un rol de
mare molt definit i aquest paper es veu
reflectit en les respostes que dóna
l’entorn de la dona malalta”
- -

“Cal atendre amb humanitat els
pacients i empatitzar amb ells, a més
d’incloure l’entorn que envolta aquesta
persona”
-
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Àlex Romaguera
petjades@setmanaridirecta.info

Cada cap de setmana, desenes de perso-
nes practiquen la nuesa a la platja Mus-
clera amb absoluta normalitat. Aquesta
àrea ubicada al final del passeig de Caldes
d’Estrac, a la comarca del Maresme, és un
dels 80 punts de la costa catalana on el
nudisme està senyalitzat, tot i que no cal-
dria ja que està permès al llarg del terri-
tori, tal com queda recollit a la reforma
del Codi Penal espanyol de 1995 i a l’arti-
cle 18.1 de la Constitució. No obstant
això, aquesta realitat continua perse-
guida, ja que existeixen zones exclusives
per qui la practica, cosa que converteix el
nudisme en un gueto i exclou les seves
practicants de la resta de la població. És
davant d’aquesta anomalia que, el 18 de
juliol, va tenir lloc el Dia Sense Banya-
dors i de la Nuesa Social 2010.

La jornada, organitzada pel Club Ca-
talà de Naturisme a la platja Musclera i a
altres punts del litoral, va servir per recla-
mar que el nudisme pugui conviure amb
la resta d’opcions de prendre el sol, tot
recordant que, a l’Estat, practicar-lo no és
il·legal, motiu pel qual no pot ser limitat

o sancionat en base a l’exhibicionisme o
per raons d’higiene.

Lluny d’aquestes tesis, la plataforma
convocant va recordar el paper del nu-
disme com a element alliberador, vinculat
a unes relacions socials més justes i bene-
ficioses, tant perquè redueix les diferèn-
cies de gènere com perquè advoca per
l’acceptació del propi cos. Uns principis
que s’enquadren en el naturisme o la filo-
sofia que defensa l’harmonia amb la na-
tura mitjançant la nuesa i el respecte a una
mateixa, a les altres i al medi ambient.

Un bany transformador
El naturisme es reivindica, doncs, com la
forma de defensar que el nudisme és una
invitació a promoure la salut del cos i de
la ment a través del seu contacte amb els
quatre elements naturals: el sol, l’aigua,
l’aire i la terra. Sobre aquests principis, a-
flora un moviment d’arrels llibertàries i
antiprohibicionista que s’empara en el
dret de la pròpia imatge, en la no discrmi-
nació per raons morals i en la necessitat
d’enfortir les relacions comunitàries
inserides en el medi.

En contra dels cànons dominants,
que fomenten l’exclusió i estigmatitzen

un determinat concepte de bellesa, el Dia
Sense Banyadors escenifica una visió so-
cialment constructiva, on tothom esdevé
igual independentment de la seva classe
social, ideologia o religió. D’aquesta ma-
nera, el naturisme introdueix poc a poc el
vegetarianisme, el veganisme i altres
pràctiques d’escala humana coherents
amb l’ecologia i aplicades al propi cos i al
ritme de vida. De la mateixa manera, des
del litoral, el naturisme ha intensificat la
relació de la nuesa amb la defensa d’una
convivència més sostenible i arrelada a la
cultura, com ho demostra l’increment de
les bicicletades nudistes en defensa d’un
transport no contaminant o, sense anar
més lluny, el correfoc nudista protagonit-
zat per 400 diables l’octubre de 2009 per
reclamar la salvaguarda de la cultura del
foc davant la possibilitat que fos extingida
per una normativa europea.

En aquest sentit, l’eclosió de les
marxes nudistes dins i fora dels punts
senyalitzats ha disseminat la filosofia
naturista de la costa a la muntanya. Po-
bles com el Fonoll, càmpings nudistes i
zones de bany que trenquen els seus
límits proliferen arreu de la geografia i,
poc a poc, traslladen un corrent de l’e-

cologisme que reclama el paper de l’in-
dividu i de la comunitat com a motors
de canvi social.

Front la lògica predadora del capita-
lisme i el llenguatge de l’estètica aliena-
dora, les nudistes s’afegeixen a les tesis

del decreixement i recuperen aquella
expressió embrionària que el francès
Henri Zisly, teòric del naturisme lliber-
tari, va encunyar: “A baix la civilització!
Visca la naturalesa!”.

400 diables van
despullar-se per
exigir respecte per
la cultura del foc
-
Marta Martínez

Naturistes: 
de la nuesa a
l’ecologia social
El litoral, aquest estiu, s’omplirà de banyistes que posaran les seves vacan-
ces a remullar. Algunes de les platges, les ocuparan col·lectius de persones
que, a través de la pràctica del nudisme, plantegen una filosofia de vida
que dignifica la llibertat i defensa la inserció humana en el medi natural.

-
Aflora un moviment d’arrels llibertàries
que s’empara en el dret de la pròpia
imatge i en la necessitat d’enfortir les
relacions comunitàries
-
Davant la lògica predadora del
capitalisme i del llenguatge de l’estètica
alienadora, el nudisme s’afegeix a les
tesis del decreixement
-
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Cros organitzat al
municipi naturista
del Fonoll
-
Club Català de
Naturisme

El moviment
nudista demana la

lliure circulació
dels banyistes

-
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Alba Gómez
boinviure@setmanaridirecta.info

A ningú no se li escapa que el camp ha
esdevingut, des d’un temps ençà, una font
de seducció: en són una mostra el turisme
rural, les propostes culturals i gastronò-
miques dels diferents territoris, els agro-
mercats... Enmig d’aquesta fal·lera pel
món rural, cada dia més botigues seduei-
xen clientela nova, ja sigui amb aliments
delicatessen o bé amb aliments de primera
necessitat produïts per la pagesia o per les
cooperatives agràries a la comarca. Són les
agrobotigues. Què caracteritza, però, a-
quests comerços i què els fa especials res-
pecte els establiments tradicionals?

Comerços arrelats al territori
Tot i que les agrobotigues poden ser molt
diverses, aquest terme engloba bàsica-
ment els comerços arrelats al territori que
promouen la venda minorista dels pro-
ductes agraris per part de les productores.
Són botigues que, a més d’oferir produc-
tes de qualitat, aposten pel circuit curt,
que permet que la clientela conegui amb
detall el circuit de la seva despesa. “A-
questes botigues són l’aparador de sortida
del producte agrari i, a més de vendre el
producte, venen el que hi ha més enllà
d’aquest, com el territori, la proximitat, la
marca cooperativa, la feina de producció,
etc.”, explica el cap de branca de desenvo-
lupament rural de la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya (FCAC),
Xavier Pié. Comprar productes a una a-
grobotiga permet, doncs, en molts casos,
descobrir qui i què hi ha darrere del pro-
ducte que adquirim: com és el procés de
producció i amb quines condicions s’ha
dut a terme.

Un fuet, un formatge, un pot de mel...
Als estands de les agrobotigues, hi podem
trobar productes de tota mena: artesania
alimentària, aliments de gamma alta i
també artesania no alimentària, tot i que
hi solen prevaldre els aliments elaborats
per la mateixa cooperativa, així com altres
productes de proximitat, que en molts
casos estan certificats amb segells de qua-
litat o de producció ecològica. Aquest
distintiu de qualitat lliga, de fet, amb la
ubicació d’algunes agrobotigues a espais
d’alt valor ecològic o cultural, com ara
molins, antigues fàbriques i cellers mo-
dernistes, restaurants, etc. La ubicació
d’aquests establiments acaba definint el
perfil que tenen: no té el mateix propòsit
una agrobotiga situada al centre d’una
població, que ostenta la funció de super-

mercat del poble, allò que antigament
anomenàvem el colmado, que una agrobo-
tiga situada en una zona de pas turístic,
que segurament apostarà pels productes
de gamma més alta o delicatessen.

Camí cap al camp
Cada dia és més habitual que la gent que
habita les ciutats es desplaci cap a les
zones rurals per adquirir els productes
cooperatius. Si bé l’hàbitat de la majoria
d’agrobotigues continua essent el de les
zones rurals, algunes també han provat
d’expandir-se als nuclis més poblats, on
es concentra la majoria de consum, però
amb poc èxit. La gràcia d’aquests establi-
ments és la vinculació amb un territori i
la ubicació als llocs d’origen de les coope-
ratives o de la pagesia que els gestionen.
Això afavoreix un turisme molt particu-
lar, que permet descobrir de prop el pro-
cés d’elaboració d’alguns productes com
el vi, l’oli o l’arròs i, alhora, comprar-ne
una mostra a les productores.

Amb tot, si una cosa fa especials les
agrobotigues és la seva vocació social: en
algunes viles, han fet renéixer forns de pa
i negocis locals; en d’altres, han dinamit-
zat rutes gastronòmiques i fins i tot han
donat un nou rostre a les cooperatives de

consum. Les agrobotigues s’han conver-
tit, en definitiva, en una prolongació del
compromís que, durant més de 100 anys,
han mantingut les cooperativistes amb la
nostra societat. Han fet reviure, així, una
tradició molt arrelada a casa nostra.

-
Comprar productes a una agrobotiga
permet descobrir qui i què hi ha darrere
del producte que adquirim: com és el
procés de producció i amb quines
condicions s’ha dut a terme
-

El camp sempre és el
protagonista a les agrobotigues
Quan les habitants de terres amb conreus volien comprar un
producte de primera necessitat solien acostar-se, fins fa poc, al
taulell de la cooperativa del poble i adquirir el vi a doll, l’oli de
garrafa o altres queviures de la mà de la gent que els produïa.

Així de senzill i transparent. Aquesta relació de consum, sense
intermediació, avui continua vigent gràcies a la proliferació de
les cooperatives de consum, però també gràcies a l’impuls
d’uns establiments anomenats agrobotigues.

Un concepte
propi del
nostre país
Tot i que, a altres països, l’agroturisme
i l’enoturisme també han calat fort
aquests darrers anys, el concepte d’a-
grobotiga és propi del nostre país. De
fet, va ser l’any 1994 quan la coopera-
tiva agrària SAT de la Vall d’en Bas va
encunyar-lo per primera vegada, amb
el propòsit de definir aquest nou mo-
del de comerç cooperatiu. S’havia
plantat la primera llavor de tot el con-
junt d’agrobotigues que, fins avui, han
sorgit a casa nostra, establiments que
treballen per esdevenir un aparador no
només dels productes propis, sinó
també dels productes d’altres coopera-
tives del país.

Una dieta
cooperativa
És possible omplir la nostra cistella
amb productes no només de proximi-
tat, sinó també elaborats per coopera-
tives? Si comprem arròs o oli catalans
és probable que pertanyin a cooperati-
ves agràries, ja que a casa nostra prop
del 80% de la producció d’aquests ali-
ments és a mans d’empreses coopera-
tives. Però la gamma de productes co-
operatius no s’atura aquí: en conjunt,
a Catalunya, hi ha 249 cooperatives
agràries, especialitzades en el sectors
del vi, el cava, la fruita, la fruita seca, la
llet i els derivats làctics, l’horta, el bo-
ví, el cereals i el porcí. Les etiquetes de
molts d’aquests productes inclouen
des de les denominacions d’origen
fins a les indicacions geogràfiques
protegides, les marques de qualitat o
els distintius de producció agrària eco-
lògica. Aquests identificadors expli-
quen moltes coses de com són els ali-
ments, però no sempre mostren qui
els produeix. Per detectar si el pro-
ducte que estem a punt de posar al cis-
tell pertany a una cooperativa, haurem
de fixar-nos en l’etiqueta i comprovar
que inclogui la figura jurídica de So-
cietat Cooperativa Catalana Limitada
(SCCL), sigles que canvien en funció
del territori.
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A les agrobotigues
trobem aliments
elaborats per les

mateixes
cooperatives, així

com altres
productes de

proximitat
-

Arxiu



B
arcelona, 11 de juliol de 2010. La selecció espanyola de
futbol acaba de proclamar-se campiona del món. Milers
de persones ho celebren a la plaça Espanya de Barcelona,
enarborant tota mena de simbologia espanyola, fins i tot,

com el protagonista de la instantània que il·lustra aquesta pàgina,
de caire preconstitucional. Una gran explosió d’espanyolisme des-
acomplexat sacseja el país i contrasta amb la gran manifestació pel
dret de decidir del dia anterior (10 de juliol) i la proliferació de
senyeres i estelades als balcons per protestar contra la sentència del
Tribunal Constitucional.

No pot reduir-se la relació Catalunya-Espanya a la guerra de
banderes d’aquest històric juliol. Però també és cert que aquests
símbols expliciten un conflicte, en aquest cas, un conflicte entre
dos sentiments de pertinença divergents. Minoritzar la seva im-
portància reduint-los a una anècdota és un error. Els conflictes són
ferides sovint doloroses que, amb el temps, poden podrir-se o
poden curar-se. Tot depèn de l’actitud del malalt. A Catalunya, hi
ha ciutadans que se senten espanyols i volen ser espanyols. I d’al-

tres que no. Que ho manifestin públicament i amb normalitat és
una cosa sana. Obviar-los, com passava en aquella Catalunya oasi
convergent dels anys 80 i 90, potser deixava més tranquils uns
quants catalans de bona fe. Però a la pràctica no solucionava res.

El creixement constant de l’independentisme durant els dar-
rers quinze anys ha suposat el final d’aquest oasi heretat dels pac-
tes de la transició. Per primer cop, hi ha un moviment social i polí-
tic prou consolidat que planteja la ruptura amb Espanya. I per tant,
és normal que els qui volen seguir-ne formant part intensifiquin
actituds de reafirmació nacional (espanyola). Aquesta explicitació
del conflicte potser no fa gaire goig, però és un pas més cap a la
seva solució, que no pot ser altra que la de decidir democràtica-
ment tots plegats què volem ser en un futur. Quins arguments
esgrimirà Espanya en favor de la seva unitat, al marge de treure la
rojigualda cada cop que la selecció espanyola guanya un partit de
futbol?

Roger Palà

MÉS QUE MIL PARAULES
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FREQÜÈNCIES LLIURES I POPULARS [RÀDIO I TELEVISIÓ]
Ràdio Bronka 104.5FM (també 96.6FM de 00h. a 14h.) Àrea metropolitana de Barcelona www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.contra-

banda.org | Ràdio Línea IV (només web) Barcelona www.radiolinea4.net | Ràdio Pica 96.6FM Barcelona www.radiopica.net | Ràdio RSK (només per internet) Barcelona www.rsk.cat |

Ràdio Trama 91.41FM Sabadell www.radiotrama.net | Ràdio Kaos 90.1FM Terrassa www.canangladajove.terrassa.net | Postscriptum Radio (només per internet) Terrassa www.pos-

tscriptumradio.org | 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 Mal-

va 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

Wikileaks: periodisme activista

Seguint la filosofia wiki, el 2006, un periodista australià ano-

menat Julian Assage va obrir una pàgina web independent de

corporacions i governs que anomena Wikileaks. Des de la seva

fundació, el seu objectiu ha estat filtrar documents secrets –més

d’1,2 milions segons el propi activista– per treure a la llum les

intencions reals de grans corporacions –com per exemple Micro-

soft– o de governs molt importants –com  el dels Estats Units. Si bé

Assage ja era conegut per la filtració de vídeos com el que mos-

trava soldats nord-americans apuntant contra un periodista de

Reuters que van assassinar, ara ha fet un salt important en el seu

objectiu de desacreditar les veritats oficials. El 25 de juliol, van

sortir a la llum les últimes filtracions, que revelen que els serveis

secrets pakistanesos financen els talibans afganesos amb diners

dels Estats Units. És a dir, el periodisme d’investigació treu a la

llum la guerra real i els entramats que sostenen les mentides ofi-

cials i compleix un dels seus objectius: “Desvetllar comporta-

ments no ètics per part dels governs”. M. S.

INTERNET

Els familiars de la noia morta al
Tibidabo critiquen els mitjans

MASS-MÈDIA

La família de la noia morta per culpa de l’accident de l’atracció d'El pèn-

dul del parc del Tibidabo va criticar, a través d'un comunicat, el paper

dels mitjans de comunicació en el tractament de la noticia, ja que “s’han

recreat en el dolor de la família i els amics”. La família també va denunciar

que “algunes informacions publicades a mitjans de comunicació vulneren

el codi deontològic”, en al·lusió a la publicació del nom complet de la noia

–que era menor d’edat– i a la divulgació de dades, “moltes de les quals són

falses”. Així mateix, la família va senyalar que “els mitjans de comunicació

s’haurien de limitar a donar informació estricta i buscar responsabilitats” i

van mostrar la seva “consternació pel fet que alguns periodistes hagin acu-

dit a la cerimònia”. Cal dir que, al tancament de l’edició d’aquest setmanari,

cap mitjà de comunicació català ni d’àmbit estatal, excepte el portal digital

Vilaweb, no s’havia fet ressò del comunicat. MANU SIMARRO

Algunes informacions sobre Haití 
reprodueixen estereotips colonials

“Certes generalitzacions i mancances de context històric sobre comporta-

ments o característiques que s’atribueixen a la naturalesa dels haitians

reforcen i reprodueixen els estereotips que el Nord ha creat sobre el Sud”.

Aquesta és una de les conclusions publicades per l’Observatori dels Media i les

Agressions contra les Dones en Contextos d’Alta Violència (OMAD-CAV) arran

de l’estudi dels aspectes ambivalents del tractament que van donar els mitjans

sobre la situació a Haití després del terratrèmol del 12 de gener. Partint de l’anàlisi d’articles publicats a El País, Público i

El Periódico, l’Observatori conclou que “aquests mitjans van reforçar estereotips com el salvatgisme, la ignorància, la

corrupció o la deshumanització”. Així mateix, tot i que assegura que “els reportatges posen de manifest la situació de les

dones”, també afirma que, en alguns casos, “se les victimitza i se les retrata com a persones dèbils i ignorants”. Els repor-

tatges també van buscar “causes estructurals” i “van aprofundir en el perfil dels violadors”, cosa que fa que l’OMAD-CAV

parli d’un “tractament ambivalent”, ja que aquests darrers exemples són valorats positivament. M. S.

PREMSA ESCRITA

‘20 minutos’ centra la seva portada en la relació entre Casillas i Carbonero
ANÀLISI

Xavi Martí

E
l diari gratuït 20 minutos va

dedicar tres quartes parts de

la portada de l’edició del 23 de

juliol a la relació que mantenen el

porter Iker Casillas i la presentadora

de Telecinco Sara Carbonero. La pri-

mera pàgina va ser presidida per una

fotografia de la parella captada a San

Francisco i per un titular inserit dins

la imatge que deia: “La parella de

l’any estiueja als EUA”. El primer que

cal destacar és que el diari dóna una

gran importància a un fet que a pri-

ori no té cap mena de transcendèn-

cia. El segon a remarcar és que 20

minutos, que és un diari d’informa-

ció generalista, prioritza una infor-

mació que podríem qualificar de

banal per sobre d’altres notícies

publicades el mateix dia a les pàgi-

nes interiors i que gaudeixen d’un

component d’interès general més e-

levat: “Treball obre 26 oficines a la

tarda per atendre més aturats” (pà-

gina 4), “Chávez trenca amb Colòm-

bia i decreta l’alerta a la frontera”

(pàgina 10), o “Exculpats els càrrecs

públics imputats en l’incendi de

Guadalajara de 2005” (pàgina 6).

Amb aquesta portada, el que fa el

diari 20 minutos és centrar l’actuali-

tat en temes de la premsa rosa i des-

viar l’opinió pública cap a fets que no

afecten de cap manera a la vida real

de la població. La gent que cada dia

viatja amb transport públic, la que

no pot comprar els diaris de paga-

ment o la que confia en aquest diari,

no té dret de rebre una informació

rigorosa i seriosa?

La màxima que diu que els mit-

jans ofereixen allò que la gent de-

mana no és veritat. La societat rep a-

quells continguts que els mitjans

volen difondre. 

Els Informativos Telecinco, 
supeditats a la informació del cor 

TELEVISIÓ

L’edició del migdia dels Informativos Telecinco del 23 de

juliol va destacar com a notícia el fet que mister Cadis hagi

estat expulsat de casa seva per fer soroll. D'aquesta manera, els

informatius presentats per Hilario Pino noticiaven un fet sense

cap mena d’interès informatiu. Almenys, vist des del punt de

vista del públic. Aquí, l’interès, no endebades, és comercial. Sal-

vame Diario, el xou que amaneix les tardes a Telecinco, va apro-

fitar la notícia per obrir un dels seus temes amb la veu de Pino

com a reclam. I llavors es lliguen caps. Uns informatius –que en

teoria han de ser la posada en escena del treball rigorós d’una

redacció– subjugats a un programa de teleescombraries –que, cal

dir, és programa estrella de la cadena. Així doncs, les informa-

cions sobre el procés judicial que ha patit mister Cadis ofertes

pels informatius van ser completades pel tractament morbós i

hiperbòlic que caracteritza un programa del cor. M. S.

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com
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BARCELONA. LES CORTS: Copisteria Facul-

tat de Biologia UB | Copisteria Facultat de

Física i Química UB | Llibreria l’Economis-

ta Facultat d’Economia UB. GRÀCIA: Llibrè-

ria Aldarull • Martínez de la Rosa, 57 | 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 Co-

ma • Guillem Tell, 29 | Estanc • Roselló amb

Castillejos. EIXAMPLE: Quiosc Manu • Nà-

pols-Roselló. CLOT: La Farinera • Gran Via,

837 | CSO La Revoltosa • Rogent, 82. SANT
ANDREU: Patapalo • Rubén Dario, 25 | Bar La

Lira • Coroleu, 14 | Quiosc Comerç • Plaça Co-

merç | Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10 | Trè-

vol • Portugal, 22. NOU BARRIS: Ateneu Popu-

lar 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 VE-
LLA: 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 Canale-

tes • Rambles | Quiosc Hospital • Rambles.

SANTS: Centre Social de Sants • Olzinelles,

30 | Espai Obert • Violant d’Hongria, 71 | La

Ciutat Invisible • Riego, 35 | Terra d’Escude-

lla • Premià, 20 | Teteria Malea • Riego, 16.

POBLENOU: Llibreria Etcétera • Llull, 203.

BELLATERRA: Quiosc de Ciències de la Co-

municació. BERGA: Llibreria La Mafalda •

Plaça Viladomat, 21. BISBAL D’EMPORDÀ:
Ateneu Llibertari Paquita • Pg Marimón As-

prer, 16. CARDEDEU: Quiosc del Centre •

Ctra. de Cànoves, 4. CORBERA DE LLOBRE-
GAT: Llibreria el Llapis • Sant Antoni, 20 |

Llibreria Corbera • Pg dels Arbres, 4. CORNE-
LLÀ DE LLOBREGAT: CSO Banka Rota • Rubió

i Ors, 103. ESPARREGUERA: Taverna Catala-

na L’Esparracat • Feliu Munné, 18. ESPLU-
GUES DE LLOBREGAT: Quiosc Reine • Ctra.

Cornellà amb Dr. Manuel Riera | Ubud Arte-

sania • Mestre Joaquim Rosal, 22. GIRONA:
Llibreria 22 • Hortes, 22 | Llibreria Les Vol-

tes • Plaça del Vi, 2 | La Màquia • Vern, 15.

GRANOLLERS: Llibreria La Gralla • Plaça

dels Cabrits, 5 | Anònims • Miquel Ricomà,

57 | El Racó Ecològic • Roger de Flor, 85. LA
PALMA DE CERVELLÓ: Estanc La Palma • Av.

Catalunya, 31. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
Quiosc Montserrat • Pl. Mare de Déu de

Montserrat | Quiosc • Plaça del Repartidor |

La Resistència • Rosalía de Castro, 92. LLEI-
DA: Ateneu La Maranya • Parc, 13 | La Falca-

ta • La Panera, 2 | Quiosc Discom • Alfred Pe-

renya, 64 | Espai Funàtic • Pi i Margall s26.

MATARÓ: Llibreria Robafaves • Nou, 9. MAN-
RESA: Moe’s • Joc de la Pilota, 9 | Quiosc

Arroniz • Avinguda de les Bases, 31. MOLINS
DE REI: Comerç Just • Mercat Municipal | Lli-

breria Barba • Rafael Casanova, 45 | La Bo-

degueta • Pintor Fortuny, 45. EL PRAT DE LLO-
BREGAT: Quiosc Piscis • Avinguda

Montserrat, 45. REUS: Bat a Bat Kultur •

Sant Elies, 29. RIBES DEL GARRAF: Llibreria

Gabaldà • Plaça de la Font, 2.  SANTA COLOMA
DE GRAMENET: Associació Cultural Popular

Aramateix • Montserrat 3 | La Krida • Sicília,

97 | Ateneu Julia Romera • Santa Rosa, 18

SANT BOI DE LLOBREGAT: Ateneu Santboià •

Av. Maria Girona, 2. SANT FELIU DE LLOBRE-
GAT: Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9 | Ate-

neu Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23. SANT JO-
AN DESPÍ: Llibreria Recort • Major, 60. LA
SEU D’URGELL: Llibreria La Llibreria • Sant

Ot, 1. SOLSONA: Llibreria Cal Dach • Sant Mi-

quel, 5.  TARRAGONA: CGT Tarragona • Ram-

bla Nova, 97-99, 2n pis. TERRASSA: L’Estape-

ra • de Baix, 14. VALÈNCIA: Café Tendur •

Historiadora Sílvia Romeu, 6 | Llibreria Sa-

hiri • Danzas, 5 | Bar Terra • Baró de Sant Pe-

trillo, 9 | Sodepau • Carnissers 8. VALLS: La

Maria de Valls • Forn nou, 26. VIC: Llibreria

La Tralla • Riera, 5. VILADECANS: CSO Els

Timbres • Av. de la Generalitat, 27 | Llibreria

Els Nou Rals • Sant Joan, 19. VILAFRANCA DEL
PENEDÈS: La Fornal • Sant Julià, 20.

PUNTS DE VENDA:

✁

Directa a les biblioteques!
Al setembre les biblioteques escullen a quines publicacions es subscriuen.
Si la Directa encara no és a la biblioteca del teu barri o poble demana-la!

Badalona Biblioteca Can Casacuberta

Badia del Vallès Biblioteca Vicente Aleixandre

Barcelona Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat

Barcelona Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Barcelona Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Barcelona Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Barcelona Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Barcelona Biblioteca Sagrada Família

Barcelona Biblioteca Sant Pau i Santa Creu

Barcelona Biblioteca Vila de Gràcia

Cardedeu Biblioteca Marc de Vilalba

Castellar del Vallès Biblioteca Antoni Tort

Cornellà de Llobregat Biblioteca Central de Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat Biblioteca Marta Mata

Esplugues de Llobregat Biblioteca Central Pare Miquel d'Esplugues

Gavà Biblioteca Josep Soler Vidal

Hospitalet de Llobregat, l' Biblioteca La Bòbila

Masnou, el Biblioteca Joan Coromines

Mataró Biblioteca Pompeu Fabra

Mollet del Vallès Biblioteca Can Mulà

Parets del Vallès Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

Prat de Llobregat, el Biblioteca Antoni Martín

Sabadell Biblioteca del Nord

Sallent Biblioteca Sant Antoni M. Claret

Sant Cugat del Vallès Biblioteca del Mil·lenari

Santa Coloma de Gramenet Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet

Santa Perpètua de Mogoda Biblioteca Josep Jardí

Tiana Biblioteca Can Baratau

Vilafranca del Penedès Biblioteca Torras i Bages

Vilanova i la Geltrú Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Bibliobús El Castellot

Blanes Biblioteca Comarcal de Blanes

Cassà de la Selva Biblioteca Pública de Cassà de la Selva

Escala, l' Biblioteca Víctor Català

Figueres Biblioteca Fages de Climent

Girona Biblioteca Pública de Girona

Olot Biblioteca Marià Vayreda

Salt Biblioteca d'en Massagran

Salt Biblioteca Pública de Salt

Sant Feliu de Guíxols Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit

Sant Hilari Sacalm Biblioteca Municipal Sant Hilari Sacalm

Balaguer Biblioteca Margarida de Montferrat

Lleida Biblioteca Pública de Lleida

Mollerussa Biblioteca Comarcal Jaume Vila

Tàrrega Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega

Calafell Biblioteca Ventura Gassol

Cambrils Biblioteca Municipal de Cambrils

Falset Biblioteca Municipal i Comarcal Salvador 

Estrem i Fa

Reus Biblioteca Central Xavier Amorós

Tarragona Biblioteca Pública de Tarragona

Vila-seca Biblioteca Pública de Vila-seca

Amposta Biblioteca Sebastià Juan i Arbó

Flix Biblioteca Artur Bladé i Desumvila

Perelló, el Biblioteca Cabra-Feixet

Tortosa Biblioteca Marcel·lí Domingo

BIBLIOTEQUES SUBSCRITES:
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La legalització d’un partit nazi al Perú
evidencia la impunitat feixista al continent
Àlex Romaguera

Barcelona

E
ls comicis presidencials al

Perú arribaran d’aquí a pocs

mesos. Un país castigat per

l’augment de les injustícies contra

els sectors populars i indígenes, que

es debat entre mantenir el govern

corrupte d’Alan García, retornar a les

pràctiques dictatorials a través de la

filla de Fujimori, Keiko, o buscar el

consol de l’histriònic Ullanta Huma-

la, criticat per l’esquerra, però capaç

d’arrossegar la pagesia víctima de les

multinacionals extractores. La resta

dels moviments populars, encara a

les beceroles, aspiren que Tierra y

Libertad, la formació del sacerdot de

la teologia de l’alliberament Marco

Arana, condueixi el Perú a recuperar

els valors comunitaris de la justícia i

l’equitat social. En aquest escenari,

també hi entrarà el partit feixista Igu-

ladad Nacional Cristiana Autónoma

(INCA), que sota la tutela de Ricardo

de Spirito Balbuena, podrà concórrer

als comicis malgrat el seus planteja-

ments neonazis i antisemites. La de-

cisió, presa pel Jurado Nacional de

Elecciones l’abril passat, dóna carta

blanca a l’INCA per esgrimir l’oratò-

ria xenòfoba que, d’uns temps ençà,

desferma contra els pilars de la demo-

cràcia i el poble de Xile, a qui culpabi-

litza d’apropiar-se dels recursos natu-

rals.

En base a aquest còctel de dema-

gògia, el partit de Balbuena intenta

fer-se lloc entre un electorat que bus-

ca sortir de la pobresa provocada per

la privatització del sòl i pel descrèdit

d’un Estat incapaç de garantir el be-

nestar i la justícia social.

Una xacra en expansió

L’INCA, que desfila pels carrers a

l’estil de les SS alemanyes, s’afegeix

a les formacions ultres aparegudes

a l’Amèrica Llatina com a resultat de

les polítiques de lliuremercat que

han colpejat les classes populars.

Aquest fet, sumat a la irrupció de

l’homosexualitat i altres expres-

sions que alteren l’imaginari mas-

clista d’aquests països, ha donat

munició perquè aquestes forma-

cions insuflin receptes simples i

retrògrades. És el cas de la peruana

INCA, però també de les colombia-

nes Tercera Fuerza Nacional Socia-

lista (TF) i Movimiento Vanguardia

Nacional (MVN).

Les dues forces colombianes recu-

llen el caldo de cultiu que el govern

Uribe ha sembrat amb les seves políti-

ques, que han conduit el país als con-

flictes vinculats amb la droga i a la

delinqüència organitzada. Davant

d’això, el TP i l’MVN es postulen com

els garants de l’ordre i d’aquella famí-

lia on la dona exerceix el sustent de la

llar i converteixen el nou socialisme

de base en el boc expiatori de tots els

mals.

El partit xilè Patria Nueva també

actua contra aquesta mirada emanci-

padora. Una formació implantada als

barris populars de Santiago i de Val-

paraíso que, mitjançant el proseli-

tisme dels valors patriòtics i cris-

tians, ha captat centenars de joves

disposades a atonyinar qualsevol ex-

pressió de pluralisme sexual. Segons

fonts del govern, només a Xile, hi hau-

ria 350 organitzacions neonazis, la

majoria de les quals utilitzen Internet

per difondre les seves tesis contra els

“indesitjables” de la societat. Algunes

d’elles –diuen els experts– actuarien

en connivència amb grups paramili-

tars nascuts durant l’etapa del dicta-

dor Augusto Pinochet.

Tot plegat no difereix massa del

que passa a l’Uruguai, a l’Argentina o

a Mèxic, on si bé l’extrema dreta no té

cap incidència en el terreny electoral,

propaga el feixisme identitari a tra-

vés de les noves tecnologies o en actes

semiclandestins, on planifiquen

accions i intercanvien material ad-

quirit en altres països.

Connexions antisemites

La majoria de campanyes homòfobes

i racistes apareixen als portals del

moviment nacionalsocialista mundi-

al, com Stormfront.org, des del qual

es nodreixen de contactes i estrenyen

els lligams. Això permet, per exemple,

que la Legión Equinoccial i el Frente

Nacionalsocialista Ecuatorinao de

l’Equador es coordini amb el filonazi

argentí Ciudad de Libre Opinión per

allotjar-se a la seva web després que

Google els desactivés les pàgines.

A través d’aquestes eines, les a-

grupacions ultres atien l’odi contra

les minories ètniques i, en coordina-

ció amb els seus homòlegs del conti-

nent, bramen contra la comunitat jue-

va que, empesa per la diàspora, va ar-

ribar a l’Argentina, a l’Uruguai, al

Brasil o a Xile durant la segona mei-

tat del segle XX. Així, per exemple, la

majoria de les tretze formacions neo-

nazis que operen al Brasil tenen com

a principal leitmotiv l’animadversió

cap a la diversitat cultural i, en parti-

cular, cap al judaisme, contra el qual

distribueixen fulls volants amb el

lema “Brasilers desperteu: No als

jueus” o “A baix el judaisme i el sio-

nisme”.

Aquests grups comparteixen in-

formació amb el moviment neonazi

argentí, paraguaià, xilè o uruguaià,

països que han allotjat antics crimi-

nals del règim de Hitler i que, encara

avui, propaguen aquesta herència en

les successives generacions de famí-

lies d’origen alemany.

L’Alianza Libertadora Nacionalis-

ta (ANL) de l’Uruguai, l’NOR de Co-

lòmbia, o la Unión Juvenil Cruceñista

(UJC) de Bolívia són alguns dels par-

tits que mantenen l’ideari nacional-

socialista amb absoluta impunitat,

fins el punt que Mi lucha –l’autobio-

grafia de Hitler– o l’obra antisemista

Los protocolos de los Sabios de Sión

es poden adquirir sense problemes a

les llibreries de Caracas o de Bogotà.

Tot i no constituir cap xarxa esta-

ble, aquests grups han pogut desple-

gar-se amb certa facilitat adminis-

trant la por i la inseguretat davant

l’estranger amb l’objectiu de desper-

tar els baixos instints de les comuni-

tats, en particular la d’origen europeu,

la menys culta o la més perjudicada

per les polítiques excloents dels res-

pectius estats.

El col·lectiu homosexual, la des-

cendència jueva i els moviments

emancipadors són, per aquest ordre,

les víctimes predilectes d’un nacio-

nalsocialisme crioll, pel qual la iden-

titat dels seus ciutadans i ciutadanes

està en perill de mort. Una translació

simètrica del neonazisme europeu

que, a l’Amèrica Llatina, s’escampa

afavorit per la penetració del capita-

lisme salvatge i la corrupció institu-

cional.

A Xile, operen 350
organitzacions
neonazis, algunes
en connivència amb
grups paramilitars
nascuts durant
l’etapa de Pinochet
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Els homosexuals, la
població jueva i els
grups d’esquerres
són, per aquest
ordre, les víctimes
predilectes del
nacionalsocialisme
crioll

> ‘Skinheads’ per una Amèrica blanca

L’extrema dreta s’ha apoderat de

l’estètica dels caps rapats per

imposar el pànic als carrers. L’ús d’a-

questes forces de xoc, de les quals el

neonazisme europeu intenta des-

prendre’s per sortir de l’atomització,

comença a brollar de forma descon-

trolada a l’Amèrica Llatina.

Tot just fa un any, la policia fede-

ral argentina va arrestar, al muni-

cipi de Sant Martín, 36 integrants de

la filial de Blood and Honour (Sang i

Honor), la plataforma de skinheads

nacionalsocialistes que, durant els

anys 80 i 90, va aglutinar milers de

joves fascinats per la indumentària

militar i els ideals del Tercer Reich

arreu del món.

Tot i que avui s’ha desarticulat

tota la seva estructura, a l’Argentina,

a Xile o a Mèxic, Blood and Honour

continua activa i els seus membres

solen aparèixer en marxes o organit-

zant concerts d’homenatge a Skrew-

driver, el grup referent de la música

RAC (Rock contra el comunisme). En

altres països, el nombre de caps ra-

pats es camufla en altres sigles i, si

bé tenen poca incidència entre el

jovent, han augmentat en nombre i

protagonitzen la majoria d’atacs

contra persones d’origen immigrant

o del col·lectiu homosexual.

Tres joves fan la salutació feixista davant les despulles del dictador Augusto Pinochet
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E
ls germans Alejandro, Héctor i Antonio

Cerezo Contreras, juntament amb

Pablo Alvarado Flores i Sergio Galicia

Max van ser detinguts, torturats i empreso-

nats, el 13 d’agost de 2001, sota falses acusa-

cions a penals d’alta seguretat, a Mèxic. Des

d’aleshores, Francisco i Emiliana, germans

dels nois empresonats, van començar la

lluita per la seva llibertat. Actualment, el

Comité Cerezo és un col·lectiu que treballa

per l’alliberament de les víctimes de la tor-

tura i l’empresonament il·legal i també per la

promoció i la defensa dels Drets Humans, a

través de tallers destinats a organitzacions,

la difusió d’accions urgents per buscar i

sumar suports internacionals i la publicació

d’informes d’investigació i denúncia. El Co-

mité Cerezo presentarà un informe, propera-

ment, on es documenten al voltant de 250 ca-

sos d’activistes empresonades arreu de

Mèxic. Segons aquest informe, Oaxaca en-

capçala la llista i és l’indret on hi ha la quan-

titat més gran de preses polítiques i persecu-

cions judicials contra els moviments socials.

ANA PAOLA VAN DALEN. 

+ INFO: 

http://www.comitecerezo.org.

MÈXIC

Els germans Cerezo

D
urant el conflicte armat que va viure

El Salvador a la dècada dels 80, cen-

tenars de nens i nenes van desapa-

rèixer a mans de l’exèrcit. Les desapari-

cions forçades es produïen, principalment,

durant els operatius militars anomenats de

terra arrasada, l’objectiu dels quals era aca-

bar amb tota la població civil per restar

suport popular a les forces insurgents del

Frente Farabundo Martí.

Després de la signatura dels acords de

pau, les mares de la canalla desapareguda

es van organitzar per buscar els seus in-

fants. Des de la seva fundació, fa més de

quinze anys, l’Asociación Pro-Búsqueda ha

documentat més de 800 casos de desapari-

ció forçada de nens i nenes durant el con-

flicte armat, una xifra que continua aug-

mentant. D’aquestes 800 desaparicions,

n’ha aconseguit resoldre 340. A banda de

localitzar la mainada, molta de la qual va

ser adoptada a l’estranger, l’organització

promou l’accés a la justícia de les víctimes

de desaparició forçada i reclama els seu

dret de la identitat i la integritat moral.

Pro-Búsqueda ha estat la primera organit-

zació salvadorenca que ha guanyat un cas

contra l’estat d’El Salvador davant la Cort

Interamericana de Drets Humans. ANA

PAOLA VAN DALEN.

+ INFO: 

www.probusqueda.org.sv. 

EL SALVADOR

800 noms contra l’oblit

E
l projecte Maglev, el tren d’alta veloci-

tat de levitació magnètica, ja fun-

ciona a Xangai i hauria de començar

a construir-se a Pequín, però, davant les

pressions de la ciutadania afectada per la

infraestructura, el projecte està en suspens.

La població ha escrit una carta al govern, on

denuncia els riscs que implica l’obra pel seu

impacte ambiental i per l’escàs coneixe-

ment respecte a les radiacions a les quals

serien sotmeses les passatgeres i el veïnat.

El mes de maig, l’empresa encarregada

de l’obra va publicar un estudi d’impacte

ambiental i va demanar l’opinió de la ciuta-

dania al respecte. La resposta va ser “no”. El

Maglev passaria massa a prop del centre

habitat i l’efecte de les radiacions que emet

no estaria clar. Arran d’això, el 12 de maig,

es va viure una petita gran victòria, ja que

la constructora va anunciar l’allargament

del tram soterrat, de 455 metres a quasi

tres quilòmetres. Una victòria, però, que no

és definitiva ni molt menys oficial. Durant

l’agost –que no és un mes vacances a la

Xina– es publicarà un nou informe on,

finalment, sabrem si el Maglev capitularà o

no davant el moviment antiTAV a la xinesa.

JÚLIA ONORATI

LA XINA

‘No al TAV’ a la xinesa

S
ud-àfrica va atraure l’atenció del món,

fa dos anys, quan uns avalots xenòfobs

contra immigrants africans van deixar

un rastre de 62 persones mortes i desenes de

milers de refugiades. Les televisions d’arreu

emetien escenes terribles d’incendis i pallis-

ses. En canvi, el que no va sortir als mitjans

internacionals van ser la infinitat de petites

accions de solidaritat i protecció d’aquesta

gent, que van salvar vides i van acollir moltís-

simes persones desplaçades. De fet, es va

demostrar que la presència d’organitzacions

socials de base era inversament proporcional

als actes de violència. Ara, un cop acabat el

Mundial de Futbol, es temen nous atacs con-

tra immigrants i ja s’han reportat amenaces i

fins i tot alguns actes de violència. Davant el

perill real que es tornin a repetir els fets de

2008, moviments socials, esglésies i associa-

cions comunitàries de tot el país estan orga-

nitzant una campanya preventiva contra la

xenofòbia als barris més pobres. Es tracta de

reforçar la consciència d’unitat africana i la

idea que només amb unes comunitats inclu-

sives es pot lluitar conjuntament contra la

pobresa i la manca de serveis públics, ja que

“els problemes socials no es resoldran ata-

cant la gent més pobra, sinó unint-se per llui-

tar pel repartiment de la riquesa”. JOAN

CANELA BARRULL 

+ INFO:

www.khulumani.net. 

www.ukzn.ac.za/ccs.

SUD-ÀFRICA

Per unes comunitats
inclusives

ARXIU HELENA OLCINA I AMIGÓ

ARXIU J. L. LL.

ARXIU XÈNIA SOLÀ

ARXIU



RESISTÈNCIES LOCALS D’ARREU

en moviment

•   28 de juliol de 2010

, roda el món

roda el món • 17

P
ensar en el binomi homosexualitat i

món àrab resulta contradictori tal com

s’interpreta i aplica la llei islàmica

(xaria). Aquesta unió polèmica és la que, des

de 2003, està posant en pràctica l’associació

ASWAT amb les autoanomenades palagay-

women (dones lesbianes de Palestina).

ASWAT –a través de línies estratègiques com

l’apoderament i la conscienciació, l’educació

i la defensa i la informació i publicitat– es

proposa trencar el silenci individual que

suposa ser dona, viure a Palestina i que t’a-

gradin les altres dones. L’associació desenvo-

lupa activitats (cinefòrums, manifestacions

de denúncia, jornades de portes obertes, fes-

tes i celebracions, edició de materials, etc.)

emmarcades en les tres causes: la lluita per

l’alliberament nacional, contra la violència

cultural i estructural masclista i contra l’ho-

mofòbia. I interrelacionant aquestes causes,

ofereix una única perspectiva per al canvi

social i polític. MERITXELL FREIXAS 

+INFO: 

www.aswatgroup.org.

aswat@aswatgroup.org.

PALESTINA

Dona i lesbiana A
les Filipines, l’activisme anarquista no

ho té gens fàcil. Des de 2001, 900 acti-

vistes, 80 de les quals eren periodistes,

han estat segrestades o mortes a les Filipines.

És per això que, quan graven un vídeo, ho fan

amb un mocador a la cara i és difícil trobar

informació sobre els seus grups i les seves

activitats. És la història de la batalla contra la

repressió endegada per Pinagkaishang Ko-

lektiba, un grup anarquista filipí que ha creat

un espai social anomenat Autonomous Cen-

ter sota l’eslògan “Workers of the World, Re-

lax!” (Treballadores i treballadors del món,

relax!). Dins el grup, també hi trobem activis-

tes que es defineixen com a anarcocristians.

Fan hort urbà, participen a les activitats de

Food not bombs (Menjar, no bombes) i s’ocu-

pen del centre social, que dedica la majoria

de les seves activitats a la literatura i les arts

manuals. El centre ha esdevingut un punt de

trobada de joves que, d’altra manera, no

podrien estudiar o disposar de bolígrafs o

quaderns. Al centre, hi ha una biblioteca on

no es pot fumar ni consumir alcohol. D’altra

banda, no sabríem res d’aquest activisme

filipí si no fos per la feina de l’Asian Media

Activist Network Champon (La xarxa de

comunicació d’activistes asiàtics), una me-

na d’Indymedia pensada i dissenyada des de

l’Àsia i per comunicar sobre les resistències

i les lluites del continent. LAIA GORDI.

+INFO: 

http://mediachampon.net.

ÀSIA

Anarquistes
de les Filipines

S
an Precario (Sant precari), icona pop

dels precaris i les precàries, fa la seva

primera aparició el 29 de febrer de

2004 en un gran supermercat de Milà. La

seva consagració definitiva arriba amb l’Eu-

romayday, la manifestació de l’1 de maig pre-

cari que anima les places d’Europa des de fa

deu anys. El sant s’ha ocupat sempre de les

feines més precàries. Obre centres d’infor-

mació i assessorament per les classes treba-

lladores i se’l coneix perquè porta problemes

a l’empresariat i perquè fa sortir gent al

carrer. La intervenció del sant es declina en

els cinc casos de la precarietat: salari, casa,

afecte, intercanvi del saber i mobilitat. A Ità-

lia, no existeix protecció social per les perso-

nes precàries: només es té dret de cobrar l’a-

tur si s’ha gaudit d’un contracte indefinit.

L’última lluita de Sant Precario conjunta-

ment amb els treballadors és una campanya

pel dret d’atur per tothom. La garantia d’uns

ingressos significa llibertat d’elecció i d’ac-

ció i, per tant, menys esclavatge. El 9 i 10 d’oc-

tubre, a Milà, s’inaugurarà l’Estat General de

la Precarietat: dos dies de debat i discussions

sobre la feina, la precarietat i els drets labo-

rals. Dos dies per parlar d’estratègies i enca-

rar l’hivern italià. NADIA FORTUNA 

+INFO: 

www.sanprecario.info.

www.precaria.org.

ITÀLIA

El Sant Precari i l’Estat
General de la Precarietat

E
l Patio Maravillas s’ha convertit en un

dels espais autogestionats de referèn-

cia a la ciutat de Madrid. L’edifici, oku-

pat l’estiu de 2007, ha servit per fer visibles

multitud de resistències socials. Des d’una

estructura horitzontal i participativa, s’hi

duen a terme tallers permanents: bicicrítica,

laboratori de hacktivisme, oficina de drets

socials, taller de cordes, samba... i s’establei-

xen vincles amb les campanyes i les lluites

socials de la ciutat. L’edifici del carrer A-

cuerdo número 8 va ser desallotjat el 5 de

gener d’enguany, “però el poder no pot posar

portes al vent” i el mateix dia es va okupar la

nova seu al carrer Pez 21, també al barri de

Malasaña, on continuen les activitats. La pri-

mera demanda d’expropiació està en curs,

però s’ha desestimat l’acusació contra el

Patio Maravillas. Un eslògan que es repeteix

sovint, “Sols no podem, amb amigues sí”,

defineix l’esperit del Patio. ENRIC RODRIGO 

+ INFO: 

http://defiendelo.patiomaravillas.net.

ESTAT ESPANYOL

Patio Maravillas

ARXIU

ARXIU OLMO CALVO

ARXIU

ARXIU
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Les alternatives
encenen l’agost
Guia per no perdre detall de les celebracions populars i autogestionades dels Països Catalans
Salut Colomer

expressions@setmanaridirecta.info

A
rriba l’agost i, amb ell, comen-

cen a celebrar-se el gruix de les

festes alternatives organitza-

des per col·lectius de base que van

néixer en contraposició al model de

Festa Major potenciat per la majoria

d’ajuntaments. Actualment, moltes

d’aquestes experiències compten amb

més d’una dècada d’història (la de

Manresa, la més veterana, enguany

celebra dinou edicions) i, durant tot

aquest temps, l’organització popular

ha obert amb èxit una escletxa entre

els programes desarrelats dels tècnics

municipals, sovint basats en el

consum d’activitats patrocinades per

grans empreses. Ho han aconseguit

apostant per activitats populars,

properes i autogestionades, sense

amagar els conflictes i les lluites

socials i treballant per l’organització a

través de la Coordinadora de Festes

Autogestionades. En aquest reportat-

ge, us avancem la programació i les

inquietuds de les festes alternatives

més destacades que se celebren al

llarg del mes d’agost.

D
esprés d’anys de reclamar un espai i fer d’aquesta reivindicació

l’eix temàtic de les festes de 2008, que va acabar amb 4.000

persones tallant la carretera de Sants, l’Assemblea de Barri de

Sants ha aconseguit la cessió del Parc de l’Espanya Industrial per

celebrar Festa Major l’Alternativa. La setzena edició, del 23 al 28 d’agost,

promourà que el nou espai sigui autònom, polític i festiu i que visualitzi

els moviments socials del barri.

Un sopar de veïnes a la plaça d’Osca (dia 23) i la visita a les comis-

sions de festa del barri amb una xaranga (dia 24) seran la prèvia abans

de l’estrena, el 25 d’agost, del  Parc de l’Espanya Industrial amb el pregó

i els concerts de Karaoke Band i Muyayo Riff. El 26 d’agost, hi haurà

activitats infantils i la trobada de col·lectius. Al vespre, l’energia dels

grups Marco Fonktana, Black Beltones i The Kluba. La tarda del 24

d’agost es dedicarà al teatre i, a la nit, hi haurà els concerts de LaFrus

(pop-rock), Igitaia (skacore), The Lizards (punk-rock) i Tokyo Sex Des-

truction (soul-rock).

El 25 d’agost, l’activitat Crema, Pica, Puja (17h) reunirà per segon

any les colles santsenques de diables, bastoneres i castelleres i, a la nit,

ska amb Root Diamoons, el reggae i dancehall de Benjammin & Ranking

Soldiers, el hip-hop

instrumental

d’Asstrio i Atversa-

ris i un final de

festa sonat amb

Los Fulanos.

SANTS

Les festa, 
per fi al Parc de 
l’Espanya Industrial

> FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE SANTS.

> Del 23 al 28 d’agost.

> PLAÇA D’OSCA I PARC DE L’ESPANYA 

INDUSTRIAL.

> <www.barrisants.org>.

A
mb gairebé dues dècades a l’esquena, els deu

últims dies d’agost engegarà la més veterana de

les alternatives. Enguany, la comissió organitza-

dora –JEI, la Sèquia, la CUP, La Fadulla, Tirallongues i el

SEPC, a més de gent a títol individual– ha escollit com a

eix temàtic els pobles en lluita i el reflectirà a les

diverses activitats que convoca. Una cercatasques

donarà el tret de sortida, el 21 d’agost, a una festa que

es concretarà en xerrades, documentals i tallers durant

els dies 22 i 23. El 24 d’agost, el pregó, el sopar popular i

les actuacions a la plaça Gispert serviran de preludi

abans d’instal·lar les barraques a la plaça Puigmerca-

dal. Del 26 al 29 d’agost, per l’escenari de l’alternativa,

hi passaran els sons jamaicans de Rebelmadiaq Sound

System, la nova proposta d’At Versaris i Asstrio, la

rumba de Dijous Paella, el punk-rock dels bilbaïns

Macarrada, el punk celta dels canadencs The Mahones, el swing’n’-

rol de Le Comptoir des Fous de Montpeller, el hardcore punk d’Estri-

calla de Cantàbria i Aragó i el hip-hop dels asturians Arma X. A més

dels concerts, hi haurà altres activitats com ara Dj’s, circ, karaoke,

castells, bastons, mural, la tradicional crema de la falla, un vermut

popular i la festa major alternativa infantil.

MANRESA

Els pobles en lluita, eix temàtic
de les dinovenes alternatives

> FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE MANRESA

> Del 21 al 30 d’agost.

> CASAL POPULAR LA FADULLA I PLACES

DE LA MÚSICA, DE GISPERT, DE PUIGMER-

CADAL, DE PIUS I PALÀ I DE CLAVÉ.

> <www.fmamanresa.org>.

E
l lema d’enguany de la Festa

Popular de Vilafranca, organit-

zada per la Coordinadora de

l’Esquerra Independentista (CEI), és

Fem pinya contra el capitalisme. La

nit inaugural de la festa, el 26 d’agost,

començarà amb la tradicional

penjada d’estelades a la plaça Santa

Maria, acompanyada dels

focs dels diables de

l’Almunia (23h) i del

concert antirepressiu en

què actuaran Alatak, Eina

i Orxata Sound System. A

partir del 28 d’agost, el

centre neuràlgic de la

festa es traslladarà a la

plaça de l’Oli, on

s’instal·larà la barraca

alternativa que s’inau-

gurarà amb cant

improvisat (19h). La nit estarà

marcada pel folk de pagès de Les

Absentes i la Xaranga Punk de

Cornellà. El 29 d’agost, l’esmorzar

popular (10h) precedirà els balls de

Vilafranca, seguits d’un vermut a la

barraca. A la nit, hi haurà festa amb

els punxadiscos Blue Monday,

SixtyNine i Morrison. Finalment, el

30 d’agost, el concert de La terrasseta

de Preixens i els PDs de ponent La

Faràndula So Insistent tancaran la

festa.

VILAFRANCA

Fent pinya contra el capitalisme

> FESTA POPULAR DE VILAFRANCA.

> Del 26 al 29 d’agost.

> PLACES SANTA MARIA I DE L’OLI.

Tokio Sex Destruction

The Mahones

Eina
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A
mb un plantejament auto-

gestionari, el veïnat de

Borriol (la Plana), aplegat al

voltant de la comissió de festes,

aposta per una tretzena edició de

la seva festa alternativa cada any

més allunyada del model tradicio-

nal de bous, missa i ball del País

Valencià i més plena d’activitats.

Les alternatives de Borriol

començaran el 20 d’agost amb la

cercavila, un taller de batucada i els

concerts de Culs Cults, The Vidre i

Dj El moco que camina. El 21

d’agost, hi haurà teatre amb Nanny

Cogorno, el correfoc del Correllops i

els concerts de La Raíz, La CIA,

Aixada i els punxadiscos Conill i

Pollastre de Muro d’Alcoi.

El 22 d’agost, després de la

paella popular i el concurs de

postres, taller de Tissue. A mitjanit,

actuarà el Quartet de Corda. El 23

d’agost s’activarà el Roco-Mòbil i, a

la nit, es farà un passi de cinema.

El 24 d’agost, quan acabi la

tarda de màgia, la Xaranga Alter-

nativa iniciarà la ruta de bars. La

nit de cantautors agruparà El

Mono Desnudo, Naia i Lluís Vicent.

El 25 d’agost començarà amb una

partida de pilota valenciana,

seguirà amb el bureo i el ball

d’estil de Gandia, per acabar amb

una nit flamenca.

El 26 d’agost Fèlix Rodrigo

Mora parlarà de cultura popular.

Seguirà un taller de batucada i els

DJ Cram i DJ Ex-Rastix

amenitzaran la nit de

disfresses. El 27 d’agost,

més esport amb el 3x3 de

bàsquet i futbol sala al poliespor-

tiu municipal i, al vespre, actuaran

els grups locals Colgados del

Suelo, Olives Trenkades, 400

Golpes i Auxili.

BORRIOL

Un programa carregat per la
Festa Major Alternativa als Bous

> FESTA MAJOR ALTERNATIVA ALS BOUS.

> Del 20 al 27 d’agost.

<www.fab-borriol.org>.

L
a desvinculació de les festes

populars de la federació de

carrers de Gràcia arran de la

seva conversió en fundació va donar

lloc a dos nous projectes de festa

alternativa: el promogut per la

Comissió de Festes Populars de

Gràcia a la plaça del Raspall –que

agrupa Endavant, l’Assemblea de

Joves de Gràcia i la Kasa de la

Muntanya– i una festa de format

més familiar que impulsa l’ateneu

La Torna al carrer Sant Pere Màrtir.

Les festes de la CFP tindran la

crisi econòmica com a eix central i

inclouran activitats lúdiques com

el contacontes, el recital de poesia,

la gimcana i els vermuts. També hi

haurà activitats més reivindicati-

ves com la manifestació en defen-

sa del Casal Popular de Gràcia (16

d’agost), o la rebuda a la presa

política Laura Riera amb la poste-

rior Marxa de Torxes, el 21 d’agost.

En el pla musical, desfilaran per

les alternatives els grups Rumb Al

Bar, Calaicoi, Rather by Alive i

KEl. El concert més concorregut

serà el del 15 d’agost, amb el

cantautor Virus i les formacions

Deskarats i Eina.

Enguany, el carrer Sant Pere

Màrtir es transformarà en un

passatge del terror protagonitzat

per personatges públics com ara

Fèlix Millet o José Antonio Sama-

ranch. Amenitzaran els vermuts

musicals Lluís Oliva i les Arbequi-

nes (dia 16); Ensaladilla So Insistent

(dia19), i Els Surfin Sirles (dia 20).

El 17 d’agost  hi haurà la

jornada rumbera, que

començarà a primera hora

de la tarda amb els grup Ai,

Ai, Ai, Dijous Paella,

Terratombats i 9 Son. El 20

d’agost, es celebrarà el II concurs de

monòlegs Pepe Rubianes. A més del

Voley Chamions Lee (dia 21) i la

gimcana del porró (dia 22), cada nit

hi haurà concerts amb la Brincadei-

ra, Phat Fred, Divide i Wenceslao,

Soweto, Skalivada o Very Pomelo.

GRÀCIA

Vermuts i crítica social

> FESTA MAJOR DE GRÀCIA.

> Comissió de Festes Populars.

> Del 16 al 21 d’agost a la plaça del Raspall.

> Carrer Sant Pere Màrtir.

> Del 16 al 21 d’agost.

L
a Festa Major Popular de

Capellades compleix una

dècada i, per celebrar-ho,

han programat un munt d’activi-

tats que començaran el 7 d’agost

amb l’elaboració d’un mural

col·lectiu (10h) al carrer Garbí i un

taller de grafits a la plaça Cata-

lunya (19h).

El 12 d’agost, Cesk Freixas

estrenarà l’escenari, després del

sopar popular. El 13 d’agost, es

llegirà el pregó i hi haurà concerts

amb Parmesano, Nisei i Cataplàu-

sia. El 14 d’agost, una cercavila

reunirà colles de bastons, dracs i

tabals pels carrers de la vila. A la

nit, de nou, concerts amb Skaki-

mat, Rumb Al Bar i Red Beat in

KP.

El 15 d’agost, s’ha programat

un espectacle infantil amb Se-

rrambada (19:45h) i, a la nit, els

concerts d’Escalivada, Dijous

Paella i Pirat’s Sound Sistema i Dj

Joel el Pallaso. El 16 d’agost, un

vermut musicat per la C-15 Jazz

Band i un cercatasques clouran la

festa.

CAPELLADES

Deu anys de 
festes populars

> FESTA MAJOR POPULAR DE CAPELLADES.

> Del 12 al 17 d’agost.

> PLACES DE LA BASSA I TALL DE CONILL.

L
a Festa Alternativa a la Mare

de Deu d’Agost (FAMA) que

organitza l’associació

cultural Correllops a Vilallonga de

la Safor encetarà la sisena edició

el 13 d’agost amb un concert dels

grups Cardiacan Tur, Granate,

Innèrcia i Llunàtics. 

El 14 d’agost, hi haurà un

espectacle de titelles (18h) amb la

companyia Trapolitxinela i,

després, se celebrarà el cercabars. 

El 15 d’agost es farà una

triatló pel riu Serpis (11h), un

dinar popular i, a la nit, el Punk al

Ras amb artistes com El Estupen-

do. 

El 16 d’agost, pilotaires

d’arreu del món jugaran una

partida de *raspall.

VILALLONGA DE LA SAFOR

Grups locals i
activitats populars

> FESTA ALTERNATIVA A LA MARE DE DÉU D’AGOST.

> Del 13 al 16 d’agost.

F
a vuit anys que el casal

popular La Traca, juntament

amb Endavant, l’Assemblea

de Joves, el Casino de Cardedeu,

l’associació aDONA’t, el Casal els

Escorrelots i Brubaker organitzen

El Polvorí. L’originalitat de les

activitats que s’organitzen, com ara

el trencasíndries, la pasturada, la

baixada de carros, la guerra de

farines, la peterdada o l’esperat

APM cardedeuenc, són alguns dels

seus trets diferencials. També ho és

l’oferta musical, que aquest any

compta amb Els Surfin Sirles i els

cardedeuencs Los Maldonados (dia

12); Barrumbada, Aspencat i Ebri

Knight (dia 13); Allioli Clash + Dj

Merey i Fas Cafè (dia 14), i The

Skafeinats i Arròs Caldós (dia 15).

CARDEDEU

Un polvorí
d’originalitat 
i música

> EL POLVORÍ, FESTA MAJOR AUTOGESTIONADA DE CARDADEU.

> Del 12 al 15 d’agost.

> PLACES SANT JOAN I MARGARIDA XIRGU

> <http://elpolvori.wordpress.com>.

Very Pomelo

Naia
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L’origen de l’odi
Joe Sacco torna a retratar la realitat palestina a ‘Notas al pie de Gaza’, on

reconstrueix la matança del camp de refugiats de Khan Younis el 1956

Marc Pastor

expressions@setmanaridirecta.info

A
mb la que està caient a Pales-

tina en general i a Gaza en

particular, aquest còmic sembla

més necessari que mai. Bé, de fet, si

alguna cosa hem après arran d’aquest

conflicte és que sempre es pot anar a

pitjor. En tot cas, el blocatge, el mur i

els bombardejos sobre aquesta franja

de població fan difícil defensar

honestament que no estem davant un

veritable genocidi. L’obra que ens

ocupa reflecteix una nova visita de Joe

Sacco a la regió després de la que va

quedar reflectida en la seminal

Palestina: en la franja de Gaza. La seva

idea, ara, és investigar i reconstruir els

fets d’una massacre de civils ocorre-

guda al campament de refugiats de

Khan Younis el 1956. L’objectiu

d’aquest còmic no és seguir el fil de

l’actualitat –cosa impossible en aquest

mitjà– sinó rastrejar l’origen de com,

en paraules del propi autor, “es va

sembrar l’odi al cor dels palestins”. En

aquest sentit, Sacco desenvolupa una

tasca d’investigació periodística que

es remunta als inicis del conflicte, poc

després de la Guerra dels Sis Dies i la

desfeta de l’exèrcit egipci. Es tracta de

buscar aquell sentiment que fa

possible un conflicte que beneficia,

per suposat, qui duu les de guanyar.

Israel el va voler provocar per justifi-

car l’ocupació i ho va aconseguir.

Un autor pletòric

Tot això ho sap explicar molt bé un Joe

Sacco pletòric de la seva tècnica

narrativa i literària. Poques vegades

pot arribar a emocionar tant, un

còmic, com els documentals gràfics

d’aquest autor. La seva intenció

didàctica, el seu enfocament humà

ben entès –és a dir, allunyat de l’estàn-

dard televisiu sensacionalista– i la

vivesa del relat configuren un conjunt

digne d’admiració. No hi ha dubte que

estem davant d’un dels grans autors de

còmic del nostre temps, en tots els

sentits, com a dibuixant i com a

guionista. En l’apartat gràfic, és capaç

d’apropar-nos la complexitat i els

sentiments dels personatges (tots ells

individualitzats) amb el mateix

realisme que els escenaris, minuciosa-

ment dibuixats. Tot això, mantenint la

tensió i un bon ritme visual. I en la

part literària, la profunditat del

contingut i el fet de continuar conre-

ant un gènere que pràcticament

podem dir que ha inventat ell, el

converteixen en un notable ampliador

d’horitzons d’allò que Will Eisner

anomenava art seqüencial. L’estruc-

tura de Notas al pie de Gaza és interes-

sant i efectiva en el seu plantejament

acumulatiu des d’allò anecdòtic fins

allò més universal. Bàsicament, hi

trobem dos nivells. D’una banda,

acompanyem l’autor pels carrers de

Gaza mentre fa la seva investigació.

Això li serveix per prendre el pols a

l’estat actual (2003) de les coses i

també per incloure petites anècdotes i

donar un cert respir a les lectores.

Compromís periodístic

Així, compartim la vida quotidiana

angoixant d’una població palestina

que viu entre la demolició de cases, els

atacs i la misèria. D’altra banda,

assistim a la reconstrucció dels fets

ocorreguts el 1956 que fa l’autor a

partir dels testimonis recollits.

Aquesta combinació, a banda de la

seva efectivitat, deixa constància del

seu compromís amb l’ètica periodís-

tica. Segons ell mateix ha dit, no

pretén ser objectiu, però sí honest,

cosa que fa de la seva obra quelcom

destriable enmig de l’habitual cinisme

que equipara víctimes i botxins.

Pocs còmics són tan recomanables

a tants nivells: pedagògicament,

políticament, artísticament, periodís-

ticament o humanament. Amb Notas

al pie de Gaza, Joe Sacco es guanya –de

nou– el respecte i l’admiració d’un

públic cada cop més nombrós.

CÒMIC

Color Humano torna
als escenaris
El grup publicarà el seu nou disc 

‘Madiba’ el mes de setembre

MÚSICA

Xavier Urbano

expressions@setmanaridirecta.info

V
an ser una de les bandes

cabdals per entendre l’eclo-

sió de l’escena del mestis-

satge a la Barcelona dels anys 90.

Color Humano es van dissoldre

l’any 2003 després de gairebé una

dècada d’activitat i una pila de

concerts a les espatlles. Els seus

membres han participat a diversos

projectes, però ara han tornat a

reunir-se per presentar nou disc i

nova gira: es diu Madiba (aigua, en

duala –idioma de Guinea) i es

publicarà el setembre de 2010.

Color Humano van ser una de

les bandes pioneres de l’escena

mestissa. Allunyant-se dels sons

més lligats a l’ska i portant la fusió

a territoris més llatins, es van fer

populars a Catalunya a mitjans de

la dècada dels 90, provinents de

París. L’any 1996, van publicar el

seu primer disc, Moscowa Libre,

amb Tralla Records i es van

instal·lar definitivament a Barce-

lona. Van tocar arreu: concerts

solidaris, festes majors, sales... I

se’ls va començar a conèixer en una

època en què compartien cartell

amb Dusminguet o Agua Bendita.

Són un dels grups que s’han

mantingut més fidels, no només al

seu públic o al seu estil, sinó també

a una estètica i un missatge que els

ha fet referencials per la seva gent,

però també per tota una fornada

d’artistes que van començar a

aparèixer anys més tard i van

configurar tota l’escena mestissa.

Després de gires i dos treballs

més, Hambre de vida (1997) i

Burundanga (1999), la banda va

aturar les màquines el 2003. De

forma discreta i sense fer massa

soroll, van marxar i es van frag-

mentar en múltiples projectes

(Nour, 08001, Black Baudelaire...),

però mantenint Barcelona com a

base d’operacions. Els membres de

Color Humano, però, no han deixat

mai els escenaris i, poc a poc, s’han

tornat a produir les condicions

propícies per una reunificació del

grup. A finals de 2008, un concert

solidari a l’Apolo va tornar a posar

el seu nom a un cartell i, la tardor

de 2010, anuncien que treuen un

disc nou.

Sense pretensions i de forma

natural, Color Humano han tornat

a engreixar les cadenes i tornen a

encapçalar cartells de festes

majors i concerts solidaris. Flan-

quejats per l’equip incansable

d’Hace Color, l’anunci de la tornada

és garantia de bona feina. I és que,

si hi ha algun tret que fa especial

Color Humano, és sobretot la

sensibilitat de les seves lletres, que

combina a la perfecció amb l’ener-

gia del directe, que passa de la

potència de l’harmònica d’Stephe

als riff de Rubio i crea una estruc-

tura sonora perfecte per poder

acomodar-hi els textos de José

Kapel. Lluny d’una perspectiva

superficial i pamfletària, sempre

han buscat tocar temes des d’una

perspectiva molt humanista.

Sens dubte, estem d’enhora-

bona. En aquesta època de deriva

del mestissatge i  d’evaporació del

so Barcelona, el fet que tornin

bandes com els Color Humano fa

que sigui notícia, per la qualitat del

projecte i per la seva capacitat

d’influenciar i buscar complicitats,

amb el públic, amb els col·lectius i

amb d’altres bandes.

Notas al pie 
de Gaza

Joe Sacco.

Random House Mondadori.

ARXIU COLOR HUMANO



Ignasi Franch

expressions@setmanaridirecta.info

L
es pel·lícules de monstres (cone-

gudes com kaiju eiga) són una

nodrida tradició de la cinemato-

grafia japonesa i un dels productes

culturals més internacionals d’aquell

país. Bona part del metratge d’aquests

films, de tarannà voyeurístic, l’ocupen

unes lluites en les quals les persones

tenien una escassa capacitat d’inci-

dència. Posada en el context d’una

societat que glorifica la modèstia i la

posada al servei del col·lectiu, aquesta

tendència sembla reflectir l’escàs pes

atorgat a l’individu: els personatges

són espectadors, més o menys impo-

tents, d’un desplegament de forces que

els transcendeixen. I el públic contem-

pla –probablement amb més satisfac-

ció que horror– un festival de destros-

ses (en la majoria de casos, amb poc

dramatisme, tot i el pathos de la

fundacional Japón bajo el terror del

monstruo) que s’adreça al gaudi

infantil d’un nen fent xocar les seves

joguines.

Com tantes altres produccions

culturals industrials, les kaiju eiga

serveixen de mirall de les preocupa-

cions i les pors de les societats on es

generen, sense el filtre més personal

del cinema d’autor. Les aventures del

ja entranyable Godzilla, o de Gamera,

van ser plasmacions fantàstiques de

la por vers la força destructiva de

l’àtom. Hi ha un matís, però, que les

diferenciava d’obres nord-americanes

similars: el que donava l’experiència

traumàtica d’haver patit realment els

efectes d’uns atacs nuclears. Tot i

néixer deu anys després de les bom-

bes d’Hiroshima i Nagasaki, Godzilla

continuava mostrant el ressentiment

d’una societat que no oblidava.

Després arribaria la infantilització

d’aquesta mena de films, que s’obri-

rien a l’ús de civilitzacions extrate-

rrestres i tota mena d’artificis per

sorprendre una audiència que podia

fatigar-se.

El rellançament de ‘Gamera’

Després d’anys a la nevera, la fran-

quícia Gamera, resposta imitativa

dels estudis Daiei al triomfant

Godzilla, va ser rellançada en forma

de trilogia. Als anys 90, sens dubte,

els temps havien canviat. Si es poden

extreure conclusions sociològiques

del seu enfocament, les noves

pel·lícules mostraven un país que

volia oblidar: Gamera ja no era una

tortuga mutant nascuda de proves

atòmiques nord-americanes, sinó

una criatura creada per una raça

primigènia que volia protegir el

planeta de l’amenaça d’un altre

monstre. El record de la bomba,

doncs, es difuminava. També ho va

fer, en part, la idiosincràsia pròpia

del subgènere: les pel·lícules són més

globals, tot i que continuen mostrant

una certa personalitat diferenciada

vers el cinema d’acció de Hollywood.

Gamera 2 representa al monstre

protegint el Japó d’una amenaça

alienígena, una entitat simbiòtica en

forma d’insectes i formacions

vegetals. El film combina l’ús inten-

siu de maquetes i l’afegit d’imatges

generades per ordinador, amb

resultats de vistositat desigual. Un

lleugeríssim apunt ecologista

difícilment serveix per matisar els

aires promilitaristes del film: lluny

dels anys del pop, on el protagonisme

era per periodistes i dibuixants, es

reprèn la unió entre professionals

del món de la ciència i militars tan

pròpia de la ciència ficció. Però

aquesta aliança no conclou en una

advertència dels excessos i les

demostracions de força castrenses,

sinó que germina en una mena de

glorificació de la força. Potser el país

necessitava autoestima durant la

seva inacabable crisi econòmica i

s’havien de buscar altres camins per

aconseguir-la: la deflació sostinguda

no permetia el nacionalisme capita-

lista desfermat que projectaven els

films dels puixants anys 80 com

Godzilla contra King Guidorah.

Un film irregular

Tot i estar signada pels mateixos

director i guionista, Gamera 3 s’a-

llunya d’aquest to; a canvi, ofereix una

trama relativament desconcertant,

amb ressons religiosos. Destacada per

una part de l’afició com una pel·lícula

important dins del seu subgènere,

inclou un parell d’escenes força

brillants que es beneficien dels

avenços en l’apartat dels efectes

especials. La primera aparició de

Gamera genera una escena d’acció

espectacular que sí que visualitza els

efectes en la ciutadania de les destros-

ses provocades pels monstres. A la

lluita final, els responsables recuperen

part de l’esperit kabuki propi del

subgènere, amb dilacions de l’acció i

temps morts, mitjançant alguns plans

molt bells. Kaneko Shusuke i el

guionista Ito Kazunori recuperen

personatges de les entregues prèvies

per aquesta obra irregular, de final

abrupte, però amb prou moments

emocionants per poder ser recoma-

nada com una porta d’entrada al

cinema de monstres contemporani.

Fotograma de ‘Gamera’

. A LA CANTONADA

Anem a Croatan?

Roger Costa Puyal

L
a idea nefasta de colonitzar

l’Amèrica del Nord, la devem

a Walter Raleigh, que es va

guanyar l’estima de la reina Isabel

I reprimint la rebel·lió a Irlanda.

Corria l’any 1586 quan hi va enviar

la primera expedició, que es va

establir a Roanoke, una illa situada

davant la costa del que avui és

Carolina del Nord. Però la colònia

de Roanoke va tenir un final

prematur i incert, així que sir

Walter Raleigh va haver d’esperar a

fundar la segona colònia per tenir

un assentament estable que li

permetés iniciar la conquesta del

nou món. Aquesta segona colònia

es va anomenar Virgínia –tota una

declaració d’intencions–, però la

que ens interessa ara és la primera.

Què va passar a Roanoke?

La primera expedició, formada

per 75 homes, va atacar la població

indígena que vivia a l’illa, però, ben

aviat, va sol·licitar ser retornada a

Anglaterra. L’any següent, el 1587,

va arribar una nova expedició de

117 persones, aquest cop amb

dones i nens. John White es va fer

càrrec del comandament de l’as-

sentament i, només arribar, va

tractar d’establir la pau amb la

població indígena. Com que les ne-

gociacions, òbviament, no fructifi-

caven, White va anar a Anglaterra

a demanar ajut i no va poder tornar

a l’illa fins al cap tres anys. L’any

1590, quan va arribar a Roanoke,

va trobar la colònia deserta i l’as-

sentament desmuntat, sense cap

senyal de lluita ni de restes huma-

nes. Tan sols hi havia una paraula

gravada en un arbre: Croatan. Mai

no es va saber què havia passat

amb les persones de la colònia

perduda. La història oficial dels

EUA assegura que van ser massa-

crades per la tribu índia veïna, que

habitava la costa de Carolina del

Nord i s’anomenava Croatan.

Però resulta que aquesta tribu

en concret sempre s’havia mostrat

amistosa. White va pensar que el

missatge significava “Hem anat a

Croatan” i que la colònia s’havia

traslladat a aquesta illa (avui ano-

menada Hatteras Island), però va

morir sense poder-ho comprovar.

Des d’un primer moment,

també es va dir –tot i que va ser

immediatament descartat i

considerat com una llegenda, que

avui sembla ser certa– que les 117

persones de la colònia de Roanoke

se’n van anar a viure amb la tribu

Croatan. No van traslladar la

colònia –com pensava White, que

no anava del tot errat–, si no que

van abandonar la seva cultura

anglesa i es van fer indis i índies.

En fi, aquesta sembla la hipòte-

si més plausible, si pensem que a

les persones que vivien a Roanoke

se’ls plantejava la disjuntiva de tri-

ar entre la misèria, el treball, l’es-

glésia, els impostos i l’opressió que

suposava la seva vida en la civilit-

zació occidental i la vida lliure que

podrien tenir entre els anomenats

salvatges. Sense dubte, això pres-

suposaria una profunda revolució

interior. Però cal recordar que mol-

ta de la gent que emigrava a les co-

lònies, ho feia per fugir d’alguna

manera de la seva vida a Europa –ja

fos per persecucions religioses, po-

lítiques o per simple pobresa– i, so-

vint, amb la idea de viure en un

nou món on les seves relacions

amb les altres persones i amb el

medi no estiguessin mediatitzades

per la seva condició social. A casa,

podies ser una persona pobra i es-

clava, al nou món, en canvi, tenies

opcions d’una vida més lliure. I,

sense cap mena de dubte, anar a

Croatan, en aquell moment, era la

opció que podia aportar més

llibertat i menys mediatització.

El cas és que, des d’aleshores,

hi ha hagut indis i índies de la tri-

bu Croatan amb els ulls grisos. Ac-

tualment, la tribu Lumbee, assen-

tada al comptat de Robson, a Caro-

lina del Nord, es considera descen-

dent de la tribu Croatan. Moltes

persones d’aquesta tribu tenen el

cabell ros i els ulls clars i es troben

moltes coincidències entre els seus

cognoms i els de les persones que

es van establir a Roanoke. El Lost

Colony Centre for Science and

Research està fent un estudi

genètic de la tribu Lumbee per

trobar possibles descendents de la

colònia perduda. El temps dirà.

Mentrestant, m’agradaria

incidir en el gest mental d’anar a

Croatan. És un viatge necessari. És

abandonar –al ritme que vulgui

cadascú, però sense aturar-se– les

cadenes mentals que ens imposa el

pensament únic i dirigir-se a un

pensament lliure, ja sigui a Croa-

tan, a la Rimaia o on sigui.

I és que la Cantonada també

se’n va i ens agradaria pensar que

les gairebé 90 etapes escrites ens

han acompanyat una mica a totes

en el nostre viatge personal a

Croatan. Adéu-siau (que prové de:

A Déu, si n’hi ha).

DIRECTA 194   •   28 de juliol de 2010 expressions • 21

, expressions

HISTÒRIA

CINEMA

FILMOGRAFIA
Kaneko Shushuke, Gamera 2

(Filmax, 1996).

Kaneko Shushuke, Gamera 3

(Filmax, 1999).

El Japó que volia oblidar
‘Gamera 2’ i ‘Gamera 3’ mostren els canvis dins el cinema de monstres 

als anys 90, més global i amb un pes creixent de les imatges d’ordinador

‘Gamera 2’

representa al

monstre protegint

el Japó d’una

amenaça

alienígena



BARCELONA

Dijous 29 de juliol

Documental ‘Joves i Pau’

En el marc del cicle de cinema sobre

mobilitzacions civils, s’estrenarà el vídeo-

documental Joves i Pau, que resumeix les

darreres activitats dutes a terme pel

Servei Civil Internacional-Catalunya per

fomentar la cultura de la pau entre el

jovent: el Curs de Conflictologia, la Gira de

Joves per la Pau i la Trobada Internacional

de Joves per la Pau. Entrada lliure.

21:30h.Can Ricart. C. Sant Oleguer, 10.

Divendres 30 de juliol

Recital de poesia eròtica i pornogràfica

20:30h. Recital en el marc de la kafeta de

Ràdio Bronka i organitzat pel programa

Txanquete ha mort d’aquesta ràdio, a

càrrec de Kaos, Riot Über Alles i altres

veus convidades, que llegiran diferents

autors i autores que van basar part o la

totalitat de la seva obra en el sexe, l’erotis-

me i les seves opcions sexuals. També hi

haurà còctels, beguda espirituosa, un

ambient càlid i pujadetes de to visuals a

càrrec de Venus Luxury.

Després del recital, Festa de Resistència

organitzada pel CSO La Gordíssima. Festa

fins molt tard amb Tuttifrutti i altes Pd’s;

música variada, begudes interessants i

fenòmens gordissíms, porta ventall o

ventilador! Entrada lliure.

CSO La Gordíssima. C. Pons i Gallarza, 10.

Sant Andreu

Divendres 30 de juliol

Cinema a la fresca 
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Envieu les vostres convocatòries amb una setmana d’antelació •

BENICÀSSIM, 

Del 21 al 28 d’agost

E
l Rototom Sunsplash és el

festival de música jamaicana

més gran que se celebra a Euro-

pa. Va néixer el 1994 a Itàlia, país on

s’ha anat celebrant cada any, fins

arribar a la seva dissetena edició, que

tindrà lloc entre els dies 21 i 28 d’agost

a la ciutat castellonenca de Benicàs-

sim. Un dels motius del seu trasllat a la

costa catalana és l’assetjament que ha

estat sofrint el festival per part de la

justícia italiana sota el govern de

Berlusconi.

Durant els nou dies que dura el

festival, els ritmes jamaicans en tota la

seva varietat d’estils són els protago-

nistes absoluts. D’aquesta manera, en

aquesta trobada internacional, es podrà

gaudir de la música ska, rocksteady,

reggae, dub, dancehall, ragga, ragga

jungle i altres gèneres a través de

sound systems potents i de la mà de figures més que conegudes –com els veterans Big Youth,

Bob Andy i Marcia Griffiths–  o de les noves generacions formades per noms com Fire Pashon,

Wayne Wonder o Rapsusklei.

Els concerts se celebraran a diferents escenaris des del vespre fins a la matinada. Al llarg

del dia, s’organitzaran activitats de tot tipus relacionades amb la cultura jamaicana i amb les

temàtiques que, des dels inicis, formen part de la filosofia del festival: el racisme, la no-

violència, el rastafarisme, la pena de mort i l’antiprohibicionisme.

D’altra banda, la trobada –que es caracteritza pel seu esperit d’acampada comunitària–

comptarà amb espais específics com l’African Village, on cada dia s’oferiran concerts de

cuina, percussió i dansa africana; o la Reggae University, concebuda com un fòrum de reflexió

sobre el passat, el present i el futur del reggae.

L’organització del festival corre a càrrec de l’Associació Cultural Rototom, creada el 1991

com una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu de conjugar música i continguts culturals

i socials. Els beneficis del festival es destinen al suport de projectes solidaris que es desenvo-

lupen al continent africà.

Podràs trobar tota la informació que necessitis i el programa 

complet del festival a la web: www.rototomsunsplash.com

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Busquem gent que pugui

ajudar en la creació d’horts

de cultiu ecològics al

Vallès. 

CONTACTE: Jordi

jop75@gmail.com

Busquem dues persones 

per compartir pis a Barcelo-

na, prop del Forat 

de la Vergonya. 

CONTACTE: 

francois@degrowth.net

Encara pots participar en un

camp de voluntariat  aquest

estiu, pots triar entre molts

països i entre una diversitat

de causes. 

CONTACTE: Servei Civil

Internacional

sci-cat@sci-cat.org

Busco gent que tingui

pensat fer un projecte de

nova creació relacionat

amb titelles, circ o clown

per col·laboració. 

CONTACTE: Clara

le-la@3xl.cat

Busco persones per compar-

tir viatge al Marroc en 4x4,

i amb possibilitat de viatjar

fins a la frontera amb

Mauritània. 

CONTACTE: Arthur

630 650 167.

Xarxa d’intercanvi de

coneixements de Sant Feliu

de Llobregat: volem conèi-

xer persones que puguin

estar interessades a partici-

par en aquest projecte. 

CONTACTE:

sfafap@hotmail.com

Busco actors i actrius per

crear un nou grup de teatre

de mentalitat oberta i

dinàmica a Barcelona. 

CONTACTE: Titus

fumnegre@gmail.com

Rototom Sunsplash!
Festival Internacional de Reggae

‘Pan y rosas’ de Ken Loach

Projecció emmarcada dins les activitats

de la Terrassa Llibertària. Hi haurà pica-

pica. Confirmeu l’assistència al telèfon

93 310 33 62

21h.Via Laietana, 18, 9a planta. 

Entrada lliure.

Organitza: CGT. Federació Local de Barce-

lona

Dissabte 31 de juliol

Cabaret de l’humor

21h.Sopador popular. 22h.Juana la lloca,

piromusicalpunk. 22:45h.Marikarmen Free

i Caperucita Jurado. 23:15h. 2015, mort de

la humanitat. 00:00h. Kafeta petarda

CSO La Otra Carbonería. C. Urgell, 30.

Entrada lliure.

Organitza: Assemblea Queer Antipatriarcal

Dissabte 21 d’agost

Rebuda de la Laura Riera 

a les portes de la presó

Donarem la benvinguda a la Laura, que

sortirà el 21 d’agost després de complir nou

anys de presó. Ens trobarem davant la presó

de Wad-Ras, carrer Doctor Trueta, 76-98.

Estigueu atentes a les convocatòries.

Convoca: Campanya Encara No Hi Som

Totes!

Del 19 d’agost al 12 de setembre

I Cicle de Complicitats a la Xarxa

Cicle de teatre de la xarxa de sales de petit

format i alternatives organitzat pel Teatre

Tantarantana. Aquest cicle neix amb la

intenció de continuar en futures tempora-

des per convertir-se en una finestra oberta

al teatre que s’està fent a Catalunya i a la

resta de l’Estat espanyol. Consulteu la

programació del cicle a la web www.tanta-

rantana.com

Fins al 31 d’octubre

Exposició ‘La nova cançó. 

La veu d’un poble’

Durant tot l’estiu i fins el 31 d’octubre, es

podrà visitar l’exposició La Nova Cançó.

La veu d’un poble al Museu d’Història de

Catalunya. Aquesta mostra és un recorre-

gut, des dels inicis de la Nova Cançó fins a

l’herència llegada a les noves generacions,

que evoca –sobretot– el paper dels can-

tants en la lluita antifranquista i en el

trànsit de la dictadura a l’actualitat.

En el marc de l’exposició, la terrassa del

museu també acull (fins el 10 de setembre)

un cicle de concerts protagonitzats per

artistes vinculats a la Nova Cançó. Hi

participaran Sanjosex (29 de juliol), Quico

Pi de la Serra (5 d’agost), Francesc Burrull

(12 d’agost), Toti Soler (19 d’agost), Anna

Roig i l’Ombre de Ton Chien (26 d’agost),

Miquela Lladó (2 de setembre) i Roger Mas

(10 de setembre).

Els concerts començaran a les 22h. L’afora-

ment als concerts és limitat a les places

que permet la terrassa del museu; cal,

doncs,  reservar l’entrada.

Museu d’Història de Catalunya. Pl. de Pau

Vila, 3 (Palau de Mar).

CERVERA

Dissabte 7 d’agost

III Festa Jove

Concert amb: The Kluba + Desperta Ferro +

Nit de Grills + Rinkonete en tu retrete

A partir de les 23h a la plaça Major.

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 29
Durant la

tarda,

creixeran

núvols de

tempesta a

les comarques de Girona i

Barcelona. A la costa,

arribarà la pluja a mitjanit. 

DIUMENGE 1
La falca

anticiclòni-

ca continua-

rà fixada

sobre la

vertical de Catalunya i el

País Valencià. Sol i una

mica més de calor. 

DISSABTE 31
El sol

s’imposarà a

totes les

comarques i

els valors de

més de trenta graus es

faran habituals, també a la

línia costanera. 

DIMARTS 3
Al matí i el

migdia,

cauran

ruixats a la

costa central

de Barcelona. Temperatures

més fresques. Els dies

següents tornarà la calor. 

DIVENDRES 30
Al matí

encara hi

haurà

núvols força

gruixuts a la

costa i la temperatura serà

més fresca. Entrarà la

tramuntana a l’Empordà.

DILLUNS 2
Un nou front

d’inestabili-

tat arribarà

per les

comarques

dels Pirineus, on els ruixats

avançaran durant la tarda,

el vespre i la matinada. 
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16 D’AGOST

Jornada internacional de
pancartes de suport a les
comunitats zapatistas 
La campanya Milers de ràbies, un cor: visquin les

comunitats zapatistas! convoca els col·lectius, orga-

nitzacions i persones d’arreu del món que vulguin

donar suport a la causa zapatista perquè, el 16 d’a-

gost, col·loquin pancartes als carrers en contra de la

repressió de les lluites populars i en defensa de

l’autonomia zapatista.

Convoquen: La Otra Campaña i la Zezta Internazional

Més informació: www.milesderabias.blogspot.com

Acampada
antidesenvolupista
a Euskal Herria
URAIAGA, 

Del 5 al 10 d’agost

E
l barri ocupat d’Uraiaga, situat a la

zona minera abandonada de Galda-

mes (Biscaia), acollirà, els dies 5 i 10

d’agost, una acampada vinculada a la

lluita contra la línia elèctrica d’alta tensió

que creuarà la zona dels Montes de Triano.

Durant sis dies, es faran tallers, debats

i sortides a la muntanya i es compartirà

l’organització entre totes les persones

participants. Les llengües que es faran

servir seran l’èuscar i el castellà.

Per poder informar-te, pots trucar

l’Alazne al telèfon 638 278 713

Gratuït. Més Info: ajcervera.blogspot.com

Organitza: Assemblea de Joves de Cervera

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Del 20 d’agost al 8 de setembre

Exposició ‘Viviendo la Utopía’

Exposició itinerant centrada en la revolu-

ció que es va dur a terme a les zones on no

va triomfar el feixisme durant la Guerra

Civil, que també repassa els antecedents i

l’exili. El material que es mostra procedeix

d’una nova selecció dels fons de la Funda-

ció Anselmo Lorenzo del període 1936-39,

que repassen diversos aspectes relacio-

nats amb la resistència al feixisme, la

guerra, les col·lectivitats agrícoles i

industrials, els hospitals, les colònies

infantils i la cultura, entres d’altres.

Activitat emmarcada en la celebració del

centenari de la CNT. L’exposició es podrà

veure als locals de la federació local de la

CNT a Cornellà, carrer Florida, 40.

PRADA DEL CONFLENT

Del 16 al 24 d’agost

XLII Universitat Catalana d’Estiu

La Universitat Catalana d’Estiu se celebra

a Prada, a la comarca del Conflent (Cata-

lunya Nord), des de fa quaranta-dos anys i

sempre ha estat un espai de llibertat i de

trobada de gent provinent dels territoris

que conformen els Països Catalans.

És una universitat oberta a tothom: la

canalla fins a catorze anys, va a l’Esplai;

dels quinze als disset anys, s’assisteix a la

Universitat Jove i, dels divuit en endavant

(sense cap límit d’edat), es participa als

cursos, seminaris, jornades, tallers,

debats, actes commemoratius, homenat-

ges, excursions, espectacles de teatre,

música clàssica, música tradicional, rock,

cançó i cinema.

Tota la informació sobre la universitat

d’estiu i els cursos d’aquest any es pot

consultar a la web www.uce.cat

TARRAGONA

Dissabte 31 de juliol

Cadena humana a la Platja Llarga

A les 12h. Cadena humana, de punta a

punta de la Platja Llarga de Tarragona,

per reclamar la protecció de l’espai i

l’anul·lació del projecte urbanístic que

s’hi preveu ubicar.

A les 8 del matí, a l’actual aparcament,

s’instal·laran elements de protecció de

1a Universitat d’Estiu de 
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista
BANYOLES, Del 25 al 29 d’agost

L
a Universitat d’Estiu de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista vol ser una nova fita

anual que ofereixi un espai per la formació, el debat, l’intercanvi, l’elaboració col·lectiva

i, per descomptat, el lleure i la festa. Així doncs, en aquesta primera edició, es tractaran

temes com l’ecosocialisme avui, el comunisme intempestiu de Daniel Bensaïd, les relacions

entre feminisme i marxisme, el pensament de Walter Benjamin, els reptes a l’Amèrica Llatina

i molts més.

Hi haurà sessions de formació que abordaran elements d’estratègia revolucionària i de

balanç de la crisi actual de la societat capitalista. Entre les persones participants, es compta-

rà amb la presència de Jorge Riechmann, Luc Boltansky, Santiago Alba Rico, María Salgado,

Joaquim Sempere, Michael Löwy i Justa Montero. També hi haurà activitats culturals com

teatre, recitals de poesia i concerts.

Pots trobar el programa i tota la informació necessària per poder 

inscriure-t’hi i participar-hi a la web: www.revoltaglobal.cat

les zones replantades amb espècies

autòctones.

Organitza: Plataforma Salvem la Platja

Llarga

TERRASSA

Divendres 30 de juliol

Xerrada sobre l’assetjament 

contra la pagesia a Colòmbia

Xerrrada-debat sobre l’assetjament contra

camperols i camperoles perpetrat per

grups de paramilitars a Colòmbia. Hi

intervindran membres del col·lectiu

Maloka (grup solidari amb el moviments

social a Colòmbia) i de l’International

Peace Observatory, que recentment han

tornat del país i ens podran explicar de

primera mà la situació. Després de la

xerrada, hi haurà sopador.

20h. CSO El Kasalet - Acció Autònoma. C.

Societat, 4.

Dissabte 31 de juliol

Jornada ‘El moviment skinhead 

contra el racisme’

18h. Es passarà el documental Skinheads

actitude de Daniel Schwizer (2003) i

després es farà una mica de debat.

21h. Sopador popular

23h. Festa Ska-Reggae-Rocksteady i

karaoke

CSO Kasalet - Acció Autònoma. 

C. Societat, 4.

VALÈNCIA

Dissabte 31 de juliol

Teatre: ‘La Constitución ha muerto’

Obra commemorativa dels cent anys de la

Revolució Mexicana, en homenatge a

Ricardo Flores Magón, periodista, polític,

dramaturg i anarquista mexicà.

Representació a càrrec del col·lectiu

artístic CrONoPiATL (Mèxic)

‘La Constitución ha muerto’ és una obra

sobre els últims dies de la vida a la presó

de Ricardo Flores Magón, que va passar

més de la meitat de la seva vida empreso-

nat i, al final, va ser assassinat en un

penal nord-americà.

21:30h. Sopar per finançar el viatge del

grup. 23h. Funció

Local del Proyecto Mayhem. C. Pavia,

91(Cabanyal). Més info: www.ateneoalmar-

gen.org

Organitza: Ateneu Llibertari Al Margen

VILADAMAT

Festa Jove

Dijous 29 de juliol

23h. Cop de rock, acció festiva amb grup

local.

Divendres 30 de juliol

00h. Concert: Belda i el Conjunt Badaba-

doc + Orquestra Diversiones + The Chemi-

cal + Panxuts

Dissabte 31 de juliol

02h. Miquel del Roig + DJ Riera

Organitza: Circuit Empordà Alternatiu



Oriol Andrés

entrevista@setmanaridirecta.info

Quan parles de La pastoral ca-

talana, a què et refereixes?

De fet, el meu títol original

era Els vulnerables perquè el llibre

parla de la gent vulnerable d’aquest

món, fotuda per unes raons o unes

altres i que no es pot defensar en

general de tot el que està passant. La

pastoral catalana és un títol pactat

amb l’editorial, és més pròxim. El lli-

bre mostra una certa visió crítica i

irònica de la societat catalana i el

títol ironitza amb aquesta idea de

Catalunya com un país idíl·lic. A la

vegada, era una brometa, com si el

llibre fos una pastoral com les dels

bisbes, que diuen als seus fidels com

s’han de comportar. Finalment, era

un homenatge a Philip Roth, que té

un llibre que es diu Pastoral ameri-

cana.

Què narra la novel·la?

La novel·la narra l’experiència moral

d’una gent que ja no és jove i que,

quan ho era, semblava que volia can-

viar el món. El món els ha canviat a

ells i, amb aquesta experiència mo-

ral, veiem el fracàs de les seves idees

i el món que n’ha sorgit, que no és

amable sinó injust, on la vida és molt

dura i està molt amenaçada. Així

mateix, explica com, un cop passada

l’experiència, ells tornen a quedar-se

allà on eren. La gent, a aquestes

edats, ja no canvia massa i el llibre

explica com aquesta generació –ja

grandeta– que ha ocupat càrrecs no

deixa pas a allò nou per por de can-

viar i que allò nou els arrossegui.

És una crítica a una generació o a

una societat?

Ambdues coses. Per una banda, el

problema d’una generació no és que

no canviï les coses, és que acabi obli-

dant o traint allò pel què havia llui-

tat. I és una crítica a la societat, que

ha agafat les parts de més ben pair

d’allò que era el canvi per convertir-

les en una altra cosa. Per exemple, el

tema de la vida sexual, el de les lli-

bertats individuals... El que fa a-

questa societat no és afavorir l’alli-

berament, ni individual ni col·lectiu,

sinó subjectar a través d’una altra

mena d’esclavatge o sotmetiment.

La teva, és una generació que es va

autocarregar de molta responsabi-

litat.

És cert que les condicions en què

aquesta generació havia d’enfrontar-

se a la realitat als anys 60 i 70 estava

lluny de la de França, Itàlia o Anglate-

rra. Aquí, hi havia una dictadura que

torturava i, a més, matava. I unes con-

dicions que feien que l’experiència

política no es pogués transmetre

amb normalitat. Aquesta generació

va intentar una cosa probablement

impossible, que era transmetre la

seva energia, audàcia i ganes de rup-

tura a una massa enorme de gent que

estava sotmesa al que podríem ano-

menar la dictadura de la supervivèn-

cia. Hi havia un decalatge: la gent

jove funcionava per raons emocio-

nals i ideològiques i, en canvi, la base

social tocava molt de peus a terra.

Aquesta distància, en part, no es va

saber ni poder cobrir. Per tant, en un

moment donat, aquella gent jove es

va quedar molt sola i es va dispersar.

El que passa és que, malgrat això,

aquells joves van anar ocupant es-

pais i llocs de poder, però no els han

aprofitat per anar més enllà del que

el mateix poder permet.

Des de la teva tribuna d’escriptor,

com veus el moviment social que

s’està vivint a Catalunya?

La impressió general, crec, és que hi

ha una dependència mental exces-

siva respecte al tema de què passarà

amb Espanya –especialment amb els

recursos propis– i, a partir d’això,

com es recol·loquen els distints

grups socials. En el pla social, trobo

que és un país on, des de fa uns

quants anys, la capacitat de generar

recursos no és equiparable a la inver-

sió que s’hi fa i això frena enorme-

ment les possibilitats de reparti-

ment de la despesa a favor de les

classes populars. Entre aquestes

classes, crec que hi ha molt poca co-

hesió política; la lluita sindical està

tancada en ella mateixa i els partits

legislen en aquest sentit, però la se-

va relació amb la vida quotidiana és

molt pobra. Aquests aspectes ens

donen un país que hem de tornar a

reconèixer.

Tu mantens la teva lluita dins del

moviment independentista. Amb la

situació actual, creus que la inde-

pendència podria portar a un model

de país diferent?

No crec que la independència per si

sola resolgui tots els mals que tenim,

ni de lluny. Catalunya té un avantat-

ge respecte a Espanya i és que és una

societat molt capitalista, encara poc

respecte a països com Holanda o Fin-

làndia, o Baviera, amb multinacio-

nals potents que es mouen per tot el

món. Òbviament, no ens posarem a

defensar aquest model, però és el

que hi ha i és millor que un estigui

molt ben armat per poder-se defen-

sar. És a dir, que no vingui la globa-

lització i se’t mengi viu perquè no

tinguis res de propi o cohesionador.

Per altra banda, la catalana, és una

societat molt desigual, amb molta

gent pobra, molt desassistida. L’in-

dependentisme el que vol ara és

guanyar políticament la indepen-

dència, però no hi ha cap programa

polític o social articulat, està per

inventar. Si realment fos un movi-

ment popular, sense aventurers ti-

pus Laporta i companyia, òbvia-

ment, el que faria seria prendre

mesures a favor de les classes popu-

lars. Si hem de ser utòpics o tenir

esperança, hauria de ser aquesta.

Però la capacitat d’emmerdar la tro-

ca d’aquesta classe política i social

catalana és immensa.

A l’obra L’atzar i les ombres, feies

memòria del passat i la novel·la

actual s’emmarca en el present. Hi

haurà una novel·la visionària al res-

pecte?

(Riu) Amb novel·la, fer el visionari

té l’avantatge que no et compromet

gaire, però és difícil posar-se a fer

anticipacions. En canvi, política-

ment, sí que es poden analitzar cer-

tes coses. Penso que, en quatre o

cinc anys, s’ha fet un canvi. Estic

completament convençut que Cata-

lunya està en una via totalment in-

novadora. Si hagués de ser visio-

nari, diria que ens espera una etapa

on es combinaran poders parla-

mentaris com els actuals –això no

ho pots desfer de la nit al dia– amb

una mena de consciència popular

que presentarà una resistència tan

forta que, poc a poc, s’anirà avan-

çant cap a un terreny, no diré de

contrapoder, però on, al carrer, hi

haurà una vida, una atmosfera, una

energia que no podrà ser recollida

pel Parlament. I llavors ja veurem

on arribem.

Julià de Jòdar (Barcelona,
1942) és escriptor. Convertit en
un autor referent de les lletres
catalanes arran de la seva
trilogia ‘L’atzar i les ombres’,
aquest any ha guanyat el Premi
Carlemany per la seva darrera
novel·la, ‘La pastoral catalana’.
Un llibre on, a través de les
vicissituds d’una parella catala-
na que viatja a Miami per
ajudar una amiga, estira les
orelles a la seva generació i
deixa al descobert la vulnerabili-
tat de la nostra societat.

“El problema d’una
generació no és
que canviï, sinó
que traeixi allò pel
què havia lluitat”

ALBERT GARCIA

LA INDIRECTA

“Catalunya està seguint una
via totalment innovadora”

Esther Sancho

opinio@setmanaridirecta.info

H
i havia una vegada un nen que,

com molts, ja tenia nom abans

de néixer, però el nen del

nostre conte volia saber perquè havia

de dur aquell nom i no un altre i, des

de la panxa estant, va decidir exigir

explicacions a la seva mare i el seu

pare, qui li van contar aquesta histò-

ria, no fos cas que no volgués venir a

aquest món. La història real d’un

poble esporuguit a força d’entomar

derrotes, una de les més sagnants a

mans del feixisme, que va silenciar

una llengua, va anorrear una cultura i

va llençar per terra el somni lliberta-

dor d’una societat que, per primer cop,

podia progressar deixant enrere la

ignorància, la misèria i l’explotació de

l’home per l’home. Tan gran era el

somni d’aquells homes i dones que,

per intentar ofegar-lo, es van crear

camps de concentració on exterminar

la diferència i els més valents i

valentes dels combatents. I vet aquí

que en un d’aquests terribles camps hi

va anar a parar un noi del Vilosell de

27 anys que, junt amb altres companys

comunistes, es va prometre a si

mateix que si sobrevivia a aquell

infern i tenia descendència, a la

primera filla que tingués li posarien

de nom Llibertat i al primer fill

Llibert.

El jove de Les Garrigues va sortir

d’aquell forat quan els aliats van

alliberar el camp i va anar a trobar-se

amb la seva valenta companya, qui va

caminar hores i hores per creuar la

frontera de forma clandestina. La

mateixa nit del seu retrobament,

després de vuit anys de separació,

van engendrar el seu fill Llibert.

Aquell nen que va créixer en un país

estranger perquè el seu estava

ocupat, va dur per sempre més aquell

nom com un símbol i, al mateix

temps, com una gran responsabilitat,

sense sospitar mai que, a l’altra

banda dels Pirineus, naixeria de nou

la llavor d’aquells herois i heroïnes.

Diverses generacions aprendrien del

seu exemple combatent i no baixa-

rien el cap davant la ignomínia

d’altres monstres que seguien

silenciant aquell poble, des d’un

sistema que seguia vetllant per

concentrar la riquesa en unes poques

mans, fins a uns tribunals injustos

que insultaven la memòria i la

dignitat d’una gent que començava a

albirar un altre destí menys servil. I

vet aquí perquè sempre cal un Llibert

més en aquest món i vet aquí el teu

nom, fill.

. LA COLUMNA

Conte per abans
de nèixer (II)

. L’ENTREVISTA

Julià de Jòdar ESCRIPTOR

Tribunals injustos
insultaven la
memòria i la
dignitat d’una gent
que albirava un
destí menys servil

“Hem de tornar 
a reconèixer 
el nostre país”


