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Els Mossos no poden evitar l’homenatge a les preses
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINES 10-11

El jutge de l’Audiència Nacional es-

panyola Ismael Moreno havia or-

denat que els Mossos prohibissin qual-

sevol expressió pública de record o

homenatge a persones empresonades

per la seva relació amb el moviment

d’alliberament nacional basc. Interior

va mobilitzar prop de 300 agents per

fer efectiva l’ordre. No va servir de res.

Desenes de persones van aixecar car-

tells amb la imatge de les preses i van

cridar per exigir el seu alliberament.

Quan els Mossos se’n van adonar,

l’acte ja s’havia desconvocat.

La nova
Rimaia obrirà
la seva seu 
al centre de
Barcelona
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 9

La Universitat Lliure La Rimaia va

ser desallotjada durant el mes de

juliol. El materix dia, va okupar un

altre edifici, però també en va ser

expulsada. Ara, després de dos mesos,

reobrirà un nou espai autogestionat

al cor de Barcelona. 
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Cartells i pancartes recorden les persones preses per raons polítiques a l’Estat espanyol tot i la prohibició explícita de l’Audiència Nacional espanyola 

ALBERT GARCIA

Zapatero no atura les accions
ofensives, malgrat la treva d’ETA
> EL PRES POLÍTIC BASC JON BILBAO SURT DE LA PRESÓ DESPRÉS
DE BATRE EL TRIST RÈCORD DE TRES DÈCADES ENTRE REIXES
ESTIRANT DEL FIL • PÀGINES 2 i 3 RODA EL MÓN • PÀGINA 16

Arriba la primera fira
de llavors ecològiques
EXPRESSIONS • PÀGINA 18

La Xarxa Catalana de Graners

ha organitzat la primera Fira

de la Biodiversitat Agrícola amb

l’objectiu de difondre la seva tas-

ca i donar a conèixer totes les va-

rietats de llavors ecològiques.

d

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINES 7-8

La plantilla 
de l’Auditori 
inicia una vaga
indefinida en
defensa dels
seus drets
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 12

El personal del Servei de Bar, Catè-

ring i Cafeteria de l’Auditori va pro-

testar durant 27 dies el mes de gener.

Ara, torna a lluitar pels seus drets, a-

quest cop amb una vaga indefinida.

Una carta relaciona Montilla amb
el constructor de l’hotel del Palau
El responsable del Palau de la Música, Jordi Montull, va advertir l’Ajuntament
de Barcelona que el president de la Generalitat estava pendent del projecte

Música, política i societat

Sense el rock no es pot
explicar el segle XX
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“El creixement il·limitat
no genera benestar”
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PAÍS BASC • EL CONTEXT D’EXCEPCIÓ I L’APARTHEID SÓN ELS PROTAGONISTES UN COP MÉS

L’Estat espanyol no suspèn les 
accions ofensives al País Basc
Els darrers dies hem assistit al doble vet a la manifestació d’Adierazi EH en defensa dels drets
civils, a les nou detencions contra “la nova direcció d’Ekin” i a l’anunci d’una altra reforma electoral
David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

“S
i es prohibeix a la ciutada-

nia manifestar-se pacífica-

ment pels drets polítics,

aleshores, quina és l’alternativa?”. Ai-

xí s’expressava, el dissabte 11 de se-

tembre, l’advocat sud-africà Brian

Currin, mediador en els conflictes

d’Irlanda del Nord i de la república

sud-africana, després que es consu-

més la doble prohibició decretada per

l’Audiència Nacional espanyola con-

tra la manifestació convocada per la

iniciativa social Adierazi EH sota el

lema Tots els drets per a totes les per-

sones a tota Euskal Herria. L’advocat

sud-africà –impulsor de l’anomenada

Declaració de Brussel·les (febrer 2010)

sobre el conflicte basc, sotasignada

per quatre premis Nobel de la Pau i

que advocava per un nou cicle polític–

també va afegir que “el govern encara

no ha fet cap reconeixement a les pas-

ses fetes per Batasuna”. El doble vet

judicial imposat pel magistrat Ismael

Moreno contra la manifestació convo-

cada a Bilbao el dia 11 de setembre i l’o-

peració de la Guàrdia Civil desenvolu-

pada la matinada del dilluns 13 de

setembre contra nou persones per des-

mantellar, segons l’institut armat, “la

nova direcció d’Ekin” són els dos fets

més recents que corroboren aquesta

aposta repressiva.

Embogiment antiterrorista

El vet judicial i l’ocupació policial impo-

sats a la manifestació d’Adierazi EH,

una iniciativa social nascuda ara fa

nou mesos per demandar el restabli-

ment de tots els drets civils i polítics,

adduïa –de manera infundada– que es

podria produir un “delicte d’enaltiment

del terrorisme” i (com a falca no demos-

trada) que la mobilització formava part

“de l’estratègia d’ETA”. Tot i que la con-

vocatòria tenia el suport ampli de la

majoria social i sindical basca –amb

l’adhesió de 42 partits, associacions i

organismes–, cal assenyalar que la pri-

mera manifestació va ser prohibida a

petició expressa de l’Associació Vícti-

mes del Terrorisme (AVT).

Però, quan l’exconseller de Justícia

del govern basc del darrer govern Iba-

rretxe, Sabin Intxaurraga (EA), va

comunicar una nova mobilització, el

Departament d’Interior del govern basc

PSOE-PP va ser qui va activar la maqui-

nària per sol·licitar la prohibició, amb

l’argument que era “fraudulenta”. El

dissabte 11 al matí, quan el segon aute

de prohibició no estava ni redactat, el

conseller basc d’Interior, Rodolfo A-

res, va anunciar que la manifestació

finalment havia estat prohibida i es va

limitar a demanar “comprensió” a la

ciutadania pel desplegament policial

desbordant. Poques hores després, el

jutge del tribunal especial Ismael

Moreno va rubricar el vet, ja que soste-

nia que es pretenia “soscavar l’autori-

tat del poder judicial”.

Davant la segona prohibició conse-

cutiva, l’organització va decidir des-

convocar la manifestació “per no caure

en provocacions” i, en una roda de

premsa multitudinària a Bilbao, va

anunciar el naixement, amb esforços

redoblats, “d’un autèntic moviment

social pels drets civils i polítics a Eus-

kal Herria durant els propers mesos”.

Per Adierazi EH, “l’autèntic frau de llei

és la prohibició”, que només s’ha con-

sumat basant-se en la violació de la

seguretat jurídica, contra el principi

de legalitat i contra el dret fonamental

de la defensa. A més, les persones

membres d’Adierazi EH criminalitza-

des per la resolució judicial per “vincu-

lacions amb ETA” també estudien la

presentació d’una querella per prevari-

cació i falsedat documental, bé contra

el jutge bé contra l’Ertzaintza, pel con-

tingut dels informes remesos a l’Au-

diència Nacional espanyola sobre la

qual se sustenta la prohibició.

La llei del silenci

Fet i fet, aquesta fal·lera repressiva i

la llei del silenci que ha exigit Rubal-

caba ha arribat fins i tot a les pròpies

rengles socialistes. Sortint del blanc i

negre oficial, Jesus Eguiguren, presi-

dent del Partit Socialista d’Euskadi

(PSE) i partícip de les anomenades

converses tripartides (PSE, PNB i

Batasuna) del darrer procés de pau

frustrat –que també va cavalcar entre

hotels d’Oslo i Ginebra–, va demanar

“valentia” a Patxi López i la reober-

tura d’un procés negociador. Eguigu-

ren va assenyalar –com també ha fet

la premsa internacional– que la nove-

tat de l’alto el foc anunciat per ETA el

dia 4 de setembre és que és “unilate-

ral” i a petició de Batasuna, un cop

clos el debat intern (titulat Zutik Eus-

kal Herria) on van participar 7.000

militants de l’esquerra abertzale. Pel

dirigent socialista, aquesta novetat

crea un nou escenari polític que no es

coneixia des de la transició. Però el

PP (Antonio Basagoiti) i el PSOE (la

vicepresidenta De la Vega) han negat

aquesta possibilitat de canvi.

Encara que l’immobilisme polític

es mostri impertèrrit i l’autisme dels

mitjans espanyols creixi, el Finan-

cial Times sí que editorialitzava so-

bre els canvis que es viuen al País

Basc i recomanava a Zapatero que

legalitzi Batasuna i apropi els cente-

nars de presos i preses al País Basc si

el procés es consolida. El rotatiu brità-

nic afegia que és inútil “criminalitzar

l’expressió d’una opinió política”. Re-

sulta, però, que una probable candida-

tura electoral de l’esquera indepen-

dentista a les eleccions municipals i

forals previstes pel 2011 (atenent l’a-

cord estratègic entre Batasuna i EA,

el naixement de la xarxa social Inde-

pendentistak o la configuració d’un

pol sobiranista) suposaria, en termes

electorals, el final del govern més

anòmal de la UE, sustentat sobre l’a-

partheid del 15% de l’electorat i possi-

bilitat únicament per l’aplicació de la

llei de partits. Només així s’entenen

les paraules del ministre de Justícia,

Francisco Caamaño, que ja ha anun-

ciat reformes legals per evitar una

nova concurrència electoral: la fór-

mula que sospesa l’executiu espanyol

és il·legalitzar les candidatures sen-

se proscriure determinades forma-

cions considerades legals, com ara

EA.

Reacció catalana

Des de Catalunya, davant la doble pro-

hibició contra Adierazi EH, el 9 de

setembre, una vintena de personali-

tats van emetre un comunicat on

denunciaven “la flagrant i irreversi-

ble conculcació del dret de manifesta-

ció i la vulneració de les llibertats

fonamentals”. Entre les persones

sotasignades, hi consten Arcadi Oli-

veras (Justícia i Pau), Jordi Armadans

(Fundació per la Pau), Eva Fernández

(FAVB), l’activista Gabriela Serra o el

jurista August Gil Matamala, que a-

nunciaven que el vet era “un pas anta-

gònic i irresponsable en absoluta di-

recció contrària” als nous escenaris

que s’albiren. 

El 13 de setembre, el president de

l’Audiència Nacional espanyola, Án-

gel Juanes, va ser absolutament clar i

precís a l’hora de visualitzar que,

efectivament, l’Estat no ha aturat cap

de les seves accions ofensives: “A l’Au-

diència Nacional, no hi ha treva: ho

dic, ho declaro, ho reafirmo i ho poso

en lletres de motlle”. 

Roda de premsa convocada per les representants de les 44 organitzacions socials, partits i sindicats que integraven Adierazi EH

“Si es prohibeix 
a la ciutadania
manifestar-se
pacíficament pels
drets polítics,
aleshores, quina 
és l’alternativa?”,
sosté el mediador
internacional 
Brian Currin
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El ‘Financial Times’
recomana a
Zapatero legalitzar
Batasuna i apropar
les preses



MADRID • L’AUDIÈNCIA NACIONAL ESPANYOLA POSA EN ESCENA UN ALTRE SUMARI DEL ‘TOT ÉS ETA’

Udalbiltza, l’excepció 
de jutjar sense proves
La delegació del govern, en mans del PSOE, prohibeix un acte de solidaritat a Madrid
David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

L’
Audiència Nacional espanyola

va reprendre, el 13 de setem-

bre, el judici contra 21 regi-

dors i batlles bascos, acusats única-

ment de la seva activitat pública com

a càrrecs electes i com a persones

dinamitzadores de la Udalbiltza, la

primera institució moderna del sobi-

ranisme basc nascuda el 1999 de l’im-

puls de 1.778 càrrecs electes de dife-

rents sensibilitats polítiques, tot i

que posteriorment es va escindir

arran de la ruptura de la penúltima

treva d’ETA.

El judici –l’enèsima causa contra

l’esquerra abertzale civil sota l’em-

para de la idea que tot és ETA– repro-

dueix tots els tics autoritaris i anti-

jurídics dels sumaris anteriors:

absència de proves, manca d’indivi-

dualització d’il·lícits penals encara

inconcretats i nul·la relació amb

ETA. D’aquesta relació inexistent,

en van donar bona prova els agents

policials –presentats com a pèrits–

que, el dia 13, van testificar sobre les

tretze detencions i els empresona-

ments ordenades pel jutge Baltasar

Garzón l’abril de 2003. Set anys des-

prés, els policies van declarar que,

durant els escorcolls, recollien “tot

el que estigués escrit en èuscar” i

cap agent policial –disset dels 24

que havien de declarar– no va ser

capaç de recordar cap element acu-

satori que vinculés la Udalbiltza

amb ETA.

‘Egunkaria’ i la Udalbiltza, 

causes bessones

La sala que jutja les 21 persones impu-

tades, presidida per Javier Bermúdez,

és la mateixa que va jutjar i absoldre

–amb una sentència demolidora en ter-

mes jurídics– els cinc processats del

cas Egunkaria. L’analogia (quasi idèn-

tica) del cas Udalbiltza amb el cas del

diari basc clausurat injustament

només difereix en un aspecte: que la

fiscalia encara manté els càrrecs i

sol·licita penes de presó d’entre deu i

quinze anys per a les processades, així

com la il·legalització de la Udalbiltza i

el Fons Basc de Cohesió i Desenvolupa-

ment. Cal afegir que l’acusació popular

exercida pel grupuscle ultradretà Dig-

nidad y Justicia demana penes d’entre

quinze i 23 anys. Precisament, el des-

embre de 2008, el Parlament basc va

votar contra aquesta petició fiscal a

través d’una moció que sol·licitava la

retirada dels càrrecs. Aquella moció ha

estat la base de la creixent solidaritat

amb la Udalbiltza: més de 50 ajunta-

ments bascos l’han aprovada durant els

darrers mesos, s’ha promogut un mani-

fest de 33 personalitats basques (amb

membres del PSE i el PSN incloses) i

s’han creat desenes de grups de suport,

mentre membres d’EA, Aralar, el PNB i

l’esquerra abertzale han acudit al

judici que se celebra a Madrid. Des de

Catalunya, quatre ajuntaments –Arbú-

cies, Molins de Rei, Riells i Viabrea i

Capellades– també han subscrit una

moció idèntica i més de 60 regidors i

regidores de diferents formacions polí-

tiques s’hi ha adherit. Durant la Diada,

en el decurs d’un acte de solidaritat

amb la Udalbiltza celebrat a l’Arc del

Triomf de Barcelona amb l’exregidor de

Bilbao Lander Etxebarria, l’advocat

Jaume Asens va afirmar que “tot remet

al dret penal d’enemic; a jutjar no pel

que has fet, sinó per allò que ets; per

això es prescindeix, antijurídicament,

de tota prova”.

Es preveu que el judici contra el

municipalisme basc acabi a mitjans

d’octubre, tot i que el PSOE s’entesti a

intentar bloquejar la solidaritat: la

setmana passada, d’acord amb la

mateixa dinàmica repressiva, la dele-

gació del govern va prohibir un acte

de solidaritat de la Plataforma de

Solidaritat amb la Udalbiltza de

Madrid que s’havia de fer a la plaça

del museu Reina Sofia. Finalment,

l’acte es va dur a terme a la seu social

del Club d’Amics de la Unesco

(CAUM), amb la participació de Sán-

chez Gordillo (batlle de Marinaleda) i

el diputat d’ERC Joan Ridao.

El judici recull tots
els tics autoritaris i
antijurídics d’altres
sumaris: absència
de proves o nul·la
relació amb ETA Les persones imputades en el cas Udalbiltza a la porta de l’Audiència Nacional espanyola

Quatre ajuntaments
catalans demanen la
retirada dels càrrecs
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> Malgrat l’anunci de suspensió de l’activitat armada després del període recent més llarg sense atemptats,
rere la mort de dos guàrdies civils a Calvià l’estiu de 2009, l’Estat espanyol s’ha entossudit a redoblar l’aposta
repressiva. Ni els canvis de fons dins el canviant mapa sociopolític basc ni la Declaració de Brussel·les ni l’a-
posta de l’esquerra abertzale per les vies polítiques ni l’alto el foc decretat per ETA el 4 de setembre no han
mogut les tesis immobilistes de Rubalcaba. El PSOE ha cridat a l’ordre fins i tot Jesús Eguiguren, dirigent
socialista guipuscoà, que ha demanat la reobertura d’un procés negociador per avançar cap a la pau.

Sense Drets
OPINIÓ

Karmelo Landa, Amaia Esnal, Unai

Beaskoetxea, Julen Arzuaga, Eli

Zubiaga, Oiakue Azpiri, Agurtzane

Solaberrieta i Olatz Karro

Membres d’Adierazi EH *

L
es persones que signem

aquest article hem estat

esmentades en un acte de

l’Audiència Nacional amb apel·la-

tius com “dirigents del front polític

institucional d’ETA” o “clarament

vinculats amb l’entramat de l’orga-

nització terrorista ETA”. Aquesta

terminologia, emprada per un

tribunal que té carta blanca per

ordenar detencions incomunicades,

imposar presó preventiva fins a

quatre anys, suspendre activitats

transparents i celebrar judicis

sumaris sense garanties, no pot fer

menys que aterrir-nos. Sí: reconei-

xem que aquest va ser el primer

sentiment que vam tenir quan vam

trobar el nostre nom al llistat de

l’òrgan antiterrorista.

És cert que vam estar o estem

sotmesos a procediments judicials

davant aquest tribunal. En alguns

casos, ni tan sols es dóna aquesta

circumstància, però els nostres

noms  s’esmenten igualment per

instigar encara més aquesta

atmosfera asfixiant de criminali-

tat. Als que hem estat absolts, ens

protegeix l’efecte de cosa jutjada.

Als que encara no hem estat ab-

solts, la presumpció d’innocència.

Per la gent que no està ni imputada,

el dret de l’honor i el bon nom és

l’únic refugi. Però tot s’ensorra

amb una sola resolució d’aquest

tribunal. Per això no descartem

emprendre una acció legal davant

d’aquest atropellament.

Però, com que tenim més

inclinació a la Justícia –amb majús-

cules– que aquest tribunal que es

vanta d’administrar-la i perquè

veiem que els nostres drets més

elementals d’expressió i associació

un dia es van veure –i avui es veuen–

censurats, delmats i liquidats,

sentim la necessitat de continuar

denunciant-ho, d’expressar-nos.

Ningú millor que qui ha sofert una

arbitrarietat, un greuge en pròpia

carn o en la d’altres companys, pot

reclamar la seva reparació. Això –i

únicament això– és el que ens va

animar a aportar el nostre granet de

sorra a Adierazi EH.

Les persones que, des de sectors

diversos, han compartit treball –en

tenaç discussió o profund consens–

amb nosaltres poden acreditar que

la nostra única raó, l’únic dictat,

l’única directriu que seguim és la

de la nostra consciència. Una

consciència que ens fa reclamar

amb absoluta determinació que

ningú més vegi ni un sol dels seus

drets restringits en aquest país.

Que ningú més es trobi capficat en

una acusació infundada, en una

detenció arbitrària, en una suspen-

sió dels seus drets més bàsics, en

un procés injust. Que ningú més

sofreixi pel que pensa i pel que

expressa. En això seguirem.

No podem cloure aquesta carta

sense fer menció als media, que han

ocultat en tot moment la virtualitat

d’Adierazi EH i només s’han fet

ressò d’aquesta plataforma plural

quan ha estat atacada per l’Audièn-

cia Nacional. Seria massa, a hores

d’ara, demanar-los rigor informatiu.

Simplement, sabent que aquestes

lletres estaran vetades a les seves

publicacions –tant de bo ens equivo-

quem i haguem d’empassar-nos

aquestes paraules–, els demanem

que reflexionin. Perquè, si bé els

media són un instrument de la

llibertat d’expressió, per poder

gaudir-ne cal que tots els ciutadans

i ciutadanes estiguin en possessió

de tots els seus drets. Un fet que, a

dia d’avui, com és evident, no es

dóna de cap de les maneres.

* Aquesta carta només ha estat publicada a Berria i Gara



E
l 15 de setembre se celebra el

Bicentenari de la Independèn-

cia de Mèxic, enmig d’un

ambient de tensió i controvèrsia. Un

ritual forçós que li ha tocat muntar al

govern menys indicat, un govern de

dretes, el de Felipe Calderón, que el

que menys ha volgut és el bé social.

L’efemèride arriba en un context

marcat per un govern que ha patit

una de les mobilitzacions més

importants dels últims anys: la vaga

de fam del Servicio de Materiales

Eléctricos (SME ), arran de la venda

de l’empresa pública d’electricitat

Luz y Fuerza. Un govern que passarà

a la història per militaritzar el país

en la guerra contra el narcotràfic i

que, fa pocs dies, va assassinar 30

immigrants hondurenys que anaven

camí dels Estats Units. Un govern

sota el qual hi ha comunitats assetja-

des a les zones de Chiapas, Guerrero

o Oaxaca, on encara porta cua l’atac

de la caravana que anava a San Juan

Copala (municipi autònom de la

regió triqui). Totes aquestes mostres

d’autoritarisme tenen com a finalitat

legitimar un govern que ningú no

considera legítim; recordem que,

l’any 2006, el candidat del PRD

(Partit de la Revolució Democràtica)

López Obrador va guanyar les elec-

cions, però els governs amb interes-

sos econòmics al país –com l’Estat

espanyol o els EUA– van facilitar la

manipulació dels resultats a favor de

Calderón, del PAN (Partit Acció

Nacional).

Es potencia la celebració de

l’aniversari nacional ometent que, el

20 de novembre, farà 100 anys de la

Revolució Mexicana de Pancho Villa i

Emiliano Zapata, mare de la Reforma

Agrària, just quan la majoria dels

drets aconseguits ja no existeixen i

formen part del passat en pro de les

directrius del Banc Mundial, conver-

tits en reforma de l’article 27 de la

Constitució i transformats en el

Tractat de Lliure Comerç (pare de tots

els abusos, espolis i autoritarismes

en què es troba sumit el país des

1994). La modificació implica la

pèrdua d’una de les fites de la Revolu-

ció de 1910, ja que afecta directament

els emprius i les terres comunals, que

perden així la protecció davant

l’espoli perquè deixen de ser, per llei,

inalienables, inembargables i impres-

criptibles, per tant, fora del mercat.

Les institucions volen reafirmar

la identitat mexicana, perquè se

sent, més que mai, que hi ha un

descrèdit vers les institucions. On és

el que havia estat Mèxic? El partit

que sempre ha caracteritzat Mèxic,

el PRI (Partit Revolucionari Institu-

cional), sorgeix de la revolució de

1910 i entén que l’esperit del govern

sempre ha de ser el de la revolució.

Per això és revolucionari i institucio-

nal. Aquest és l’esperit que els

mexicans senten que s’ha perdut,

convertit en corruptela, caciquisme i

oligarquia, aspectes contra els quals

es va lluitar el 1910 i que van consti-

tuir l’axioma del projecte nacional.

El 2000 es va produir un vot de

càstig i es va oferir la possibilitat de

“fer bé les coses” a un altre partit,

cosa que suposà un fet important en

la política mexicana, ja que impli-

cava un canvi social segons el qual

les polítiques que havien caracterit-

zat Mèxic fins el moment deixaven

de ser preponderants i passaven a ser

defensades per la pròpia societat

mexicana. El PAN de Fox fracassa i,

el 2006, la gent elegeix –creient en la

democràcia– López Obrador, del PRD.

Enmig d’un any convuls –amb els fets

d’Atenco i l’Assemblea Popular dels

Pobles d’Oaxaca (APPO)– i del frau,

Calderón és nomenat president, fets

que avui encara li neguen l’autoritat

i la legitimitat.

Actualment, el país es troba

immers en una decepció de la qual no

no sap com sortir ni cap a on tirar.

S’ha desmantellat tot l’aparell del

Mèxic de la Revolució, però cap de

les opcions no ha servit per millorar

les condicions de vida al país. El PAN

ha demostrat que ni transparència ni

democràcia ni polítiques socials.

Així, els últims vint anys han com-

portat un trencament i un desencant

de la població mexicana. No hi hagut

revolta, però hi ha desencís sobre el

projecte en què creia la gent. Tot i

això, no podem oblidar que Mèxic és

una realitat calidoscòpica amb

milions de persones que el projecte

nacional mai no ha respectat.

Com deia una oient en un pro-

grama de ràdio: “Festegem prenent

les armes, seria l’única manera de

celebrar en aquest país”.

Després de la revolució mexicana
Edurne Bagué • Estudiant de Màster d’Antropologia de la UB a Mèxic
opinio@setmanaridirecta.info

EULÀLIA CORBELLA

E
n un context esgotador i

asfixiant de crisi econòmica,

d’atur insuportable i de conge-

lació de crèdits a les empreses, el

mes d’agost, el diari Expansión va

llançar la notícia que el grup indus-

trial Maxam havia obtingut un crèdit

sindicat de 295 milions d’euros des-

tinat a finançar el seu deute per part

d’un conjunt d’entitats bancàries,

entre les que sobresurten els bancs

BBVA, Banesto, HSBC i Barclays.

Recordem que Maxam és el

resultat de la reestructuració de

l’antiga Unión Española de Explosi-

vos i que, entre les empreses que la

integren, trobem Expal –la principal

empresa del grup en el sector de

defensa–, que es dedica a la fabrica-

ció de tota mena d’explosius civils i

militars.

La notícia no és gens original per

aquells que fa temps que analitzem

la complexa relació entre la banca i

la indústria de defensa. De fet, el

març de 2008, el Centre Delàs va

publicar al butlletí Materials de

Treball número 33 la notícia que el

grup Maxam havia obtingut un

crèdit de 300 milions d’euros d’un

conjunt d’entitats bancàries, també

liderades pel BBVA i el Banesto.

Entre les principals diferències entre

aquella situació i l’actual, es donava

la circumstància que, en aquell

moment, Expal encara es comptava

entre els fabricants de bombes

clúster. A la vista de la situació,

resulta sorprenent que, en un con-

text econòmic on el crèdit bancari al

sector privat ha caigut de l’ordre del

30% des del gener de 2009 al gener

de 2010 i on moltes empreses fan

fallida per la congelació de les línies

de crèdit bancàries, ens trobem que

un grup industrial amb una impor-

tantíssima participació dins el sector

de la defensa ha rebut quasi 600

milions d’euros en poc més de dos

anys, amb la col·laboració d’algunes

de les principals entitats bancàries

de l’Estat.

En conclusió, l’actitud de les

entitats bancàries no pot ser més

reprovable, però no només pel fet de

la participació al negoci de la fabri-

cació i la venda d’armes que no cal

comentar, sinó també pel missatge

que s’està enviant a les petites i

mitjanes empreses del sector produc-

tiu i de serveis, que s’ofeguen perquè

no poden fer front als seus deutes de

curt termini i que constitueixen el

veritable teixit econòmic que cal

ajudar des de tots els fronts. Nova-

ment, la indústria de defensa troba

mecanismes de suport econòmic –en

aquest cas d’entitats privades– que

calculen sota la llei de l’avarícia el

profit que poden treure de la futura

expansió del pervers negoci de la

fabricació de bombes.

Ajudes de la banca al finançament 
del deute de la indústria de defensa

Francesc Benítez • Membre del Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs
opinio@setmanaridirecta.info

Resulta sorprenent
que en temps de
crisi com els actuals
un grup que participa
dins del sector de la
defensa hagi rebut
uns 600 milions
d’euros en dos anys

El Bicentenari de la
Independència de
Mèxic arriba enmig
d’un ambient de
tensió i controvèrsia
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Els últims vint anys
han comportat un
trencament i un
desencant de la
població mexicana



E
l 29 de juliol, el govern de

Catalunya va publicar al

seu diari oficial un

projecte de llei pels “serveis de

comunicació audiovisual sense

ànim de lucre”. El document, a

les seves primeres línies, es

fonamenta i advoca per la

llibertat, la pluralitat, la

diversitat cultural i lingüística,

la inclusió social i la rellevàn-

cia social de mitjans sense

ànim de lucre, entre d’altres

nocions que, en principi, sonen

molt bé... Però, del dit al fet, la

realitat és diferent. A l’Estat

espanyol, la legalització dels

mitjans de comunicació que no

són lucratius varia d’una regió

autònoma a una altra. A Cata-

lunya no hi havia una regulació

al respecte, però, des del

novembre de 2009, la Generali-

tat va presentar un projecte.

Diversos mitjans alternatius

van advertir que aquesta

proposta no era adequada ni els

afavoria realment, de manera

que van exposar la seva discon-

formitat al govern. No els van

fer cas. Van passar els mesos i,

ara, la proposta de llei s’ha

publicat per sotmetre-la a

“informació pública” i fer les

al·legacions pertinents. Un

altre cop, alguns mitjans

alternatius, com ràdio Contra-

banda FM,  Ràdio Bronka i

Ràdio Pica, que porten al

voltant de vint anys funcionant

a la ciutat (sense una llei que

les afavoreixi), han expressat

públicament la seva disconfor-

mitat al projecte de llei que

proposa el govern català. En

primer lloc, diu Contrabanda

en un comunicat, “es publica

du-rant un període de vacances,

cosa que dificulta l’organitza-

ció social i la discussió pública

adequada sobre aquest projecte

de llei; només s’han atorgat

vint dies hàbils per examinar el

projecte i formular-hi al·lega-

cions i observacions”. En

realitat, com em van comentar

representants de les tres ràdios

en una reunió, aquesta pro-

posta de llei “delimita la

llibertat d’expressió i el lliure

accés a l’espai radioelèctric”.

Em van explicar, d’una banda,

que es controla l’accés a l’espai

radioelèctric, que és un bé

públic i que ha de ser de lliure

accés per la societat civil,

sobretot per aquells grups

socials que exerceixen un mitjà

de comunicació no comercial.

D’altra banda, delimita la

llibertat d’expressió ja que, per

accedir a l’espai radioelèctric,

el projecte de llei preveu la

tramitació d’una llicència a

través d’un procediment de

concurs. És a dir, els mitjans de

comunicació no comercials i

autogestionats es veuen sotme-

sos a tràmits burocràtics (en

aquest cas, controlats pel

Consell de l’Audiovisual de

Catalunya) i a una situació de

competència (entre mitjans

lliures) per obtenir un lloc a

l’espai radioelèctric, quan

aquest ha de ser lliure per  tots.

El comunicat que Contrabanda

ha penjat a la seva pàgina

electrònica puntualitza el

següent: “De no comptar amb

llicència, entre altres tràmits,

aquesta llei el que fa és il·lega-

litzar i criminalitzar els mit-

jans de comunicació no comer-

cials i autogestionats de

Catalunya”. És a dir, el govern,

en lloc d’afavorir els serveis de

comunicació audiovisual sense

ànim de lucre, el que fa és

limitar la llibertat d’expressió,

és a dir, viola l’article 19 de la

Declaració Universal dels Drets

Humans i l’article 20 de la

Constitució espanyola i

atempta contra el dret d’exercir

un mitjà de comunicació lliure,

crític i social, com assenyala la

legislació sobre Radiodifusió

Sonora de la Unesco (2003)”.

Ara, el que han d’afrontar els

mitjans de comunicació alter-

nativa a Catalunya és un repte.

Un moviment fort no existeix;

que sorgeixi és una cosa que es

veurà els mesos següents.

La criminalització de mitjans
alternatius a Catalunya

César Rojo • Investigador d’anàlisi del discurs i periodista independent
opinio@setmanaridirecta.info

El projecte de llei
delimita la llibertat
d’expressió i 
el lliure accés 
a l’espai
radioelèctric
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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.

Lèlia Becana

O
ferir menjar gratuït a canvi

d’estar fitxat no és assisten-

cialista?

Potser sí, però la realitat és que hi ha

gent que no té diners per comprar

menjar; està clar que seria millor

aconseguir-los feina o un lloc per

viure. Una altra cosa és com s’orga-

nitza aquest servei.

És cert el mite que un cop s’entra en

la roda dels serveis socials costa

sortir-se’n?

Segurament depèn del temps que

els estiguis utilitzant. És un servei

que està més que saturat i és

important que les persones que

venen fins aquí tinguin altres

recursos per buscar-se la vida. Si

confies que la teva assistent social

t’aconsegueixi tot allò que necessi-

tes, aquí t’hi passaràs temps.

Promoure la solidaritat ciutadana

no seria una bona cosa?

I tant! Però conscienciar la gent

requereix dedicació i voluntat, i d’això,

les administracions també van manca-

des. Falta de tot: personal, diners,

temps... però sobretot falten les ganes

de fer coses que no són rendibles. A

més, el discurs sobre la inseguretat ha

calat fons i tothom desconfia de l’altre.

En temps de crisi, encara existeix

l’estigma a qui usa aquests menja-

dors?

Hi ha famílies a l’atur, amb la casa

embargada per no pagar la hipoteca

que recorren a la família i a les

amistats perquè encara creuen que

els serveis socials són per a indi-

gents i immigrants.

. EL CIGALÓ

“Falten les ganes de fer
coses que no són rendibles”

L’Àngela fa de volun-
tària en un menjador
social. Hi va arribar
per fer un treball de
l’institut i s’hi va
quedar. Creu que cal
desmitificar la imatge
que tenim de les
persones que viuen al
carrer o amb proble-
mes econòmics
continuats.

Nacionalistes?
Josep Manuel Pérez Sánchez

H
e tingut l’oportunitat de llegir l’article del

Jordi Martí “Internacionalistes? Més

nacionalistes  espanyols que els de la Roja”

(DIRECTA número 192) i, la veritat, m’he sentit una

mica indignat de tornar a sentir els eterns bucles

d’un debat passat ja de saó, amb tocs de bastanta

mala llet (o així ho he sentit jo).

Una cosa és l’evidència que, darrere de posicio-

naments aparentment neutrals, s’hi amaga un

nacionalisme sobrat –d’aquell qui veu la seua

cultura defensada pel borinot del cosí de Zumosol

(ja ho va explicar rebé el Fuster i ho han repetit,

amb més o menys gràcia, molts altres després)– i

altra molt diferent és que, en aquesta guerra de

baixa intensitat entre estats consolidats i projectes

d’Estat, no càpiga altra alternativa que posicionar-

se o ser enemic. Perdoneu, però això no és així.

Som moltes les persones a les quals tant se’ns

en fot que ens manen els poderosos de cultura

catalana que els de cultura castellana. Que defen-

sem la nostra cultura i la nostra identitat dels

atacs de la cultura dominant i defensem l’autono-

mia de la cultura popular per damunt dels interes-

sos dels uniformadors de masses, vinguen d’on

vinguen aquestes, de Castella o de Catalunya

(l’estricta, la més laxa, l’estatutària, la del PP, la de

Convergència o la de com carrall vulguem anome-

nar-la o acotar-la).

Les dinàmiques frontistes són molt mal pari-

des; que no estiga a favor de cap nacionalisme em

converteix en potencial enemic d’aquells que tot ho

miren amb els ulls reduccionistes de qualsevol

nacionalisme, aquells als quals se’ls remouen els

budells quan veuen penjants als balcons drapets de

colors que no són els seus i no entenen que a l’altre

li passa el mateix i, fins i tot, no poden entendre

que a alguns ens donen caguera tots els draps de

colors; tots tacats de sang.

Res, rebeu una cordial abraçada i mireu-vos les

fílies i les fòbies, que fa una miqueta de por.

Imperialisme ianqui
Aitor Etxebarria Manresa

Barcelona

C
om a subscriptor del setmanari DIRECTA, em

va sobtar un detall que vaig visualitzar a la

notícia titulada “Diari d’un viatge musical a

Palestina” de la setmana passada (DIRECTA número

195).

Després de llegir l’article i, en primer lloc,

felicitar el setmanari, els grups musicals i el

col·lectiu que va organitzar el viatge per la inicia-

tiva, m’agradaria expressar la meva sorpresa per la

presència d’una ampolla d’una marca coneguda

mundialment per  ser un símbol de l’imperialisme

ianqui (aliat incondicional de l’ocupació sionista

envers el poble palestí) a la foto que apareix a

l’article.

La presència de l’ampolla podria estar relacio-

nada amb el control del subministrament de l’aigua

per part d’Israel a terres palestines o potser és un

missatge subliminal del diari per recordar-nos que

la presència de l’imperialisme ianqui-sionista està

a l’ordre del dia.

En tot cas, totes dues opcions servirien perquè

ens posicionéssim i solidaritzéssim en contra de

l’ocupació palestina per part de l’enemic sionista i

en contra de tots aquells símbols opressors que

continuen presents a Palestina.

LLUÍS RÀFOLS
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R
amon García-Bragado, regidor

d’Urbanisme de l’Ajuntament

de Barcelona, s’ha mostrat

indignat, aquesta setmana, per les

acusacions de tràfic d’influències i

prevaricació exercides des de la

Fiscalia contra Delictes Urbanístics.

La tesi d’aquest responsable polític és

que és normal que constructors,

arquitectes i polítics sopin per tancar

acords i per perfilar certs aspectes de

planejaments urbanístics. Però resulta

que, precisament, se l’està acusant

d’això, ja que la pròpia llei diu que això

no és normal. La imatge que mai no va

existir és la del senyor García-Bragado

sopant amb el veïnat que s’oposava a la

construcció de l’hotel, perquè tothom

sap que les elits no es relacionen amb

el populatxo. A qui vol enganyar el

senyor García-Bragado? Només cal fer

una cerca per Internet per veure que

ell, l’arquitecte que havia de fer l’hotel

del Palau (Carles Díaz) i la majoria dels

constructors que optaven a fer l’hotel

es coneixen des de fa anys. Han

compartit negociacions en d’altres

planejaments, projectes i remodela-

cions urbanes, des de la zona del

Fòrum fins al Raval o la Ribera. Són

vells coneguts d’ofici i també de

benefici, ja que viuen d’això. Més enllà

que finalment siguin condemnats o no

per aquests fets, ningú no pot negar

que les influències són cabdals en el

procés d’accedir a negocis multimilio-

naris sucosos vinculats al totxo. En

aquesta edició del setmanari, posem

sobre la taula una carta inèdita que

reafirma aquesta tesi. Va ser el propi

president de la Generalitat, José

Montilla, qui es va interessar (segons

revela Jordi Montull) per la data d’inici

de les obres de l’hotel, durant una

conversa privada amb el constructor

Manuel Valderrama, a qui –com és

notori– coneixia des de fa anys.

Montilla hauria de vigilar amb aques-

tes amistats, ja que molt probablement

sigui el propi Valderrama qui, d’aquí

ben poc temps, passi a ser imputat en

la trama.

. EDITORIAL

Sopars ‘normals’

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Manu Simarro

directa@setmanaridirecta.info

J
a fa temps que sabem que els

grans mitjans de comunicació,

coneguts com mass media,

manipulen, menteixen, criminalit-

zen i, en definitiva, són capaços de

fer qualsevol cosa per vendre la

veritat que més convingui segons el

moment. Tanmateix, la situació de

les darreres setmanes es podia

titllar de veritable campanya ofen-

siva contra la pobresa. Quan fa més

d’un any d’aquelles fotografies que

mostraven treballadores sexuals

treballant al mercat de la Boqueria,

els diaris i televisions es tornen a

omplir de continguts que apunten

cap a baix, cap a les postures més

vulnerables socialment. Nòmades,

llauners, top manta. Tots tres

sectors han estat atacats per perso-

natges de la mena de David Placer,

Patricia Castán o Xavier Sala i

Martín. Les pàgines del Periódico es

van omplir d’alabances a la policia

pel fet de confiscar el material de

treball a no sé quants llauners i per

haver encetat la deportació de no sé

quanta gent més. Pocs dies després,

el mateix diari sostenia que el

nomadisme era un fenomen que

calia eradicar. Cinc dies. Vuit

articles. Titular: “Nous indigents

s’enquisten als carrers de Barce-

lona”. Entre la definició clínica del

subjecte convertit en problema, ens

desvetllen que “la seva agressivitat

els fa perillosos”. Aquesta setmana,

l’economista neoliberal Xavier Sala i

Martín –fitxat pel programa Diven-

dres per orientar els espectadors

sobre economia– deixava anar que

“el top manta és una amenaça per

l’economia del país perquè pot fer

augmentar el dèficit públic”. Cap

dada per fonamentar la seva afirma-

ció. És a dir, demagògia barata a

mitjans d’àmplia difusió, fins i tot a

les televisions públiques. I en

aquest punt és on recuperem una

antiga reflexió sobre quin paper ha

de jugar el periodisme dins la

societat. Queda clar que aquesta

gent ha optat per ser qui fa el treball

brut al poder, per definir sense

contextualitzar ni esbrinar les

causes estructurals dels fenòmens,

per difamar amb afirmacions

gratuïtes. En canvi, hi ha un altre

periodisme. Aquell que apunta cap a

dalt, cap als poderosos. Aquell que

no es limita a definir fenòmens,

sinó a comprendre la complexitat de

la realitat que ens envolta. Aquell

que té memòria, que recorda qui té

la posició de força i que s’esforça a

demostrar com els interessos d’una

minoria privilegiada continuen

estant per sobre de una gran majo-

ria desposseïda, amb la connivència

de les institucions que diuen repre-

sentar tothom. I en aquest perio-

disme és on romanen, tot i els

intents que malden per fer-les

desaparèixer, algunes de les passes

imprescindibles pel canvi social.

Quan la premsa apunta cap a baix

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Aquesta setmana volem felicitar dues persones que formen part de la

DIRECTA des del principi –el Joan i l’Helena– que acaben de ser pare i mare

per primera vegada. Moltes felicitats de part de tot el col·lectiu i una abraçada

ben forta des de la redacció a totes tres!

Fe d’errades:

— La manifestació del dia 18 de setembre a Barcelona per escalfar motors de

cara a la vaga general, que s’esmentava a la pàgina 11 de la DIRECTA 195, també

està convocada (a més de la CNT i la CGT) pel sindicat Solidaritat Obrera. 

— El peu de foto de la pàgina 17 de la DIRECTA 195 no era correcte. Havia de dir:

"Cercavila pel barri Yungay, a Santiago de Xile, en solidaritat amb anarquistes

i activistes maputxes processades sota la llei antiterrorista xilena".
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SR. PLÁSTIKO

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb

les condicions següents:

RECONEIXEMENT. Heu de reconèixer el crèdit de l’obra de la manera

especificada per l’autor o el llicenciador. 

NO COMERCIAL. No podeu utilizar aquesta obra

amb finalitats comercials. 

SENSE OBRES DERIVADES. No podeu alterar, transformar o generar

una obra derivada d’aquesta obra. 

- Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clars els termes de la

seva llicència. 

- Algunes d’aquestes condicions poden no aplicar-se si obteniu el permís del

titular del dret d’autor. El dret derivat d’us legítim o qualsevol altra limita-

ció reconeguda per la llei no queda afectada per l’anterior.

Aquesta publicació té una llicència Creative Commons Attribution-

NoDerivs- NonCommercial. Per veure una còpia d’aquesta llicència visiteu 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envieu una carta a

Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, USA

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits (ADSL)

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

C. Radas núm. 27, 

08004 Barcelona 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

Tel: 935 270 982 // Mòbil: 661 493 117

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS

Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 

Àrees de treball de la Directa:

redaccio@setmanaridirecta.info

fotografia@setmanaridirecta.info

il.lustraciodirecta@gmail.com 

subscripcions@setmanaridirecta.info  

distribucio@setmanaridirecta.info 

publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 14

Qui Som

ALT PENEDÈS: altpenedes@setmanaridirecta.info 

BAIX LLOBREGAT: baixllobregat@setmanaridirecta.info 

BERGUEDÀ: bergueda@setmanaridirecta.info 

BARCELONÈS NORD: barcelonesnord@setmanaridirecta.info 

EL CAMP: elcamp@setmanaridirecta.info 

GIRONA: girona@setmanaridirecta.info 

L’HORTA: horta@setmanaridirecta.info 

MANRESA: manresa@setmanaridirecta.info 

MARESME: maresme@setmanaridirecta.info 

MENORCA: menorca@setmanaridirecta.info 

OSONA: osona@setmanaridirecta.info 

SABADELL: sabadell@setmanaridirecta.info 

SOLSONÈS: solsones@setmanaridirecta.info 

TERRASSA: terrassa@setmanaridirecta.info 

TERRES DE L’EBRE: terresebre@setmanaridirecta.info 

TERRES DE PONENT: terresponent@setmanaridirecta.info

Corresponsalies

REDACCIÓ
Estirant del fil | David Fernàndez
Impressions | Lèlia Becana Així està el
pati | Jesús Rodríguez Quaderns
d’Illacrua | quadernsillacrua@set-
manaridirecta.info Roda el món | Laia
Gordi i Ana Paola Van Dalen Observatori
dels mitjans | Manu Simarro
Expressions | Roger Palà i Estel Barbé
Serra Agenda directa | Alfonso López
Rojo La indirecta | Oriol Andrés
FOTOGRAFIA
Albert Garcia
IL·LUSTRACIÓ
Xavier Blasco i Jordi Borràs

COMPAGINACIÓ

Roger Costa Puyal

CORRECCIÓ I EDICIÓ

Col·lectiu l’asterisc i el gitano

PUBLICITAT

Tània Miró

DISTRIBUCIÓ

Xavi Camós

SUBSCRIPCIONS

Lèlia Becana

ADMINISTRACIÓ

Jordi Raymond

DIFUSIÓ

Blai Lindström



Jesús Rodríguez
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S
egons es desprèn de la docu-

mentació a la qual ha tingut

accés el setmanari DIRECTA, la

trama de relacions personals dels

empresaris i polítics vinculats al

negoci de l’hotel del Palau de la

Música podria arribar fins el mateix

president de la Generalitat, José Mon-

tilla. En un correu electrònic datat el

5 d’octubre de l’any 2007, Jordi Mon-

tull –màxim responsable de la gestió

del Palau de la Música– comunica a

Ramon Massaguer –gerent d’Urba-

nisme de l’Ajuntament de Barcelona–

el seu desgrat per la lentitud dels trà-

mits de l’inici de les obres de l’hotel.

L’argument principal que esgrimeix

Montull per pressionar Massaguer és

que el propi president de la Generali-

tat, José Montilla, havia parlat la set-

mana anterior amb el constructor

Manuel Valderrama –president d’Oli-

via Hotels i responsable de la cons-

trucció de l’establiment hoteler– i li

havia manifestat la seva preocupació

per la data en què començarien les

obres. A la mateixa carta, Montull diu

literalment a Massaguer que Valde-

rrama és “la persona a la qual es va

fer l’escriptura i responsable de tot el

desenvolupament de l’obra”. El cor-

reu conclou amb una advertència:

“Per tot l’exposat, crec que si existeix

alguna força major, s’hauria de posar

en coneixement de l’alcalde i del pre-

sident de la Generalitat”. A més, hi

afegeix una referència al socialista

Antoni Castells: “El conseller d’Eco-

nomia i Finances també hi tindrà

alguna cosa a dir, ja que la conselle-

ria té un interès econòmic, que es

reflecteix a l’escriptura”. A la docu-

mentació que es troba en mans de la

fiscalia, no només hi apareix el

correu electrònic, sinó que també s’hi

fa constar l’informe de transmissió

correcte, que certifica que el correu

va arribar a la bústia de l’ordinador

de Ramon Massaguer a les 10:26 del 5

d’octubre de 2007.

La carta manuscrita

Una altra de les peces claus de la in-

vestigació és una carta manuscrita,

d’autoria desconeguda fins el 9 de

setembre. Durant la declaració davant

la jutgessa d’instrucció número 10 de

Barcelona, l’arquitecte Carles Díaz

Gómez va reconèixer, després d’unes

preguntes insistents, que havia estat

l’autor material del document i que

aquest reproduïa les idees que li ha-

via transmès el regidor d’Urbanisme

Ramon Garcia-Bragado durant una

conversa, així com d’altres idees i

valoracions personals de “collita prò-

pia”. Aquest manuscrit és rellevant, ja

que la fiscalia el considera com el full

de ruta de tota la tramitació hotelera i

és on es descrivien els passos que

calia seguir per evitar entrebancs i

aconseguir la construcció de l’hotel.

Dues de les condicions necessàries

que havien de materialitzar Millet i

Montull eren no fer publicitat del pro-

jecte i aconseguir el vot favorable de

tots els partits polítics. A l’expedient

judicial, hi figura la carta manuscrita

original i la transcripció que en va fer

la secretària de Jordi Montull. Totes

dues van ser trobades durant el regis-

tre de l’edifici que van fer els Mossos

d’Esquadra el juliol de l’any 2009. El

reconeixement de l’autoria per part

de Carles Díaz va ser tota una sor-

presa perquè, abans d’entrar a la sala

judicial, l’advocat de l’arquitecte ha-

via manifestat la negativa del seu

client de reconèixer-ho. Sembla ser,

però, que l’acusació de ser-ne l’autor

que havia fet Montull pocs minuts

abans va desencadenar el desenllaç

de l’interrogatori.

Permisos d’obres

Una altra carta de Montull a Massa-

guer, enviada el 13 de juny de 2007 i

En un correu
electrònic, Montull fa
saber a Massaguer
el seu desgrat per la
lentitud dels tràmits
de l’inici de les
obres de l’hotel

BARCELONA • MILLET I MONTULL VAN UTILITZAR AQUESTA RELACIÓ PER PRESSIONAR L’AJUNTAMENT

Documents inèdits relacionen Montilla
i el constructor de l’hotel del Palau
Correus, cartes i faxos apunten que Ramon Massaguer (gerent) i Ramon Garcia-Bragado
(regidor) havien de saber que la finca es trobava en mans d’una empresa des de l’any 2007
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Els UPAS se salten un semàfor
i envesteixen un cotxe| PÀG. 9

Onze de Setembre a El Camp,
Girona, Tortosa i Lleida | P. 11

Vaga a l’Auditori contra 
els acomiadaments | PÀG. 12

Una presa transsexual inicia
una vaga de fam | PÀG. 12; ; ;

, així està el pati

PEIX

Fotografia oficial de Montilla

Millet i Montull
havien d’aconseguir
dues coses: no fer
publicitat i el suport
de tots els partits

>> Continua a la pàgina següent

Valderrama, a l’esquerra de la imatge, en un acte de presentació del seu cava
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> Un ‘secret a veus’,
segons va declarar
Millet davant la jutgessa

Fèlix Millet va afirmar davant la magistrada

Miriam de la Rosa que, des de l’any 2007,

tothom sabia que l’hotel passaria a mans d’una

empresa privada i que era un secret a veus. I no

mentia. Segons l’acta de la Junta Ordinària del

Patronat (document de l’esquerra) del 13 de des-

embre de 2007, Fèlix Millet va informar del

canvi d’escriptures dels terrenys. En aquesta

junta, no hi van assistir, tot i que era la seva

obligació, els representants de l’Ajuntament

barceloní i de la Generalitat. En nom del con-

sistori, hi havia d’assistir Carles Martí. La

seva absència, però, no exclou que  pogués

conèixer el canvi de titularitat, ja que, com a

membre del patronat, rebia l’acta amb els

acords de la junta. La dada és important per-

què va ser el propi Martí qui, un any abans, va

signar un document consistorial on manifes-

tava que l’hotel només es podia fer si no era

venut a cap empresa privada (document de la

dreta). 

> El canvi de titularitat
d’Olivia Hotels SA

Una de les claus de la investigació judicial és

aconseguir esbrinar si els responsables mu-

nicipals d’Urbanisme van saber abans que sortís

publicat a la premsa (agost de 2009) que el Palau

de la Música havia venut els terrenys on s’havia

de fer l’hotel a l’empresa privada Olivia Hotels

SA, propietat de Manuel Valderrama. Aquesta

venda invalidaria els acords municipals, ja que

aquests anaven encaminats a fer que l’hotel fos

un equipament de la institució cultural i no

pas un negoci privat. Segons consta a una

carta i un fax que Jordi Montull va enviar a

Ramon Masseguer (gerent d’Urbanisme), el

consistori va assabentar-se del canvi de titu-

laritat durant l’any 2007. Massaguer va dir

davant la jutgessa que mai no va rebre a-

quests documents. A la carta, a més, Montull

diu a Massaguer que el president de la Gene-

ralitat José Montilla es va interessar per la

data d’inici de les obres durant una  con-

versa amb Manuel Valderrama, a qui coneix

personalment. 

> El ‘full de ruta’ de la
construcció de l’hotel

Un dels documents més valuosos que es

troba en mans de la fiscalia que investiga

el cas de l’hotel del Palau és el manuscrit que

es va trobar durant el registre del Palau de la

Música el mes de juliol de 2009. Aquest escrit

detalla els passos que cal seguir per aconse-

guir tramitar les llicències de la instal·lació

hotelera. En un principi, el fiscal Peregrí que

porta el cas creia que era autoria de Jordi

Montull (mà dreta de Millet), però, durant les

declaracions del dia 9 de setembre, va ser el

propi Montull qui va assenyalar Carles Díaz

–arquitecte que havia de desenvolupar tot el

projecte– com a autor del text. Díaz, en veu-

re’s delatat, va decidir reconèixer l’autoria

del text i, segons fonts judicials, va mani-

festar davant la jutgessa que les notes eren

fruit d’una conversa amb Ramon Garcia-

Bragado, però també hi havia aportacions

de collita pròpia. Entre d’altres coses, s’hi

pot llegir que Millet havia de lligar el vis-

tiplau de tots els partits polítics i que  tot

plegat no s’havia de publicitar. 

que incorpora l’informe d’enviament

correcte, alerta el gerent d’Urba-

nisme de la necessitat d’accelerar els

permisos d’obres i li recorda que la

titularitat de les llicències ja està a

nom d’Olivia Hotels. Això era una

qüestió coneguda pel consistori, ja

que l’Impost de Béns i Immobles ha-

via estat abonat per l’empresa hote-

lera i constructora des de l’exercici

de l’any 2007.

Un altre document compromès

és l’acta del 13 de desembre de 2007

de la Junta Ordinària del Patronat

del Palau de la Música. En aquest

text, hi consta que Fèlix Millet va

comunicar a tots els patrons el canvi

de titularitat de l’escriptura de l’edi-

fici on s’havia de construir el nou

hotel. Això no concordava amb les

condicions que havia posat la regi-

doria del districte de Ciutat Vella (de

puny i lletra del propi Carles Martí),

ja que el projecte només es podia fer

si era com un equipament destinat a

la institució del Palau de la Música i

no pas a una empresa privada. Se-

gons l’acta, però, les institucions no

en van poder tenir constància, ja

que Assumpta Bailach –represen-

tant de la Generalitat– i Carles Martí

–representant de l’Ajuntament de

Barcelona– van excusar la seva pre-

sència a la reunió. Tot i l’absència de

les institucions, sí que hi eren pre-

sents desenes de polítics i aquesta

acta va ser enviada a tots els mem-

bres del Patronat. Marta Ferrusola

(CiU), Anna Balletbó (PSC), Emilio

Álvarez (PP) i empresaris com José

Felipe Bertran de Queralt sí que en

van ser testimonis, així com el lle-

trat Raimon Bergós, que en va aixe-

car acta d’acord amb el seu càrrec de

secretari.

Centenars d’adjudicacions

L’empresari que havia de fer l’hotel

té la seva seu central a Viladecans.

Des dels anys 80, ha centrat els seus

negocis en les instal·lacions elèctri-

ques, d’aigua i gas. Electroclima SL

ha rebut centenars d’adjudicacions

per treballar a escoles, conselleries,

estacions de tren i d’altres infraes-

tructures. Els ajuntaments i la Ge-

neralitat són alguns dels seus prin-

cipals clients. L’any 1999 va rebre

centenars de milions de pessetes

per uns terrenys expropiats per l’al-

calde i el regidor d’Urbanisme de

Viladecans –Jaume Monfort i Carles

Ruiz Novella, respectivament– amb

l’objectiu d’ubicar-hi un polígon

empresarial. Es va fer molt conegut

entre les elits polítiques i econòmi-

ques arran d’obtenir la concessió del

cava que es va servir a la boda de la

infanta Cristina, poc després de fer-

se amb el poder de les caves Mas Ti-

nell. Ara el seu cava representa al

Comitè Olímpic espanyol als esdeve-

niments internacionals. 

Els ajuntaments i la
Generalitat són uns
dels principals clients
de l’empresari que
havia de fer l’hotel,
Manuel Valderrama

>> Ve de la pàgina anterior



SABADELL • AGRESSIONS

Un neonazi és
condemnat a tres
mesos de presó
per l’atac a
l’Ateneu Popular
Directa Sabadell

sabadell@setmanaridirecta.info

E
l judici contra quatre neonazis

acusats d’un delicte de robatori

amb violència, una falta de

lesions, amenaces i danys es va cele-

brar el 17 de març a Sabadell . La fisca-

lia sol·licitava una condemna que po-

dia ascendir als cinc anys de presó per

cada implicat. Cinc mesos després, ha

arribat la sentència, que només ha con-

demnat un dels acusats a tres mesos

de presó pel delicte d’amenaces. Els

fets es remunten a la matinada del 3

d’octubre de 1999, quan un grup de sis

joves neonazis d’estètica skinhead van

assaltar una parella de joves que es

dirigien al Centre Social Okupat La

Fileria. Els atacants van agredir un

jove brutalment amb cadenes i li van

robar la motxilla i el telèfon mòbil. El

noi va haver d’ingressar a l’Hospital

Parc Taulí amb diversos hematomes i

una ferida oberta al crani. Posterior-

ment, el grup de neonazis es va dirigir

a l’Ateneu Popular Insurrecte, on van

irrompre amb una pistola i tapats amb

bragues per amenaçar de mort les per-

sones que es trobaven a l’interior. La

policia  espanyola, alertada per uns

testimonis que circulaven pel carrer,

va localitzar ràpidament el grup en un

bar pròxim. Els agents els van requisar

les cadenes, la motxilla i el mòbil ro-

bats. Un dels neonazis tenia una ferida

sagnant al braç que s’havia fet en tren-

car la porta i la finestra de l’Ateneu

Popular Insurrecte.

Els neonazis eren membres cone-

guts d’Alternativa Europea, una orga-

nització d’ideologia nacionalsocialista

que es va fusionar dins el Movimiento

Social Republicano. Tomás Ángel To-

mey Cardona, el neonazi condemnat,

tenia antecedents per dues agressions

més i actuava com a líder del grup.

Tomey ha participat a les llistes electo-

rals de l’MSR, tant a nivell local com a

les eleccions al Parlament de Cata-

lunya i al Congrés espanyol dels Dipu-

tats.

Entre 1999 i 2000, la Plataforma

Antifeixista de Sabadell va registrar

més de 150 accions de grups neonazis.

Durant la tardor de 1999, la policia

espanyola va detenir setze skinheads

neonazis i les diferents mobilitzaci-

ons antifeixistes van desembocar en

una gran manifestació convocada per

les assemblees d’estudiants i diverses

organitzacions socials, que va reunir

més de 2.000 persones i va col·lapsar

la Gran Via de la ciutat.

Segons fonts del jutjat penal nú-

mero 3 de Sabadell, els encausats han

rebut “amb satisfacció” una sentèn-

cia que esperaven que seria molt més

desfavorable i, per això, van anunciar

que no hi presentarien recurs. Les

persones agredides i amenaçades que

van actuar com a testimonis s’han

mostrat molt decebudes amb la sen-

tència i han alertat que “això dóna

impunitat als grups d’extrema dreta

per continuar actuant violentament

contra les persones”.
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Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

O
n és la Rimaia? Ja fa un parell

de mesos, des del desallotja-

ment que van patir el 14 de

juliol, que el col·lectiu de gent que

conforma la Universitat Lliure no té

seu física. Sembla, però, que la res-

posta a aquesta qüestió arribarà el

17 de setembre a les 18:30 de la tarda,

moment en què una cercavila festiva

partirà a la recerca de la nova Ri-

maia, que –com les seves precedents–

estarà situada al cor de Barcelona.

Un cop oberta al públic la nova seu,

es presentarà de nou el projecte i

s’encetarà un debat sobre la necessi-

tat de la guerra estudiantil a la uni-

versitat. Pel dissabte 18, està previst

fer un esmorzar a mig matí, que a-

companyarà la re-obertura de la Bi-

blioteca Popular Espontània, un dels

principals projectes del col·lectiu. La

jornada continuarà amb un dinar

popular de luxe i un torneig de bàs-

quet i conclourà amb una proposta

molt ambiciosa: una discussió on

s’analitzarà en profunditat l’actual

situació política. A les 9 del vespre,

un concert de hip-hop posarà punt

final a dos dies d’actes inaugurals de

la nova Rimaia.

De cara a aquest curs polític que

comença, la Rimaia se centrarà, se-

gons un dels seus membres, en les

convocatòries al voltant de la vaga

general i en les activitats de difusió

de coneixement i experiències que ja

havia desenvolupat fins ara, amb ini-

ciatives com el Hacker Space, l’Es-

cola de llengües Freinet, un labora-

tori fotogràfic, una escola de Belles

Arts i dos tallers nous: un d’energies

i un laboratori de cosmètics natu-

rals.

A la quarta, la vençuda?

La Universitat Lliure La Rimaia neix

el juny de 2009, arran de les lluites

estudiantils contra el procés de

Bolonya, amb la vocació de ser un

espai de trobada, de formació, de

reflexió i d’acció sobre altres mane-

res de veure el món. 

La seva primera seu, al carrer Casa-

nova, és desallotjada el dia 2 de

febrer, desprès de set mesos d’activi-

tat. El projecte es revifa ràpidament

amb l’okupació, el dia següent, d’un

edifici enorme al bell mig de la Gran

Via de Barcelona, propietat de la

família Guerrero Gilabert, els nego-

cis de la qual, segons afirma el

col·lectiu, “estan implicats en nom-

broses denúncies d’assetjament

immobiliari i en el procés judicial

del cas Pretòria de corrupció urba-

nística”. Fent gala de les maneres

que els caracteritzen, els Mossos

d’Esquadra entren a l’edifici la mati-

nada del 14 de juliol, fan fora les

seves okupants i practiquen nou de-

tencions. El mateix dia, es convoca

una manifestació de protesta pel

desallotjament, que acaba amb l’oku-

pació de la tercera Rimaia, que

només tindrà un parell de dies de

vida. Aquesta nova seu, per tant, és

la quarta que acull el col·lectiu en

poc més d’un any. A nivell legal, pel

que s’ha pogut saber, l’edifici feia

divuit anys que estava abandonat

quan va ser okupat per primera ve-

gada, uns mesos enrere, per una gent

desconeguda que va acabar marxant.

Contra aquestes primeres habitants,

la propietat va interposar una de-

núncia penal, que va acabar arxi-

vant-se. Les noves okupants afirmen

que estan investigant “les circums-

tàncies de l’edifici, que alberga pisos

d’alt estànding que no es van poder

vendre per suposades irregularitats

en la seva construcció”.

Moment de l’okupació de la tercera seu de La Rimaia

ALBERT GARCIA

Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

L’
Ajuntament de Barcelona ha

ocultat un episodi greu d’im-

prudència temerària protago-

nitzat per dues furgonetes de la Uni-

tat de Policia Administrativa i de

Seguretat (UPAS), coneguda popular-

ment com a antidisturbis de la Guàr-

dia Urbana de Barcelona. Els vehicles

circulaven a gran velocitat el dis-

sabte 21 d’agost a les 22:30h i es van

saltar el semàfor de la confluència

del carrer Espronceda amb Cristòfor

de Moura en vermell. La furgoneta

que encapçalava la comitiva va haver

de girar bruscament, ja que un vehi-

cle havia creuat correctament la cruï-

lla i van acabar impactant. El gir

brusc va fer que el vehicle policial,

amb set agents al seu interior, bol-

qués i fes una volta de campana. La

totalitat dels ocupants van haver de

ser atesos per ferides de diversa con-

sideració i també les dues persones

que anaven dins el turisme envestit.

Diverses ambulàncies van traslladar

les persones lesionades a l’Hospital

de la Vall d’Hebron i l’Hospital del

Mar. A dia d’avui, encara hi ha agents

de baixa i no s’ha pogut conèixer la

gravetat de les ferides de les perso-

nes que anaven al vehicle particular.

Les fonts oficials no n’han informat.

Festes de Gràcia

Tots els agents antidisturbis impli-

cats en aquest succés provenien del

dispositiu desplegat al barri de Grà-

cia durant la tarda-vespre d’aquell

dissabte, arran de la prohibició de

l’acte de benvinguda a Laura Riera

que s’havia de fer a la plaça del Ras-

pall. Aquests agents van protagonit-

zar càrregues al voltant de la plaça

de la Vila i van detenir dues perso-

nes, que van ser traslladades amb

aquests furgons a la comissaria de

l’Estació del Nord. A l’hora que es va

produir l’accident, els agents anaven

a sopar abans de tornar a Gràcia per

participar del dispositiu d’escom-

brada policíaca dels carrers que sem-

pre s’efectua un cop finalitzades les

activitats musicals. És habitual que

nombrosos agents sopin a restau-

rants del Port Olímpic durant les

seves hores de servei, ja que gaudei-

xen de descomptes en alguns d’a-

quests establiments. En aquest cas,

però, la distància amb el barri de

Gràcia era molt gran i el temps per

sopar molt curt.

De cara al nou curs
polític, el col·lectiu
se centrarà en la
vaga general i en les
activitats de difusió
de coneixement

BARCELONA • DESPRÉS DE FER CÀRREGUES A GRÀCIA VAN TENIR UN ACCIDENT AL CARRER ESPRONCEDA

Set antidisturbis acaben a l’hospital 
per una imprudència temerària

BARCELONA • ELS MOSSOS HAN DESALLOTJAT ELS TRES EDIFICIS QUE HAN ACOLLIT EL PROJECTE

La Universitat Lliure La Rimaia 
tornarà a tenir seu al cor de la ciutat

La comitiva de
furgonetes es va
saltar un semàfor
en vermell i el
primer vehicle
policial va xocar
contra un cotxe



Manu Simarro

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a manifestació d’homenatge a les

preses polítiques Marina Ber-

nadó i Lola López, que Rescat

convocava des de l’any 2001 cada Onze

de Setembre, enguany va ser prohibida

per l’Audiència Nacional espanyola

(AN), tal com va passar a l’agost amb la

prohibició de l’acte de benvinguda a la

presa política Laura Riera a les Festes

Majors Populars de Gràcia i la prohibi-

ció del brindis per les preses polítiques

i socials a les Festes Majors Alternati-

ves de Sants. Tot i que el modus ope-

randi va ser similar als anteriors, els

resultats van ser completament dife-

rents ja que, a diferència dels actes de

Gràcia i Sants que van ser desconvo-

cats per l’organització, aquest es va

mantenir i es va acabar duent a terme.

Al tancament d'aquesta edició, ens hem

assabentat que la fiscalia ja ha obert

diligències –tant per la celebració de

l’homenatge com per dos fets que van

succeir durant la manifestació de la

tarda (la crema de la fotografia del rei i

de les banderes francesa i espanyola)– i

que els Mossos d’Esquadra ja han

enviat un informe amb identificacions

de les persones autores dels fets.

L’AN irromp a la Diada

El jutge central d’instrucció número 2

Ismael Moreno va prohibir la manifes-

tació perquè considerava que l’acte

oferia “fundats indicis” que podrien

constituir un delicte d’enaltiment del

terrorisme, a instàncies del fiscal Juan

Moral, que va rebre un informe de la

Divisió d’Informació dels Mossos d’Es-

quadra que alertava de la celebració

d’un acte on “fins i tot” s’exhibiren fo-

tografies de les preses. Segons el jutge,

l’acte tenia “com a finalitat donar su-

port als diversos presos catalans detin-

guts per la seva vinculació amb l’orga-

nització terrorista ETA”. Per això va

demanar a la policia espanyola, la

Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra

que impedissin “la comissió d’actes

delictius i l’alteració de la pau social”, a

més d’”obrir diligències” contra qui

participés de l’acte. Sorprenentment,

cap de les forces policials no va actuar

en aquest sentit.

‘Marina i Lola us volem a casa’

Des de primera hora del matí, d’un

balcó situat al fossar de les Moreres

–indret on s’havia previst que comen-

cés la manifestació–, hi penjava una

pancarta on es podia llegir: Marina i

Lola us volem a casa. Durant tot el

matí es van anar succeint actes de vin-

dicació i afirmació nacional: castells,

interpretacions de l’himne dels sega-

dors, minuts de silenci o simulacions

de l’exèrcit català llançant salves. Des

de les 10h, els carrers i les places que

limiten amb el fossar van començar a

ser ocupades per un ampli dispositiu

de Mossos d’Esquadra. Tot i la pressió

policial, a les 12:55h, cinc minuts

abans de l’hora prevista per començar

la manifestació, un grup de persones

va alçar unes pancartes verdes amb

fotografies de les preses al mig del fos-

sar i va començar a cridar lemes com

Marina i Lola, us volem a casa, Preses

al carrer, amnistia i llibertat, Audièn-

cia Nacional: tribunal d’excepció,

Fora la Llei Antiterrorista o Visca la

Terra Lliure. Tothom esperava que la

policia intervingués, però no va ser

així. A les 13:03h el grup va deixar a

terra els cartells i una pancarta on hi

deia Cap tribunal atura la solidaritat i

es va dispersar. Així doncs, tot i que la

manifestació que es feia habitualment

no es va fer, aquesta va ser substituïda

per una concentració de curta durada

on, igualment, es va demanar la lliber-

tat de Marina Bernadó i Lola López.

Rescat va afirmar en un comunicat

que l’acte s’havia fet perquè “encara hi

ha persones preses per causes de

consciència i rebel·lia” i perquè la pro-

hibició “és una maniobra emmarcada

dins l’estratègia de negació dels drets

civils i polítics dels darrers anys”.

Reaccions polítiques

El fet que l’acte s’acabés fent i que, al

final de la manifestació de la tarda, es

cremés una fotografia del rei i les ban-

deres espanyola i francesa per part de

diverses persones encaputxades va

provocar diverses reaccions entre les

diverses formacions polítiques. El pre-

sident del PP de Barcelona, Alberto

Fernández Díaz, va registrar una

denúncia a l’Audiència espanyola on

posa aquests fets en coneixement del

Ministeri Fiscal. Per la seva banda, el

líder d’UDC, Josep Antoni Duran, va

qualificar “d’error” aquesta denúncia,

ja que, segons afirma: “Són incidents

que succeeixen a un món lliure”. Rosa

Díez, líder d’Unió Progrés i Democrà-

cia (UpiD) també ha sol·licitat a la Fis-

calia General de l’Estat que s’investi-

guin els fets esmentats, que ella

considera com a “greus”. Aquestes

denúncies ja estan donant resultats:

una instrucció del fiscal amb informe

de Mossos d’Esquadra inclòs.

El jutge demana 
a la policia que
impedeixi “l’alteració
de la pau social”

Manifestació independentista celebrada a la tarda de l’Onze de Setembre pel centre de Barcelona

ALBERT GARCIA

BARCELONA · EL FOSSAR DE LES MORERES ACULL L’ACTE I ELS MOSSOS D’ESQUADRA RESTEN PASSIUS I NO DESALLOTGEN L’ESPAI

Homenatgen les preses polítiques tot i
la prohibició de l’Audiència espanyola
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L
a versió oficial relatava que la

manifestació de la Diada de

Barcelona d’enguany vindria

marcada per les eleccions del proper

28 de novembre i la manifestació del

10 de juliol. Tanmateix, la gran ma-

joria de mostres reivindicatives que

van tenir lloc al llarg de l’Onze de

Setembre van coincidir a posar la

independència com a eix central,

juntament amb les crítiques contra

les últimes retallades socials i na-

cionals. La manifestació encapça-

lada per l’esquerra independentista

i secundada per altres entitats i par-

tits polítics del país va anar en el

mateix sentit. El lema, signat per la

CAJEI, Endavant, Maulets, el SEPC i

la CUP, ho deixava força clar: Da-

vant les retallades socials i nacio-

nals: independència, socialisme, Pa-

ïsos Catalans.

La marxa va començar, passa-

des les cinc de la tarda, a la plaça

Urquinaona. La composició hetero-

gènia de la manifestació i els ante-

cedents històrics ja assenyalaven

que la marxa acabaria dividint-se en

dos grans blocs. El primer, el de l’es-

querra independentista, va acabar

al passeig del Born. El segon, secun-

dat per partits més moderats com

ERC, Solidaritat Independentista o

Reagrupament, va acabar al monu-

ment de Rafael Casanova. El con-

junt d’ambdós blocs va treure al

carrer 9.000 persones –segons la

Guàrdia Urbana–, gran part d’elles

al bloc de l’esquerra independen-

tista, que ho va xifrar en 7.000 per-

sones.

Durant el recorregut, es van sen-

tir crits contra França i l’Estat es-

panyol, a favor de la independència

dels Països Catalans, contra el capi-

talisme i a favor del socialisme i es

van desplegar i penjar pancartes,

com una on es llegia El jovent se-

guem cadenes pel treball i per la

terra!.

En arribar al passeig del Born,

es va fer un acte polític, que va

començar amb un ball de bastons de

la colla de Capellades i un cant d’al-

baes. A continuació van intervenir

el regidor de la CUP a Mataró Xavier

Safont-Tria i el membre d’Endavant

Joan Sebastià Colomer. Safont-Tria

va criticar “les forces autonomistes i

regionalistes que posen traves a la

construcció d’una Catalunya lliure”.

Com a via alternativa, Safont-Tria va

destacar “la creació d’unitat popu-

lar, com s’ha fet amb el procés de

consultes”, així com la “mobilització

al carrer”. Colomer va posar l’accent

en les polítiques econòmiques de l’e-

xecutiu espanyol i la patronal, que

va qualificar “d’ofensiva antiobre-

ra”, i va cridar a “seguir la vaga gene-

ral fent l’agitació que no faran CCOO

i UGT”. L’acte va cloure amb la inter-

pretació de l’himne dels segadors i la

crema d’una fotografia del rei Joan

Carles I i les banderes espanyola i

francesa. M. S.

Manifestació marcada per les retallades de drets socials i nacionals



DIRECTA 196   •   15 de setembre de 2010 així està el pati • 11

, així està el pati

Directa Terres de Ponent

terresponent@setmanaridirecta.info

M
ig miler de persones han participat,

aquest any, als actes de commemoració

de la Diada de Catalunya organitzats

per l’esquerra independentista (CUP, Assemblea

de Joves-CAJEI i Maulets) a la capital de Ponent.

L’ofrena floral a l’edifici del Roser va donar

el tret de sortida a les diverses activitats orga-

nitzades per l’esquerra independentista. A-

quest any ha estat especialment significatiu ja

que, per primer cop, aquest edifici emblemàtic

(que l’Ajuntament de Lleida es va vendre a l’em-

presa espanyola Paradores Nacionales) va

veure com molts dels partits polítics i associa-

cions de la ciutat que tradicionalment hi feien

l’ofrena floral passaven de llarg. L’AJLL i la CUP

van destacar “la falsedat del govern municipal,

que va instar les associacions de la ciutat a par-

ticipar dels actes que es feien a la Seu Vella”

quan, fa uns mesos, afirmava que l’ofrena es

continuaria fent al Roser.

Posteriorment, la manifestació convocada

per l’esquerra independentista, sota el lema

Seguem cadenes, independència i socialisme, es

va desmarcar dels actes

organitzats per Òmnium

Cultural, als quals es van

sumar diverses entitats,

partits polítics i sindicats

majoritaris. Així doncs, a-

quests dos actes paral·lels

són un exemple més de la

realitat polaritzada que

s’esdevé en el panorama

nacional: la normalització

de la lluita per la indepen-

dència i el canvi social ver-

sus uns objectius més con-

ciliadors que aposten per la

via estatutària.

Els actes de la Diada es

van cloure amb la lectura de

diversos parlaments. L’AJLL va llegir un manifest

que feia referència al context actual de crisi eco-

nòmica i a la retallada de l’Estatut i destacava

l’impacte social provocat per les consultes per

l’autodeterminació. Finalment, el portaveu de la

CUP va fer una referència expressa a “la necessi-

tat de convertir la data en un jornada que enterri

definitivament la via estatutària i autonomista i

que obri les portes a una nova etapa on la inde-

pendència sigui l’eix central del debat polític”.

LLEIDA • LA MARXA ES DESMARCA D’ÒMNIUM CULTURAL

Prop de 500 persones es manifesten
a favor de la independència

Fran Richard

elcamp@setmanaridirecta.info

A
les comarques del Camp, com cada any,

diversos col·lectius de l’esquerra inde-

pendentista, sindicats i plataformes

en defensa del territori es van manifestar

l’Onze de Setembre a Reus, sota el lema Cap

Estatut no ens farà lliures! Independència,

socialisme, Països Cata-

lans!. La participació a la

marxa es va xifrar en prop

de 1.000 persones i va

esdevenir l’acte més mas-

siu de la Diada dels úl-

tims anys. Durant el reco-

rregut, constantment es

van sentir consignes que

denunciaven les retalla-

des nacionals, socials i

laborals promogudes pels

governs espanyol i fran-

cès i per la Unió Europea.

La convocatòria d’en-

guany, a més, ha estat

marcada pel creixement

social de l’opció indepen-

dentista, demostrada en les consultes popu-

lars sobre la independència i la manifestació

del 10 de juliol i, també, en la convocatòria de

vaga general del proper 29 de setembre.

Primera Diada tarragonina

A Tarragona, per primer cop, 26 entitats i

col·lectius socials de la ciutat, sota el nom de

Coordinadora 11 de Setembre Tarragona, van

organitzar una Diada participativa i alterna-

tiva a la oficial amb motiu de l’Onze de setem-

bre. Al llarg del matí, molts tarragonins i tarra-

gonines van visitar les paradetes que oferien

material i informació de les entitats partici-

pants i, alhora, van poder emetre el seu vot

anticipat a la consulta per la independència de

la nació catalana organitzada per Tarragona

Decideix. La iniciativa va rebre força acollida i

visitants.

Ofrena a Carrasclet

Amb la participació de més d’un centenar de

persones i una quinzena d’entitats que van

voler retre-li homenatge, Capçanes va acollir

per tercera vegada la tradicional ofrena floral

popular a aquest guerriller que va lluitar per

alliberar Catalunya del poder borbònic lluitant

des de les muntanyes del Priorat i intentant

diferents insurreccions de cap a cap de la

vegueria del Camp.

EL CAMP • LA REIVINDICACIÓ AGLUTINA UNES 1.000 PERSONES

Reus acull l’acte més massiu 
de la Diada dels últims anys

Andreu Curto

terresebre@setmanaridirecta.info

M
és de 300 persones van participar a la

Tercera Marxa de Torxes celebrada a

Tortosa la vesprada de la Diada. Sota

el lema  A les Terres de l’Ebre decidim SÍ als

Països Catalans, la marxa va sortir puntual-

ment des del Castell de la Suda fins arribar a la

plaça d’Alfons XII a través dels carrers del Casc

Antic i de l’Eixample tortosins.

Durant el recorregut, la marxa va passar

pel costat d’un dels actes institucionals de la

Diada que s’estava duent a terme als Reials

Col·legis, on es van poder sentir alguns crits i

xiulets dirigits contra la classe política.

En arribar al final del recorregut, la ronda-

lla de La Jota a la Plaça va tocar un recull de

jotes d’arreu dels Països Catalans i un grup

nombrós de participants es va animar a ballar-

les. Quan va acabar la ballada de jotes, el coor-

dinador de la Unió de Pagesos a les Terres de

l’Ebre, Joan Montesó, va fer una breu interven-

ció on va remarcar que “més enllà de l’autode-

terminació, a les Terres de l’Ebre, hem de poder

decidir quin model de desenvolupament

volem”. També va deixar clar: “No volem la

massificació eòlica ni les nuclears ni els seus

residus ni una foneria al mig del Delta...,

només volem viure de

la terra”. Glòria Fer-

rús, activista antice-

menteri nuclear i ve-

ïna d’Ascó, va ser

l’encarregada de lle-

gir el manifest de la

Comissió 11 de Setem-

bre de les Terres de

l’Ebre. Per acabar, els

dolçainers de Vinaròs

i els de Roquetes es

van encarregar d’in-

terpretar la “Muixe-

ranga” i “Els Sega-

dors” respectivament.

La comissió orga-

nitzadora de l’acte,

formada per més de

deu entitats, va voler donar un cop d’atenció a

l’Ajuntament de Tortosa que, segons va

denunciar un dels membres de la comissió,

“ens han posat pals a les rodes per evitar que

se celebrés la marxa”; també esperen que, en

properes edicions, l’Ajuntament no en difi-

culte l’organització.

TORTOSA • LES TERRES DE L’EBRE DIUEN ‘NO’ A LES NUCLEARS

Marxa de torxes pels 
drets socials i nacionals

Lluc Salellas i Vilar

girona@setmanaridirecta.info

E
l clam independentista va envair Girona

l’11 de setembre al vespre. Tot i la convo-

catòria d’una manifestació per part dels

partits i sindicats institucionals amb el lema

Som una nació, nosaltres decidim, la manifes-

tació tradicional i clarament independentista

va ser la que va aconseguir aplegar la gran

majoria d’assistents (prop

de 5.000 persones segons

l’organització) darrere una

pancarta que lluïa el lema

Democràcia pels Països

Catalans. Independència.

Aquest bloc, on es van cre-

mar dues falles que repre-

sentaven les agressions

que pateix el territori i la

constitució espanyola, va

ser l’acte central de la con-

vocatòria de l’esquerra in-

dependentista de les co-

marques gironines (CUP i

Maulets), amb el suport

dels casals i ateneus inde-

pendentistes de la zona. La

manifestació va ser qualificada d’històrica per

l’organització. Segons Jordi Navarro, portaveu

de la CUP de Girona, la gent va escollir manifes-

tar-se a favor de la independència i “allunyar-

se, alhora, dels polítics professionals que fa

temps que demostren no ser capaços de liderar

allò que el poble reclama: un procés d’allibera-

ment nacional i social”.

A més d’aquesta manifestació, a les comar-

ques gironines, es van dur a terme també des-

enes d’actes per reivindicar l’alliberament dels

Països Catalans. Entre els més destacats, les

ascensions al Castell de Sant Miquel i del Mont-

grí per fer-hi onejar l’estelada, els dinars popu-

lars per l’autogestió de diversos projectes –com

ara el de l’emergent Mesa Cívica pels Drets

Socials de Girona– i les xerrades i debats sobre

quin és el camí que cal seguir per part de l’inde-

pendentisme a partir d’ara. Finalment, dos dels

actes més concorreguts es van fer el mateix 11

de setembre. D’una banda, l’acte polític previ a

la manifestació, amb parlaments dels movi-

ments socials gironins, de l’esquerra abertzale

basca i de l’esquerra independentista catalana.

De l’altra, el concert de tancament de la Diada

amb el grup Eina i el punxadiscos El Llamp.

GIRONA • L’ORGANITZACIÓ XIFRA EL SEGUIMENT EN 5.000 PERSONES

La manifestació desborda la
convocatòria dels partits institucionals

LAURA LASCORZ

CRISTINA ESPUNY

MASKONI
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Una presa
transsexual fa
vaga de fam
contra els
maltractaments
i l’homofòbia

Redacció Directa

redaccio@setmanaridirecta.info

U
na noia transsexual de 41 anys

ingressada a la presó de Brians

II va iniciar una vaga de fam el

3 de setembre per denunciar el que

ella qualifica de persecució i maltrac-

tament per raons de discriminació i

homofòbia. Aleksandra Fontán es tro-

ba empresonada des de fa quatre anys,

arran d’una condemna per tinença de

400 grams de cocaïna, un fet que ella

considera un error i pel qual ja ha

pagat amb la reclusió a la Model i, ara,

a Brians II. Tot i haver canviat la seva

identitat i considerar-se una dona,

està reclosa a la presó d’homes, amb

tot el que això comporta. Comparteix

cel·la amb el seu marit actual, però,

segons denuncia, els funcionaris la

insulten, la vexen i la sotmeten a un

tracte abusiu. Una d’aquestes actua-

cions dels funcionaris, durant la qual

la van colpejar i coaccionar, va com-

portar que la tanquessin a una cel·la

d’aïllament i li deneguessin tots els

permisos, incloent la cita que tenia a

l’Hospital Clínic per sotmetre’s a l’ope-

ració de canvi de sexe. També ha estat

víctima d’un error de medicació per

part del personal del centre peniten-

ciari, fet que també li ha provocat

molts problemes, a ella i al seu marit.

Arran de tot això, va decidir deixar

d’ingerir aliments ara fa deu dies i ha

iniciat una campanya d’enviament de

faxos i cartes a les principals respon-

sables polítiques i institucionals del

país. Les missives s’estan enviant a la

consellera de Justícia, Montserrat

Tura; al director general de Serveis

Penitenciaris, Albert Batlle; al direc-

tor del C.P. Brians II, Pedro Domín-

guez; al Síndic de Greuges, Rafael

Ribó, i al jutjat número 4 de vigilància

penitenciària. Ella mateixa també ha

fet un dibuix on vol reflectir la situa-

ció que està patint, i que ha enviat jun-

tament amb la carta, on anuncia l’i-

nici de la vaga de fam.

Aleksandra sofreix
vexacions i amenaces
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Núria Comerma

redaccio@setmanaridirecta.info

L
es divuit persones de la planti-

lla del Servei de Bar, Càtering i

Cafeteria de l’Auditori van em-

prendre, a finals de l’any passat, una

vaga de 27 dies efectius per acabar

amb les condicions precàries i abusi-

ves que patien. La lluita basada en la

resistència i la solidaritat va acabar

amb el compromís de l’Auditori de

mantenir la plantilla i passar-la del

contracte fix discontinu a l’indefinit

a temps parcial; pagar setmanal-

ment mitjançant la recaptació per

evitar impagaments; augmentar la

retribució per hora treballada; donar

vacances gaudides o pagades a part i

dret de baixa remunerada, amb jor-

nades diàries de com a mínim tres

hores i vint minuts de descans per

jornades de més de cinc hores. A-

quest acord, doncs, introduïa una

sèrie de millores pel centre de treball

amb rang de conveni. Però, amb la

nova adjudicació de concessió del

mes de febrer a l’empresa Laietana

de Llibreteries S.L (LAIE), va arribar

l’incompliment de l’acord. El punt

que va desencadenar la vaga actual

va ser el fet que, l’últim dia abans de

les vacances, nou de les divuit perso-

nes que integren la plantilla van ser

acomiadades sense previ avís. Les

cartes proclamaven obertament que

l’objectiu d’aquests acomiadaments

era no haver de complir les condi-

cions de contractació especificades

al Plec Tècnic de Condicions per la

Licitació.

Davant d’aquest atac, l’assem-

blea de treballadores del Servei de

Bar, Càtering i Cafeteria de l’Auditori

va decidir començar una altra vaga

indefinida. Tal com ens explica el

portaveu de l’assemblea: “Tot i els

intents de fer entrar a treballar

esquirols de fora en tres ocasions

–promoguts per l’Auditori i l’empresa

LAIE–, la cosa va per llarg i estem ani-

mades a continuar fins que aconse-

guim la readmissió dels nou com-

panys acomiadats, el manteniment

de les condicions de treball i el com-

pliment del plec tècnic i la sortida

immediata de LAIE de l’adjudicació”.

Tot i que la resposta de la direcció és

el “silenci absolut”, el públic de l’Au-

ditori ha fet un boicot total i s’ha soli-

daritzat amb el personal en vaga. El

portaveu ens ho exemplifica i diu: “El

dijous passat, hi havia una actuació

en el marc de la inauguració de les

Nits del Ramadà, amb 1.500 assis-

tents;  l’empresa va portar esquirols

a treballar per normalitzar el funcio-

nament del servei, però es van trobar

que les safates van tornar intactes i

que ningú no va consumir. És a dir, hi

va haver un boicot total a les ganes

de l’empresa de dividir els treballa-

dors i d’impedir el dret de vaga”. A

més, l’assemblea de treballadores

compta amb una caixa de resistència

per continuar amb la lluita, una reco-

llida de firmes de suport a la vaga

indefinida i diverses mostres de soli-

daritat d’altres treballadors i treba-

lladores. “Davant l’atac contra els

drets dels treballadors subcontrac-

tats que vivim en la precarietat abso-

luta i la complicitat de l’Auditori i la

Inspecció de Treball per emparar

l’empresa LAIE, ens trobem amb la

solidaritat dels assistents i la solida-

ritat activa de treballadors que patei-

xen les mateixes condicions de flexi-

bilitat, precarietat i inestabilitat a

d’altres empreses del sector”. Un dels

objectius, a llarg termini, és aconse-

guir la unitat d’acció de totes les tre-

balladores que es troben en una

situació similar i acabar amb les sub-

contractacions.

La nova
concessionària no
compleix l’acord
pactat fa mesos 

ROBERT BONET

BARCELONA • ACOMIADEN NOU DE LES DIVUIT PERSONES QUE INTEGREN LA PLANTILLA SENSE PREVI AVÍS

Les treballadores del servei de bar i càtering
de l’Auditori inicien una vaga indefinida

ALBERT GARCIA

La direcció 
de FGC creu
que aturar 
els trens dues
hores és “una
vaga salvatge” 
El personal dels Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya (FGC) va

fer aturades de dues hores del servei

de trens el 14 de setembre per protes-

tar per la reducció salarial del 5%

imposada per la Generalitat. Entre les

7 i les 9 del matí i entre les 6 i les 8 de

la tarda, no van circular combois. La

direcció de FGC va considerar que

aquesta vaga real, sense servei, era

“salvatge”. Les treballadores ho van

qualificar d’“actuació lògica davant

una reducció de sou salvatge”. J. R.

“L’empresa va portar
esquirols a treballar,
però es van trobar
que ningú del
públic va consumir”



Roger Bonastre Sirerol
afons@setmanaridirecta.info

Sigui com vulgui, aquest període que ja
comprèn més de mig segle ens ha llegat
nombroses mostres i evidències que per-
meten observar la participació de la mú-
sica popular en la construcció de realitats
socials. És a dir, a més de reflectir les cir-
cumstàncies del seu moment històric, les
músiques rock han pres part activa en la for-
mació i articulació d’identitats i actituds
tant individuals com col·lectives, han
intervingut en la transmissió ideològica
per contestar o bé legitimar els poders
establerts i, a dia d’avui, són omnipre-
sents a l’anomenada societat de la comu-
nicació.

Actualment, quan milions de perso-
nes tenen accés gairebé immediat a l’obra
de centenars d’artistes amb independèn-
cia de la seva localització, el caràcter i l’a-
bast universals de la música popular són
més evidents i visibles que mai. D’en-
trada, amb una simple ullada al nostre
voltant, podem observar com un gran
nombre de cultures urbanes derivades
d’estils musicals contemporanis –com el
punk, el heavy metal, el reggae, el grunge,
el hip-hop o l’emo-core, entre tants d’al-
tres– s’han estès arreu del món amb una
intensitat i una rapidesa difícilment com-
parables a l’impacte d’altres manifesta-
cions artístiques coetànies. Des de Nova
York fins a París, de Hèlsinki a Mèxic, de
Wellington a Buenos Aires o de Tòquio a
Melbourne, adolescents, joves i gent a-
dulta comparteixen estètiques, llenguat-

ges i posicionaments existencials sorpre-
nentment similars per la via de la identi-
ficació musical, és a dir, mitjançant l’ac-
cés al rock i a d’altres estils de música
popular com a fonts generadores de co-
neixement. Sense anar més lluny, el fet
que nombroses cançons dels Beatles,
Bob Dylan o Bruce Springsteen –per no
citar Madonna o Michael Jackson– hagin
estat més escoltades i hagin rebut més
atenció que el més eloqüent dels discur-
sos polítics del segle XX no és quelcom
anecdòtic ni s’hauria de menystenir.

És ben cert que, durant aquest temps
i molt especialment des de l’aparició de
les noves tecnologies de reproducció del
so lligades a Internet, la música popular
s’ha vist progressivament sotmesa a un
seguit de processos industrials i comer-
cials que la situen indefectiblement dins
un immens mercat de béns de consum.
Però fins i tot quan ha estat triviliatzada i
manipulada, la música rock ha conservat
la seva càrrega sociocultural i el seu im-
mens potencial comunicador. De la ma-
teixa manera que el cinema o la literatura,
el llarg recorregut del rock s’insereix dins
la història de la cultura contemporània;
per tant, resulta incomprensible si l’aï-
llem del seu marc social, econòmic i polí-
tic, de les seves circumstàncies en el
temps i en l’espai. És aleshores, tot obser-
vant l’evolució i les interaccions del rock
dins el complex procés històric, quan es
manifesta la seva força i dinamisme so-
cials, fins i tot el seu caràcter d’agent
mobilitzador.

Sempre sota sospita
Cal tenir present que règims polítics ben
diferents, però especialment aquells de
caire dictatorial, autoritari o de tipus fo-
namentalista –considerem l’Iran o Corea
del Nord, entre d’altres–, han creat me-
canismes de control i censura tant del
rock com d’altres formes d’expressió de
la música popular i, en el pitjor dels casos,
n’han prohibit les pràctiques i han perse-
guit les seves promotores. Malgrat que
no se’ns faci aparent, al llarg de les darre-
res dècades, molt poques formes de co-
municació artística han estat víctimes
d’una major hostilitat. Fins i tot a països
de llarga tradició democràtica on pre-
sumptament preval la llibertat d’expres-
sió, s’hi duen a terme pràctiques com ara
boicots, pressions i bandejaments des
d’institucions i mitjans, tant públics com
privats. En aquest darrer sentit, no ens

Més enllà 
del rock
Quan es compleixen ja més de cinc dècades del seu sor-
giment, a mitjans dels anys 50 del segle passat segons la
historiografia del gènere, les anomenades músiques
rock –o si es vol, les expressions contemporànies de
música popular urbana– han esdevingut una realitat
sociocultural sense la consideració de la qual no es pot
explicar la segona meitat del segle XX. Tot i això, l’absèn-
cia de referències n’ha estat i n’és una constant a llibres
d’història, programes i currículums d’ensenyament que
–amb bon criteri– sí que s’afanyen, en canvi, a mostrar la
transcendència de les arts plàstiques, la literatura, el
teatre o, més recentment, el cinema.
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-
“Règims polítics ben
diferents –però
especialment aquells de
caire dictatorial,
autoritari o
fonamentalista– han
creat mecanismes de
control i censura tant del
rock com d’altres formes
d’expressió de la música
popular”
-
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Reconstruir les nostres
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caldria viatjar gaire enfora de casa per tro-
bar municipis on, per qüestions politico-
lingüístiques, determinades bandes i ar-
tistes –fins i tot locals– no poden actuar ni
expressar-se en públic. No debades, el
rock –la música– és comunicació, tant
l’obra com la seva interpretació transme-
ten significats, generen percepcions del
seu entorn, ideologies que poden resultar
afins a les circumstàncies o potencial-
ment dissidents i evidencien així la seva
dimensió política. De fet, qualsevol apro-
ximació rigorosa a l’evolució sociològica
del rock i d’altres formes de música po-
pular rellevants durant la segona part del
segle XX permet observar la seva interac-
ció amb les complexes conjuntures de
canvi social i polític.

El bressol del rock
Malgrat que parlem d’un fenomen d’a-
bast mundial, per la seva condició de po-
tència cultural i bressol del gènere, els
Estats Units han estat i són un dels prin-
cipals escenaris de les confrontacions i els
processos de diàleg sociocultural entre les
músiques rock i les institucions o els
poders establerts. En aquest sentit, un
breu apunt sobre l’aparició i posterior
popularització del rock exemplifica el
valor intrínsec de la seva dimensió socio-
política. En tant que evolució estilística
resultant de la trobada entre diverses for-
mes de música popular –fonamental-
ment blues i rhyth’m and blues, amb ras-
tres de jazz i gospel així com de country i
folk d’origen anglocelta–, el Rock’n’roll
va néixer com una música minoritària i
amb connotacions racials que, des de les
grans ciutats dels Estats Units, s’estendria

arreu del món occidental i, posterior-
ment, molt més enllà i immersa en un
procés de redefinició constant.

Però, atesa la discriminació existent
vers la població afroamericana i la conse-
güent consideració pejorativa de la seva
música, el gran salt endavant cap a l’accep-
tació popular del rock’n’roll acabaria arri-
bant de la mà d’artistes i empresaris
blancs. Així, l’estil que van iniciar músics
com Fats Domino, Little Richard o
Chuck Berry –tots tres afroamericans–
començaria a trobar un ressò ampli en les
interpretacions d’artistes blancs com Bill
Haley, Carl Perkins, Gene Vincent i pos-
teriorment Elvis Presley. Aleshores, va
començar un procés –que va resultar
imparable– d’apropiació i assimilació
d’expressions musicals minoritàries –a
càrrec de sectors amb més recursos–, la
popularització de les quals va acabar supe-
rant els marges referencials del seu origen
amb evolucions i resultats diversos.

Portador de missatges reivindicatius
poc definits però clarament transgres-
sors, tant a nivell ètic com estètic, el rock
ben aviat va esdevenir una amenaça pels
valors establerts sobre els pilars de la reli-
gió, la família blanca i el govern. En un
context de creixement econòmic i demo-
gràfic, els canvis cada cop més visibles en
les maneres de vestir, d’expressar-se i
d’actuar van implicar tot un desafiament
als costums i comportaments hegemò-
nics. Palès el seu gran ascendent entre els
joves i la seva repercussió social com a
expressió cultural de recepció massiva, el
rock es va convertir en un fenomen in-
quietant que calia vigilar de prop des de
les institucions i les autoritats. La trajec-

tòria d’Elvis Presley –considerat el rei del
rock i el primer fenomen de masses de la
cultura popular nord-americana– resulta
paradigmàtica d’aquest procés en el seu
estadi més primerenc. Després d’un inici
caracteritzat per la rebel·lia, amb actua-
cions viscerals i balls carregats d’al·lu-
sions sexuals, Presley va ser hàbilment
reconduït a fi d’inspirar el model de jove
blanc nord-americà. El seu ingrés medià-
tic a l’exèrcit el 1958, el posterior salt al
cinema més carrincló i la reorientació de
la seva música cap a les balades van ente-
rrar l’esperit inquiet del seu despertar
artístic.

D’aleshores ençà, el govern nord-a-
mericà primer i, al seu darrere, la majoria
de governs del món no han deixat d’inte-
ressar-se –en major o menor grau– per les
dinàmiques i les noves manifestacions del
gènere. Amb la perspectiva dels anys re-
sulta força il·lustratiu recordar que, durant
la guerra freda, les dues grans superpotèn-
cies –per tant, els dos grans centres gene-
radors i divulgadors d’opinió– es van acu-
sar mútuament de promoure la música
rock com a mecanisme pervertidor del
jovent. A la Xina, van ser rebudes amb la

mateixa consideració negativa les primeres
mostres de música rock (arribades a finals
dels anys 70), que –quasi paradoxalment–
acabarien inspirant l’aparició d’un corrent
de rock xinès amb elements ideològics de
rebuig a Occident. Pel que fa al món ara-
bomusulmà, podem observar en el raï –la
música popular contemporània més carac-
terística del Magrib, fruit de la fusió entre
sonoritats tradicionals magrebines i tecno-
logia occidental– és un altre exemple i
referent ineludible de la dimensió social i
política de la música popular. Prohibits
primer pel govern algerià del Front d’Alli-
berament Nacional i perseguits per la gue-
rrilla integrista durant la guerra civil, des-
tacats músics i persones promotores de raï
van ser assassinats durant els anys 90, víc-
times de la violència fonamentalista.

Com apuntàvem, des del mateix nai-
xement del rock ‘n’ roll van sorgir diver-
sos corrents d’opinió i grups de pressió
amb l’oposició al nou estil musical com a
denominador comú. No parlaríem d’un
moviment homogeni, però sí d’un nom-
bre important d’organitzacions, grups i
associacions  –sovint confessionals– amb
el suport de líders polítics i religiosos
que, des d’aleshores i fins als nostres dies,
han observat amb recel la dimensió social
i política del rock i d’altres expressions de
música popular. D’entre els col·lectius
amb més implicació en la demanda d’una
intervenció estatal per acotar la pràctica
musical lliure amb mecanismes de cen-
sura, hi trobaríem associacions de pares i
mares, comunitats religioses i entitats
cíviques, però també càrrecs polítics i
personalitats de l’àmbit de la comunica-
ció. Sense fer massa memòria i pel ressò

-
“Els Estats Units han estat i són un
dels principals escenaris de les
confrontacions i els processos de diàleg
sociocultural entre les músiques rock i
les institucions o els poders establerts”
-

El cantautor Woody
Guthrie, activista
pels drets dels
treballadors i
antifeixista, l’obra
del qual serví
d’inspiració a Bob
Dylan entre molts
d’altres.
-
FOTOGRAFIA: 
Arxiu
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mediàtic que van tenir, són prou conegu-
des les cremades de discos dels Beatles
durant els 60. No ho són tant, però, les
molt més recents aixafades públiques
d’àlbums del grup de música country
nord-americà Dixie Chicks per haver
manifestat la seva oposició a l’ocupació
de l’Iraq. A banda, una mostra aparent-
ment inofensiva i molt propera de tot
plegat la podem trobar en l’adhesiu Paren-
tal Advisory: Explicit Lyrics que llueixen
molts discos per recomanació de l’asso-
ciació de pares nord-americana Parents
Music Resource Center, que –des que es
va crear el 1985– ha considerat influèn-
cies negatives pel jovent obres d’artistes
amb tan reconeixement dins el món de la
cultura musical com Frank Zappa,
Queen, Prince, AC/DC o Pink Floyd,
entre d’altres.

Un motor de canvi
Sense cap dubte, aquests intents de limi-
tar la llibertat d’expressió van incidir i in-
cideixen de manera determinant en la
politització de la música popular. Val a
dir, però, que moltes artistes i professio-
nals de la música, en veure’s assetjades,
han pres consciència de la càrrega ideolò-
gica de les seves activitats.

Resulta evident, per tant, que el rock
ben aviat va ser percebut com a expressió
de canvi, tant per les seves promotores
com per les seves detractores. Com és
prou conegut, va succeir el mateix amb
les diferents expressions de l’anomenada
cançó d’autor, no només a l’Amèrica del
Nord, sinó molt especialment a Europa i
l’Amèrica Llatina, on –davant les dictadu-
res i règims opressors– la música popular
va esdevenir un factor cabdal en la creació
i l’assimilació d’una consciència social
col·lectiva, en la reafirmació identitària i
en l’articulació de mecanismes de partici-
pació i pressió ciutadanes.

En aquest sentit, difícilment podríem
explicar la revolució generacional que va
caracteritzar el tombant dels 60 als 70
sense considerar la participació de la mú-
sica popular a l’hora de qüestionar i dina-
mitzar les estructures sociopolítiques vi-
gents, de crear xarxes internacionals de
solidaritat, de visualitzar injustícies i de
preservar la memòria col·lectiva. Deixant
de banda per un instant el Festival de
Woodstock, Bob Dylan, Joan Baez, Léo
Ferré, Víctor Jara i companyia, plantegem-
nos-ho des d’aquí, des dels Països Cata-
lans. Podríem explicar l’esmentat període
sense fer referència als Setze Jutges, a la
Nova Cançó, a Lluís Llach o a Raimon?

Entrat el darrer quart del segle XX i en
un recorregut que arriba fins a l’actuali-
tat, l’obra compromesa d’un gran nom-
bre d’artistes i bandes d’arreu del món
unida a centenars de concerts i festivals,
tant reivindicatius com benèfics –recor-
dem, entre molts d’altres, els Rock A-
gainst Racism, Human Rights Now!,
Stop The Drop Nuclear Disarmament,
Free Nelson Mandela Concert, LiveAid,
Tibetian Freedom, WOMAD, Live 8 o el
recent Live Earth–, permeten observar,
un cop més, la participació de la música
popular contemporània en l’articulació
de moviments socials com el feminisme,
l’ecologisme, el pacifisme i la defensa
dels Drets Humans a través de l’oferi-
ment del seu suport i complicitat en la
lluita contra la fam, les epidèmies, la des-
forestació, el racisme o la pena de mort.

Tal com assenyalàvem a l’inici del
text, tot plegat no fa més que evidenciar la
capacitat de la música popular per reflec-
tir i construir realitats, un poder que rau
en la seva categoria de fenomen social
essencialment comunicador, en la creació
d’un llenguatge que percep, interpreta i
transmet coneixements del seu entorn
interpel·lant els seus receptors. De fet,
considerant que fins i tot la música pre-
sumptament despolititzada provoca reac-
cions i comportaments d’adhesió o rebu-
ig, no convé menystenir l’abast d’aquella
altra producció musical fruit d’una deli-
berada voluntat d’interacció, de trans-
missió ideològica mitjançant referències
a circumstàncies, indrets i esdeveniments
que poden constituir un espai comú per a
dotzenes, centenars o milers de persones.
En definitiva, al llarg de més de mig segle,
el rock i les diverses formes de música
popular que s’hi relacionen han format
–formen i formaran– part de processos
socials i polítics que configuren valors
col·lectius i referents de sociabilitat.

Des de gairebé qualsevol perspectiva,
la música és omnipresent al món i a les
nostres vides. No cal dir que molt abans
del sorgiment del que anomenem música
popular contemporània ja existien tona-
des o cançons populars –de joia i celebra-
ció, de treball i reivindicació, de viatge i
enyorança, d’amor i de dol– que mostra-
ven i ens mostren fins a quin punt la
música penetra i ocupa espais on d’altres
manifestacions artístiques no aconse-
gueixen reeixir. Per què, aleshores, més
enllà d’acords, ritmes i melodies, no li
reconeixem o li atorguem la categoria, la
importància o la transcendència que
–avui més que mai– la realitat evidencia?

-
“Moltes artistes i professionals de la música, en
veure’s assetjades, han pres consciència de la càrrega
ideològica de les seves activitats”
-
“Al llarg de més de mig segle, el rock i les diverses
formes de música popular que s’hi relacionen han
format –formen i formaran– part de processos socials
i polítics que configuren valors col·lectius i referents
de sociabilitat”
-

Malgrat que el terme resta sotmès a una
revisió i redefinició gairebé constants, es
considera que l’etnomusicologia és la disci-
plina que s’ocupa d’investigar, reflexionar
i construir discursos a l’entorn de la mú-
sica des de vessants tan diversos com la
sociologia, l’antropologia, la història o la
lingüística, entre d’altres. Des d’aquest
punt de vista, se la pot considerar una dis-
ciplina jove –els primers estudis del que
aleshores es va anomenar musicologia com-
parada daten de finals del segle XIX– que
mira d’obrir-se camí a les universitats i a
les escoles superiors de música d’arreu
del món, sovint interactuant i comple-
mentant-se amb els estudis clàssics de
musicologia. D’aquí que, tot i les diferèn-
cies en l’objecte d’estudi, la separació
entre ambdues disciplines no sigui sem-
pre evident.

Atesa la consideració sovint pejora-
tiva de les músiques rock en relació al
reconeixement intel·lectual de la
música clàssica, l’esforç de l’etnomusi-
cologia per atorgar prestigi acadèmic a
l’estudi de la música popular contem-
porània representa en si mateix una fita
considerable. En aquest sentit, fundada

el 1981 i amb branques arreu del món,
la International Association for the
Study of Popular Music (IASPM) s’en-
carrega, entre d’altres funcions, d’im-
pulsar i facilitar contactes entre totes
aquelles investigacions que, des de dis-
ciplines ben diverses, convergeixen en
l’estudi de la música popular. A l’Estat
espanyol, la SIBE-Sociedad de Etno-
musicologia –branca de la IASPM– és la
societat científica que aplega persones
del món de la investigació i estudiants
interessades en la música com a fet cul-
tural en relació als seus contextos
socials.

D’entre una producció bibliogràfica
que comença a ser important en nombre
de títols, dues obres introductòries com
Más allá del arte. La música como generadora
de realidades sociales (Sant Cugat, Deriva
Editorial, 2000) –a càrrec de Josep Martí–
i Las culturas musicales. Lecturas de etnomu-
sicología (Madrid, Editorial Trotta, 2001.)
–coordinada per Francisco Cruces– ens
poden ajudar a dimensionar l’abast de
l’etnomusicologia a la vegada que refle-
xionen sobre la seva definició i els seus
àmbits d’estudi.

El camí de
l’etnomusicologia

Cremada pública
de discos dels
Beatles l’agost de
1966 a Geòrgia
com a protesta per
les declaracions de
John Lennon:
"actualment som
més populars que
Jesucrist"
-
FOTOGRAFIA: 
Arxiu
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Andri Stahel és un brasiler que viu a Bar-
celona des de da fa uns quants anys. Té el
doctorat en Ciències Socials i col·labora
com a professor a la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat. Crític amb el desenvolupa-
ment econòmic modern i amb el model
de vida estressant que patim, estudia
com podem reconstruir les nostres socie-
tats a una escala humana.

Jordi Garcia
miralls@setmanaridirecta.info

Aquests darrers anys, es comença a parlar de decreixe-
ment i a criticar la nostra obsessió per produir i consumir
sempre més. També hauríem de traslladar aquesta crítica
a la dimensió desorbitada de la nostra tecnosfera, a l’ex-
cessiva dimensió de les nostres organitzacions econòmi-
ques i polítiques i oposar-nos igualment al gegantisme?
N’estic convençut. En un model de desenvolupament, totes
aquestes dimensions van lligades: és l’imperatiu de creixement
crematístic que regeix el sistema econòmic capitalista el que fa
que, a les societats modernes, el creixement i el desenvolupament
tecnològic, científic i institucional (estats i empreses) s’hagin
transformat en un fi en si mateix i no es mantinguin com a sim-
ples mitjans subordinats als objectius de benestar i ampliació de
les potencialitats humanes. Ara bé, està comprovat que el benestar
neix d’aconseguir unes relacions d’equilibri, tant intern com amb
el nostre entorn, i no pas del creixement sense límits. Com deia
Karl Polanyi, un sistema de lliure mercat només pot funcionar si
tota la societat es converteix en una societat de mercat i les perso-
nes i les institucions se subordinen a la lògica de l’acumulació, del
valor de canvi i del creixement. Per això, en lloc de determinar els
límits al creixement de totes les dimensions de la vida social i eco-
nòmica en funció de criteris ètics (de justícia) i estètics (del bon
viure), a les nostres societats es planteja de manera cega i poc crea-
tiva que tot allò que contribueix al creixement és bo per se.

Aleshores, “allò petit és bonic”?
Un dia van preguntar a Leopold Kohr –el gran teòric de l’apli-
cació dels criteris d’escala adequada en la vida social i econò-
mica– per què va rebre el gran reconeixement un dels seus dei-
xebles, Schumacher, amb a seva frase “Allò petit és bonic” en
comptes de rebre’l ell? Kohr va contestar que era perquè a
Schumacher se li havia acudit un bon eslògan per vendre la idea.
Ara bé, tal com remarca Kohr, en tots els sistemes, allò que és
“bonic” i adequat és l’equilibri, l’escala adequada. Tot sistema
(incloent-hi els sistemes socials, polítics, tècnics i econòmics)

ha de tenir una escala adequada al seu funcionament i existèn-
cia. Per sota d’un mínim, d’una massa crítica mínima, cap sis-
tema no pot funcionar; de la mateixa manera, mes enllà d’un
límit màxim, tampoc. Si és massa petit, li falten els elements
necessaris per existir. Si és massa gran, explota per l’excés de
pressió interna o s’ensorra sota el seu propi pes. Això passa amb
les estrelles, amb els òrgans dins d’un organisme o amb la tec-
nologia i les institucions d’una societat. Ara bé, com que la
modernitat està empresonada per la cursa cap al gegantisme i el
creixement continuat, en general, ens trobem que, actualment,
la majoria dels problemes amb què ens enfrontem tenen relació
amb els límits màxims i no amb els límits mínims. És per això -
-que l’eslògan de Schumacher té ressò a la nostra societat. Però
només és una imatge i l’hem d’entendre com a tal.
Per tant, podríem dir que la insostenibilitat és un pro-
blema d’aplicar escales incorrectes a les coses?
Precisament. Com diu Ivan Illich, que es va inspirar en les idees
de Kohr, potser el canvi cultural més important i devastador que

ens va portar la modernitat és l’abandó –pitjor encara, l’oblit– de
la noció d’escala, d’equilibri, com a orientador del nostre pen-
sament i de les nostres accions. Hi ha hagut altres cultures i
societats que han fet de l’escala adequada i els equilibris entre
elements el centre de la seva cosmovisió. En canvi, la societat
moderna es basa en una visió reduccionista, objectivista i meca-
nicista de les coses. Pensem les coses de manera aïllada i no en
funció de les seves relacions equilibrades amb els altres ele-
ments del seu entorn. Oblidem, per exemple, que les malalties
són expressions de desequilibris entre fluxos, elements i rela-
cions dins d’un sistema (sigui un organisme, sigui la societat) i
ens entestem només a veure els elements aïllats on aquesta
malaltia es manifesta. Pretenem curar els mals de cap amb més
pastilles, les infeccions amb més antibiòtics, els desequilibris
socials amb cada vegada més presons i repressió, en comptes
d’intentar reequilibrar els elements del sistema, tal com feia la
medicina tradicional, holística. Construïm gratacels cada
vegada més alts (abandonant el concepte clàssic de la regla d’or
de l’equilibri entre les verticals i les horitzontals), basem les
nostres sensacions tèrmiques en els graus centígrads i no en la
sensació tèrmica (que té relació amb el diferencial entre l’aigua
i la temperatura ambient) i pensem l’afinació en relació a unes
notes fixes, absolutes, i no a les harmonies dins d’escales que,
abans, eren diferents segons cada context cultural local i també
cada tipus de música. Ofuscats per la nostra fe en el progrés i el
creixement continuat, hem perdut la capacitat d’analitzar les
coses dins dels seus contextos, de posar els límits al creixement
de determinats elements i de guiar-nos pels principis de precau-
ció i d’austeritat voluntària com a fonaments per la sostenibili-
tat, la salut, el benestar i el bon viure amb justícia i equilibri amb
el nostre entorn.
Per tant, hem de canviar de paradigma i mirar la realitat
i la vida amb uns altres ulls?
Sí. Això es diu ràpid, però és una tasca enorme. Redirigir l’ac-
tual model de desenvolupament suposa que siguem capaços de
traduir aquesta nova visió en accions i canvis, tant personals
com col·lectius. Ho sabem tots: és molt més fàcil canviar les
nostres opinions i visions (encara que també costi!) que no pas
els nostres hàbits i accions quotidianes dins d’un sistema que ja
té les seves regles incrustades. Però, és clar, la consciència sense
coherència no ens aporta grans canvis. La qüestió central és, per

-
Un sistema de lliure mercat només pot
funcionar si tota la societat es
converteix en una societat de mercat i
les persones i les institucions se
subordinen a la lògica de l’acumulació,
del valor de canvi i del creixement
-

Andri W. Stahel
Recuperar la 
mesura justa
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tant, si serem capaços de traduir una consciència social creixent
sobre aquests temes –que ja es pot observar– en un canvi pro-
fund del nostre model de desenvolupament actual en el temps
adequat.
Fins ara, hem parlat d’espai (escales, globalització i loca-
lització...); ara, parlem del  temps. Què en penses, de les
afirmacions de Paul Virilio, quan diu que la velocitat ani-
quila el temps, que amb la velocitat abandonem la vida
per caure en el no-res?
El problema de l’escala adient no afecta només les coses, l’espai.
També afecta el temps. En el cas del temps, el gegantisme s’ano-
mena acceleració. Amb l’imperatiu de creixement continuat -
-de la modernitat, també ha arribat l’imperatiu de creixement
accelerat: com més ràpid gira el capital, els beneficis són més
grans i tenim més poder econòmic. També les guerres i la polí-
tica, cada vegada més, es guanyen per la velocitat, per l’accelera-
ció, per la capacitat dels diferents actors d’anar mes ràpids que
l’enemic. A tot arreu s’ha instaurat una cursa de velocitat: el

creixement del PIB més accelerat, el rècord del món dels 100
metres o el circ de la fórmula 1. L’ampliació dels aeroports i la
integració de l’espai europeu amb trens d’alta velocitat. Vivim
una obsessió per la velocitat. Ara bé, com diu Virilio, hem arri-
bat a un punt on l’acceleració es fa insostenible i ens fa caure al
buit. Vivim estressats. Acumulem coses, però ens falta temps
per gaudir-ne i encara més per dedicar-lo a les nostres relacions
socials i al respecte pel nostre entorn. Les presses no han ajudat
mai a fer les coses bé. També a les borses, es posen en marxa sis-
temes informàtics automàtics capaços de fer desenes d’accions
de compravenda per segon (l’anomenat microtrading), que poden
generar enormes fluctuacions en els mercats financers abans
que es puguin aturar. Arreu, la velocitat dels nostres sistemes
tècnics i dels esdeveniments comença a sobrepassar els ritmes i

la capacitat de reacció humana. Perdem el control sobre la nos-
tra pròpia vida i el nostre futur. Alhora, l’acceleració fa que les
coses esdevinguin obsoletes a un ritme cada cop més vertiginós
i perdem la referència del passat, de l’experiència, com a guia
per l’acció. D’aquesta manera, ens ofeguem en un present buit
on, cada cop més, allò urgent i immediat és l’únic que compta,
talment com si visquéssim dins d’un videojoc o a Matrix.
La resposta a la globalització és tornar a les economies
locals?
No es tracta de donar una resposta a la globalització i sí al
gegantisme i a les desmesures. En aquest sentit, sí. La localit-
zació planteja estructures econòmiques, tècniques, polítiques,
socials i culturals més properes, a escala humana. Només així
–tal com planteja el desenvolupament a escala humana– es pot
crear un model de caràcter endogen, capaç d’atendre de
manera sinèrgica les necessitats humanes fonamentals, que
van més enllà de la subsistència, ja que el benestar humà
també té relació amb la seguretat, la comprensió, l’afecte, la
participació, la llibertat, l’oci, creació i la identitat; té relació
amb la capacitat de cadascú de participar en la construcció del
seu futur individual i col·lectiu, d’establir relacions d’equilibri
amb el seu entorn. I això només es pot aconseguir a una escala
humana, propera. Al contrari, immerses dins de megaestruc-
tures, les persones es converteixen en números impotents. Cal
remarcar que un desenvolupament a escala humana, local, no
vol dir un sistema tancat, autàrquic. Vol dir buscar i mantenir
les diferents dimensions de la vida dins les escales adequades.

Diferents sistemes porten els seus millors fruits a diferents
escales. Des del punt de vista cultural, el contacte i l’intercanvi
amb els altres, amb el món, enriqueix els diferents sistemes
culturals locals, així com l’existència d’una diversitat de
models de desenvolupament enriqueix el món. Determinades
tecnologies, com les tecnologies de la informació, requereixen

una gran escala i grans infraestructures. En canvi, altres instru-
ments tècnics, així com institucions polítiques, socials i eco-
nòmiques, només segueixen al servei de l’ésser humà mentre
es mantenen en certs límits. Fora d’aquests límits, de servido-
res, es converteixen en amos, imposant la seva lògica als indi-
vidus i les societats. Per això Illich plantejava l’austeritat
voluntària, --la limitació voluntària i conscient com a base
d’una societat convivencial, i Schumacher afirmava que “allò
petit és bonic”.

-
És molt més fàcil canviar les nostres
opinions i visions que els nostres hàbits
i accions quotidianes
-

Bolets per a una nova terra
Stahel detecta una sèrie d’iniciatives so-
cials que apunten cap a un canvi de para-
digma necessari. Pensa en l’economia
social i solidària local (cooperatives, mo-
nedes locals, xarxes d’intercanvi, etc.); en
els moviments camperols com l’MST al
Brasil o la Vía Campesina a escala global;
en les diferents iniciatives en el terreny
local; en el moviment zapatista; en la
recuperació del bon viure de les cultures
andines; en el moviment transition i el
moviment slow als països del Nord glo-

bal... Per ell, es tracta de moviments preo-
cupats per recuperar l’equilibri indivi-
dual, social i ecològic de l’ésser humà.
Igualment, considera claus les propostes
del desenvolupament a escala humana, de
la convivencialitat d’Illich, de les tecnolo-
gies intermèdies de Schumacher, del bio-
regionalisme, del decreixement...

“En tots aquests casos, no es tracta de
respostes globals i definitives, sinó d’ini-
cis de canvis, d’intents de donar resposta
als problemes del gegantisme abans que

la realitat mateixa, és a dir, abans que l’ex-
plosió o l’enfonsament de l’actual sistema
pels seus propis excessos ens hi obligui.
Tot sistema neix del conjunt de petites
accions locals i de les seves relacions recí-
proques. Igual que el sistema actual, es
tracta d’una realitat que triga el seu temps
a emergir i a construir-se. De moment, hi
ha bolets que apareixen ací i allà. Ara,
com passa amb els bolets, és sota la terra,
al miceli, on hauríem que mirar per veu-
re la força i l’abast del fong.
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-
Ens ofeguem en un present buit on,
cada cop més, allò urgent i immediat és
l’únic que compta, talment com si
visquéssim dins d’un videojoc o a
Matrix
-
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Àlex Romaguera
petjades@setmanaridirecta.info

El Maresme assisteix a una voràgine d’ei-
xos viaris que connecten els seus nuclis
amb Barcelona i les comarques centrals
del país. La darrera de les operacions per
compactar aquestes localitats és la cons-
trucció de les rondes de Mataró (els late-
rals) que, al seu pas per la C-32, obligaran
a expropiar desenes de terrenys i a ende-
rrocar Can Soleret, una masia històrica
reconvertida en alberg. Davant el pro-
jecte de les rondes de Mataró, que segons
el govern comportaran la descongestió
del trànsit i el pas lleuger de les comuni-
cacions amb Barcelona i Girona, un total
de 23 entitats s’han coordinat per frenar
aquesta nova agressió sobre l’epidermis
de la comarca. En el marc de l’anome-
nada Coordinadora Preservem el
Maresme, impulsen una intensa cam-
panya que, a més de plantejar al·legacions
al projecte pel seu impacte mediambien-
tal, promou actes contra la construcció
d’aquesta alternativa a l’actual traçat de la
carretera nacional II.

Sota els auspicis de la plataforma
Camí Ral, la Coordinadora Preservem el
Maresme agrupa col·lectius tan diferents
com l’Associació de Veïns del barri mata-
roní de Cerdanyola, el grup Fot-li Cas-
tanya! de Canet de Mar, la Plataforma
Salvem la Vall de la Riera de Pineda, la
Plataforma Cívica El Masnou 21, el
Col·lectiu Ronda, Opció per Vilassar, la
Cooperativa de consum responsable Ga-
farrons de Premià de Mar, la Plataforma
El Roure de Dosrius, la Unió de Pagesos,
la Coordinadora No-NII o l’Associació
de Veïns d’Argentona.

Mutacions irreversibles
La mobilització contra els laterals, ini-
ciada el 9 de juliol durant la festa major de
Premià amb un tall de carretera, recull les
tesis plantejades l’abril passat durant les
Trobades Alternatives del Baix Maresme,
en què un grup d’activistes va analitzar la
mercantilització de les relacions socials a
la comarca. Segons aquests agents, “ens
trobem davant la culminació d’un model
que ha portat formes de vida massifica-
des, agressions ambientals, proliferació

de grans superfícies, col·lapse de la mobi-
litat, així com una davallada dels sectors
productius de l’agricultura, la pesca, l’ar-
tesania, el comerç i els serveis”.

D’acord amb aquesta preocupació, la
Coordinadora Preservem el Maresme
afronta el repte de frenar la mutació que
patirà la zona de Mataró, tant en la seva
morfologia natural com en la seva estruc-
tura humana, avui supeditada als interes-
sos del sector immobiliari. Una colla
d’interessos que, segons les entitats, han
provocat la privatització progressiva de
l’espai públic i agrícola a la comarca, amb
la condescendència d’algunes institu-
cions i organismes oficials.

Una prova d’aquest fenomen corro-
siu, per exemple, és l’impacte urbanístic
sobre el Parc de la Serralada Litoral, un
dels pulmons verds del país i punt d’unió
natural entre Vilassar de Mar, Premià de
Mar, el Masnou i Mataró. Amenaçat per
l’ampliació de l’àrea residencial, aquest
entorn natural ha patit la desforestació i la
pèrdua d’hàbitats d’una riquesa animal i
vegetal enorme. També ha quedat alte-
rada la zona agrícola de les Cinc Sènies, a
Mataró, després que –l’abril d’enguany–
el consistori hagi aprovat el pas d’una
xarxa ferroviària pel bell mig d’aquesta
important reserva forestal.

Tot i aquestes mutacions, però, des-
enes d’entitats han trobat el consens
necessari dins la Plataforma Preservem el
Maresme, des de la qual insisteixen que

l’únic camí alternatiu és la pràctica d’una
gestió justa del territori. “Cal donar res-
posta a les necessitats socials dels mares-
mencs i les maresmenques i això passa per
l’impuls de cooperatives o pels projectes
basats en l’economia solidària”, afirmen.

Quant als laterals i altres autopistes
plantejades els darrers mesos, els col·lec-
tius insten a aprovar una moratòria que

eviti l’impacte immediat, a partir de la qual
es podria obrir el debat perquè el Maresme
abordés una política global basada en l’e-
quilibri ambiental i social de les seves po-
blacions. Sobre aquest teló de fons, trobem
tot un moviment d’opcions que confien
aturar els laterals de Mataró per fer possi-
ble, poc a poc, un model de convivència
més humà i respectuós amb el medi.

La depradació i
‘MacDonalització’
s’ha estès arreu del
Maresme
-
Plataforma
Preservem el
Maresme

Preservem el Maresme, un
antídot contra els laterals
El projecte d’ampliar el tram d’autopista que rodeja
Mataró ha revifat el moviment ecologista a la comarca

del Maresme, víctima d’un procés galopant de construc-
ció intensiva en àrees d’interès biològic.
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-
La Coordinadora malda
per frenar la mutació que
pateix la comarca, avui
supeditada als interessos
del sector immobiliari
-

Tot i les
mobilitzacions, les
Cinc Sènies ha
deixat de ser
l’últim espai
agrícola de Mataró
-
Salvem les 
Cinc Sènies
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Xavier Borràs
bonviure@setmanaridirecta.info

De moment, en aquest breu període de
temps, ja s’hi han aplegat 180 socis i
sòcies, s’han celebrat tres jornades as-
sembleàries, s’ha dotat dels documents
fundacionals, s’han creat multitud de
grups i de projectes –fins a una desena de
nuclis locals arreu del territori vinculats,
alhora, a les ecoxarxes–, ha promogut
unes estades d’estiu d’educació i forma-
ció al Pallars, ha participat al festival
Rototom de finals d’agost a Benicàssim,
prepara una festa de la mateixa coopera-
tiva pel 18 de setembre, és possible que
gestioni un restaurant a l’Alt Empordà...
un munt d’iniciatives i il·lusions que
apleguen gent de totes les edats i condi-
cions, persones disposades a fer que allò
de “un altre món és possible” sigui una
certesa i no una pura entelèquia que
queda més o menys bé en les converses
dels progres.

La cooperativa, de fet, és un projecte
que practica l’autogestió econòmica i po-
lítica amb la participació igualitària de les
seves membres. És integral perquè ajunta
tots els elements bàsics d’una economia:
producció, consum, finançament i mo-
neda pròpia (ecocops); i, alhora, perquè
vol integrar tots els sectors d’activitat ne-

cessaris per viure. És catalana perquè s’a-
rrela al territori on neix i vol desenvolu-
par-se.

Les empreses socials, professionals i
prosumidores poden participar-hi per in-
tercanviar serveis internament i ven-
dre’n fora de la cooperativa, mentre
que, com a consumidores, tota la gent
que hi participa pot fer compres con-
juntes, tant a les sòcies de serveis de la
cooperativa com de productes que vin-
guin de fora. Així doncs, és una inicia-
tiva de transició per permetre construir
una manera de viure on la banca i l’Es-
tat no seran necessaris.

La Cooperativa Integral és una pro-
posta holística que ens obre les portes a
una nova manera de fer, una experiència
col·lectiva en què tots els membres són
protagonistes de forma directa i indi-
recta. Pretén organitzar-se de manera
lliure i conscient, tot actuant de manera
conjunta i amb determinació. El primer
pas és una decisió personal, que pot per-
metre a tothom accedir directament als
aliments ecològics per créixer cons-
cientment en el plaer dels sentits, tenir
opcions d’habitatge fora de l’àmbit
urbà, autoocupar-se de manera alterna-
tiva i fora del sistema, accedir a sistemes
de salut, d’educació... La cooperativa
pretén dinamitzar solucions sense per-

dre’s en els laberints de la burocràcia o
el politiqueig, en un entorn que presta
una atenció especial al fet conscient per
arribar a tenir una identitat pròpia i
lliure.

“Volem créixer i sembrem, volem es-
timar i ballem, volem somniar i ju-
guem…”, diu un text de difusió del pro-
jecte cooperatiu. I tu, també ho vols?

-
És integral perquè ajunta tots els
elements bàsics d’una economia:
producció, consum, finançament i
moneda pròpia (ecocops); i, alhora,
perquè vol integrar tots els sectors
d’activitat necessaris per viure.
-

La Cooperativa Integral Catalana:
podem viure sense el sistema?
La Cooperativa Integral Catalana és un projecte que, arrelat en
la tradició històrica d’aquest tipus d’institucions al nostre país,
vol anar més enllà d’una associació centrada en el consum i

pretén abastar el tot vital i quotidià de la gent que vulgui viure
d’una altra manera, lluny de la dinàmica del consumisme, del
capital i de l’Estat.

Principis
generals de la
Cooperativa
Integral
Catalana

TRANSFORMACIÓ SOCIAL
- Interès pel bé comú i importància
d’estar bé una mateixa.
- Desprendre’s del materialisme.
- Cooperació i solidaritat en la trans-
formació social.
- Transició basada en el dia a dia per
estar cada cop més a prop de convertir
la utopia en realitat.
- Relació directa entre l’acció pràctica i
la seva teorització.
- Cooperativa inclusiva i enxarxadora
per tota la societat.

SOCIETAT
- Equitat i justícia social.
- Igualtat en la diversitat.
- Autorealització i suport mutu.
- Compromís i autoavaluació.
- Compartir amb tota la societat les
nostres pràctiques.

ECONOMIA
- Atendre les necessitats de les perso-
nes per sobre de qualsevol altre inte-
rès; cadascú fa aportacions segons les
seves possibilitats.
- La moneda és un sistema de mesura
d’intercanvi de les persones dins la
comunitat i s’exclou la seva acumula-
ció com a objectiu.
- Promoure altres formes no monetà-
ries d’intercanvi: economia gratuïta,
troc directe, economia comunitària.
- Establir relacions econòmiques jus-
tes entre productores i consumidores:
la cooperativa s’orientarà a fer el càlcul
de preus justos sobre la base dels seus
costos, les seves necessitats i les de les
consumidores.
- La cooperativa informarà les produc-
tores de les necessitats de les consumi-
dores per orientar la producció.
- Els ecocops no són mai convertibles
a euros i no s’accepta cap tipus d’inte-
rès en els préstecs d’ecocops.

ECOLOGIA
- Ecologia i permacultura.
- Decreixement i sostenibilitat.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA
- Democràcia directa, deliberativa i
participativa.
- Autogestió i descentralització.
- Transparència.
- Subsidiarietat: del local al global.
- Assemblearisme.
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— www.cooperativa.ecoxarxes.cat.
— cooperativa@ecoxarxes.cat.
— Telèfon: 93 390 72 36.
Podeu fer-vos sòcies (mínim sis euros al
mes) a: www.podem.cat/cooperativa.

MÉS INFORMACIÓ

Membres de la CIC
fan treball
d’intercanvi a prop
del Mas Faidella
(Pallars Jussà)



S
anta Clara (Cuba), un dia abans del 26 de juliol. Dos
nens preparen les banderoles que agitaran durant la
celebració dels més de 50 anys de l’inici de la Revolució.
Dos nens menors de quinze anys que formen part del

18% més jove de la població cubana, però també del 90% de la
població que no va protagonitzar directament les fites històri-
ques de l’assalt al Cuartel Moncada, l’aixecament de Sierra
Maestra, la batalla de Santa Clara o l’entrada triomfant a l’Ha-
vana, amb els mítics Che Guevara i Camilo Cienfuegos al cap-
davant, aquell llunyà 2 de gener de 1959.

Els nens se sumen a la gloriosa celebració del que va succeir
ja fa vàries generacions; no sols a aquells triomfs inicials, sinó a
tot el que va representar per la gent que va venir després i per
ells mateixos, especialment pel que fa a les anomenades conques-
tes socials: entre d’altres, l’accés garantit, gratuït i universal a béns
tan preuats com l’educació i la salut.

Però la Revolució envelleix, el context canvia i les conques-
tes s’esgoten i esdevenen insuficients... I cal introduir canvis en
el procés revolucionari cubà. Cal canviar-la, però no per substi-
tuir-la, sinó per reinventar-la, per fer-la millor del que ja ha estat
i per continuar mantenint-la com a referent de totes les perso-
nes que creiem en un món en què triomfi la justícia social.

I en aquest canvi, en aquesta reinvenció cap al futur, cal
comptar amb totes les generacions: amb la de la gent que va fer
possible aquell triomf –és clar–, però també amb la dels fills i les
filles que es van educar creient en aquest procés, que saben com
els va costar, als seus pares i mares, canviar el que van canviar,
però que també han patit l’impacte de la greu crisi econòmica
viscuda des de la desintegració socialista a finals dels 80. I també
cal comptar amb la generació que, avui, està creixent: la d’a-
quests nens que celebren el que s’ha viscut, somrient al futur
que s’esdevé.

Cristina Xalma

MÉS QUE MIL PARAULES
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FOTOGRAFIA: Carlos Castro

Commemorant el passat,
preparant el futur…
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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

PREMSA

Un anunci a canvi 
d’una entrevista

Els grans mitjans de comunicació de masses (televisions, diaris,

ràdios o portals d’Internet) busquen –com qualsevol altra gran

empresa– aconseguir el màxim benefici. Els reportatges, les notícies i

les entrevistes pagades i pactades entre el mitjà de comunicació i l’em-

presa que vol promocionar un producte, un autor, un descobriment o un

servei no són cap novetat. El Periódico va publicar, el 5 de setembre a la

pàgina 26 del Quadern del Diumenge que es ven encartat dins el diari

convencional, un anunci a tot color i a pàgina sencera que promocio-

nava el nou llibre de l’escriptora Anne Rice, La Hora del Ángel. Curiosa-

ment, el mateix dia, al Dominical del diari català, es va publicar una

entrevista de sis pàgines a Anne Rice. L’entrevista, a més, es va comple-

mentar amb un text que parlava d’altres creadors que s’han inspirat en

els àngels. XAVI MARTÍ

TELEVISIÓ

Artur Mas també fa campanya a un programa del cor

El número u de CiU, Artur Mas, va seguir els passos d’altres polítics com

José Montilla o José Blanco i va ser entrevistat per Jordi González al

programa del cor de la cadena espanyola Telecinco, La Noria, el dia de la

Diada de Catalunya. Aquest fet va provocar –ja els dies anteriors– les críti-

ques, entre d’altres, de la directora de Tv3 Mònica Terribas. Artur Mas, que

va ser defensat durant tota la setmana per la seva amiga Pilar Rahola, va

justificar la seva presència al programa dient que “s’ha de donar la cara” i

que “té la mateixa qualitat el vot d’un espectador de La Noria que el d’un

espectador del Bon dia Catalunya”. A l’entrevista, a part d’aspectes polítics

com la corrupció, les eleccions, la independència o el concert econòmic,

també es va parlar d’assumptes personals de Mas, tals com la seva boda, la

seva família o la seva afició per la poesia, fins al punt que el programa el va

obsequiar amb dos llibres. Cal dir que, a continuació, el programa també va parlar, entre d’altres coses, de les fantasies

sexuals de Marisa Medina o de la relació entre Encarna Sánchez i Millán Salcedo. MANU SIMARRO

TELEVISIÓ

‘Divendres’ diu que un anunci de
cervesa és la cançó de l’estiu

De forma unilateral i sense explicar ni mostrar els motius objectius

que els han dut a fer determinades afirmacions i a fer aquesta tria,

el programa Divendres va escollir la cançó de l’estiu el dia 8 de setem-

bre. Es tracta del tema “Applejack”, del grup The Triangles, una cançó

que forma part de la banda sonora d’un anunci televisiu de cervesa que

s’ha pogut veure moltes vegades a TV3. L’equip del programa va convi-

dar la persona encarregada de la campanya de publicitat perquè expli-

qués què es fa per aconseguir que una cançó que ningú no coneix “es

converteixi en un èxit”. Els presentadors fins i tot van arribar a titllar

aquesta cançó d’”himne”. Però, per a qui, en base a què? Un cop més, sota

un fals pretext informatiu, es torna a fer publicitat d’un producte i d’una

empresa que, de ben segur, inverteix molts diners a la televisió pública

catalana. X. M.

ANÀLISI

La xarxa Internet guanya la batalla de la neutralitat

TELEVISIÓ

Sala i Martín criminalitza els ‘top manta’ a TV3

L’economista neoliberal Xavier Sala i Martín va afirmar, el 9 de setem-

bre, que “el top manta és una amenaça  i pot arruïnar l’economia del

país”. Tot i que el presentador Xavi Coral va insinuar que “sis noies que

venen ulleres de sol i bosses no fan tan mal”, l’economista va assegurar

que “és un atac a la competitivitat ja que no paguen impostos”. Sobre la

intenció d’alguns ajuntaments de cedir espais públics pel top manta, va

afirmar que “és una barbaritat”. Va justificar-ho argumentant que “lla-

vors, tothom ho faria, ningú no pagaria impostos i augmentaria el dèficit

públic”. Tanmateix, va reconèixer que “són pobres, immigrants i il·legals”

i que “tenen una situació desgraciada”. Sala i Martín va afirmar, també,

que “es generarien situacions absurdes”, ja que el govern “repartiria car-

nets als negres o il·legals” i això “generaria greuges comparatius”. Cal dir

que Divendres ha fitxat Xavier Sala i Martín com a expert que orientarà

els espectadors sobre temes de contingut econòmic. M.S.

Gala Pin

E
l Parlament europeu es va decla-

rar contrari a l’Acord Comercial

Antifalsificació (ACTA) promo-

gut pels Estats Units, el dia 7 de setem-

bre, fruit de la pressió que van exercir

diversos grups articulats a escala inter-

nacional en defensa de la neutralitat a

la xarxa, que van recollir adhesions al

manifest antiACTA, titulat ACTA: el

rebuig és l’única opció possible. Però,

que és la neutralitat a la xarxa?

La xarxa Internet, tal com la conei-

xem, possibilita l’accés a tot tipus de

portals i webs, així com la creació i la

difusió de continguts propis. Cal dir

que Internet ha esdevingut, més enllà

d’un simple espai de difusió i noves eco-

nomies, un espai d’organització i anta-

gonisme per part de la població. Que la

xarxa no fos neutral significaria que, a

Internet, només podrien generar con-

tinguts aquelles persones amb més

capacitat econòmica o que els proveï-

dors determinessin a quins continguts

tenen accés els usuaris i usuàries. No

es tracta d’una ficció, sinó d’un perill

real. Aquests darrers temps, els atacs a

la neutralitat han estat propiciats pels

poders fàctics (grans empreses, proveï-

dors d’Internet, indústries culturals),

amb el suport dels poders polítics. Hi

ha hagut intents clars de privatitzar

Internet, com la llei Hadopi francesa, la

proposta de llei d’economia sostenible

espanyola, les diferents propostes de

directives europees o la mateixa ACTA.

Els arguments que usen les persones

partidàries d’aquestes lleis són de tall

liberal (justifiquen que cal una xarxa

d’Internet feta a mida de la usuària) i

cultural (tracten de defensar la propie-

tat intel·lectual). Tanmateix, triomfs

com el del 7 de setembre demostren que

la xarxa no està disposada a acceptar

que se la privatitzi tan fàcilment, ja

que, com resa el proverbi occidental: “A

Internet, neutralitat no significa man-

tenir-se al marge, sinó fer el que calgui

per la llibertat, sense la qual no és pos-

sible Internet”.

Si la xarxa no fos
neutral, només
podrien generar
continguts aquelles
persones amb més
capacitat econòmica

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. VIC: Llibre-

ria 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:

✁

Cap biblioteca sense la seva Directa!
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:



EL PAKISTAN • MÚLTIPLES VEUS DEMANEN LA CANCEL·LACIÓ DEL DEUTE EXTERN DEL PAÍS

Crèdits i polítiques neoliberals per fer
front a les inundacions al Pakistan
Iolanda Fresnillo

ODG

“E
n aquests moments, l’Estat

del Pakistan no és capaç de

fer front a les necessitats

bàsiques de més de vint milions de

persones. Encara menys pot fer front

al pagament del deute”, afirma el por-

taveu al Pakistan de la xarxa interna-

cional Comitè per l’Anul·lació del De-

ute del Tercer Món (CADTM), Abdul

Khaliq. Després de les inundacions

devastadores que pateix el país des de

fa vuit setmanes, Khaliq s’ha unit a

les múltiples veus que demanen, no

només més ajuda per al Pakistan,

sinó la cancel·lació del seu deute ex-

tern. Abans de les inundacions, el de-

ute extern del Pakistan era de 54.000

milions de dòlars i el govern dedicava

el triple de recursos del que destinava

a salut per pagar el deute. Un deute

que s’ha anat acumulant de forma

paral·lela a la successió de governs no

democràtics, mantinguts al poder –en

part– gràcies als crèdits de governs i

institucions financeres internacio-

nals. Segons el CADTM, el 80% del

deute del Pakistan és deute odiós, és a

dir, un deute acumulat per règims no

democràtics i que no ha beneficiat la

població, amb el coneixement i el con-

sentiment dels agents creditors.

D’on surt el deute 

odiós del Pakistan?

Entre el 1978 i el 1988, el general Zia-

ul-Haq va governar el Pakistan sota

una dictadura militar i va jugar un

paper clau en el conflicte afganoso-

viètic. El general Zia va donar suport

financer i militar a l’Afganistan, grà-

cies al suport polític i financer dels

Estats Units. Durant la dictadura de

Zia, el Banc Mundial va atorgar fins a

79 crèdits al Pakistan, per un valor de

prop de 4.000 milions de dòlars. Se-

gons Raja Diaz, del diari pakistanès

Daily Times: “La gent del Pakistan no

es va beneficiar dels crèdits estran-

gers atorgats al general Zia pels paï-

sos occidentals. Aquests crèdits van

ser destinats, en contra dels desitjos

del poble, a la gihad afganesa i van

beneficiar un segment molt específic

de la població. Els principals benefi-

ciaris dels crèdits van ser generals

corruptes, els néts dels quals ara són

milionaris”.

Després d’una dècada de demo-

cràcia, el general Musharraf va assu-

mir el poder amb un nou cop d’Estat el

1999. Musharraf també va ser un aliat

important dels Estats Units, especial-

ment després dels atemptats de l’11 de

setembre de 2001. El desembre de

2001, el Pakistan va aconseguir un

acord amb els seus creditors per reca-

lendaritzar els pagaments del deute,

a canvi del seu suport a la guerra con-

tra el terror i l’ús del seu espai aeri

per la invasió del veí Afganistan. Bo-

na part del deute va quedar pendent

fins l’any 2015, moment en què el

Pakistan haurà de reprendre els paga-

ments i en què l’endeutament pot ar-

ribar a superar els 70.000 milions de

dòlars. Però el deute va continuar

creixent sota el règim militar de

Musharraf i va passar de 32.000

milions el 2001 a 49.000 milions el

2008. A més, tot i la situació de so-

breendeutament en què Musharraf

va deixar el país, el govern de l’actual

primer ministre, Asif Ali Zardari, va

contractar un nou crèdit de 7.600

milions de dòlars amb l’FMI. Com és

habitual, el crèdit de l’FMI va arribar

condicionat a l’adopció de mesures

d’ajustament. En el cas del Pakistan,

l’ajustament inclou la reducció del

dèficit públic, l’eliminació dels subsi-

dis als carburants i l’electricitat, la

retirada de reduccions fiscals a pe-

tits agricultors i l’augment d’impos-

tos indirectes. A través de crèdits an-

teriors al Pakistan, el Fons Monetari

ja havia imposat la privatització de

les institucions financeres i l’ober-

tura dels mercats a la inversió estran-

gera, mesures que han suposat el

debilitament del teixit econòmic

local, davant la competència de les

grans transnacionals.

L’elevat pressupost militar del

Pakistan, la multiplicitat de casos de

corrupció i les mesures de reducció

del dèficit imposades per l’FMI no

han deixat marge per fer inversions

socials en un país on el 60% de la

població viu sota el llindar de la po-

bresa, el 46% és analfabeta o el 38%

de la mainada menor de cinc anys

està subnodrida.

Plou sobre mullat

La força inusitada del monsó, a finals

de juliol, va provocar el desbordament

de rius, el trencament de preses i la

inundació de més de set milions d’hec-

tàrees de terra cultivable. Més enllà

del drama humà, amb més de 1.600

víctimes mortals i prop de vint mi-

lions de persones afectades, el país ha

d’afrontar el repte de la reconstrucció.

Les pèrdues econòmiques es cal-

culen en milers de milions de dòlars.

Segons les Nacions Unides, les neces-

sitats humanitàries al Pakistan su-

peren de molt les d’Haití després del

terratrèmol. El Pakistan necessita l’a-

juda internacional urgentment, però

aquesta arriba amb comptagotes, len-

tament i no sempre de la forma més

adequada.

Els creditors principals del país,

l’FMI, el Banc Mundial i el Banc Asià-

tic de Desenvolupament, han fet cas

omís de les demandes a favor de la

cancel·lació del deute i han anunciat

la mesura contrària: més endeuta-

ment per afrontar la reconstrucció.

Així, aquestes institucions han apro-

vat crèdits de 450 milions, 1.000 mili-

ons i 2.000 milions de dòlars, respec-

tivament. Uns crèdits que, amb els

interessos respectius, passaran a

engrossir el pes del deute d’un país

devastat. A més, l’FMI ha anunciat

que farà efectiu el proper pagament

del programa de préstec aprovat el

2008, de 1.700 milions de dòlars, un

cop el Pakistan hagi implementat les

mesures d’ajustament neoliberals

acordades amb l’entitat.

Aquesta situació converteix el Pa-

kistan en la víctima perfecta de la

doctrina del shock, concepte popula-

ritzat per Naomi Klein. Així, els ga-

rants del neoliberalisme –encarnats

en tècnics de l’FMI– aprofiten la debi-

litat del país per aprofundir encara

més l’aplicació de mesures d’ajusta-

ment i aplanar el terreny a un model

de capitalisme salvatge.

Davant d’aquesta situació, els mo-

viments socials i partits polítics d’es-

querres del Pakistan s’han organitzat

al voltant d’una plataforma per dema-

nar “la suspensió unilateral dels pa-

gaments del deute del país en lloc de

suplicar per més ajuda”. Durant la

presentació de la campanya, el 29 d’a-

gost, Abdul Khaliq concloïa que “les

institucions financeres internacio-

nals no poden esperar que el Pakistan

segueixi amb els pagaments del deute

a costa del seu poble, que ja no té l’ac-

cés adequat a l’alimentació, l’habi-

tatge, els hospitals i altres serveis

públics”.

“Els crèdits
estrangers atorgats
al general Zia van
ser destinats, en
contra dels desitjos
del poble, a la
gihad afganesa”

La població ha de lluitar dia a dia contra les inundacions que han devastat el país

ABDUL MAJEED GORAYA
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“No poden esperar
que el Pakistan
segueixi amb els
pagaments del
deute a costa del
seu poble, que ja no
té l’accés adequat 
a l’alimentació 
o als hospitals”

Quan l’emergència és diària
OPINIÓ

Iolanda Fresnillo

ODG

Quan un país com el Pakis-

tan o Haití és devastat per

un desastre natural,

l’opinió pública acostuma a donar

suport a la crida per la cancel·la-

ció del seu deute. Però aquests

països viuen emergències diàries,

encara que no hi hagi inunda-

cions o terratrèmols. No seria

hora de posar en marxa mecanis-

mes per abordar la problemàtica

del deute extern de forma defini-

tiva? Un mecanisme que auditi la

il·legitimitat dels deutes a escala

internacional de forma justa,

participativa i transparent i que

suposi la cancel·lació d’aquells

deutes il·legítims o impagables

no és una utopia, sinó una qüestió

de simple voluntat política. De la

mateixa manera que no és utòpic

que, en situacions d’emergència

com la que viu el Pakistan, l’ajuda

sigui en forma de donacions i no

de nous crèdits.

Lamentablement, només

cridem per la cancel·lació del

deute i d’ajuda lliure d’interessos

quan la mare naturalesa posa en

evidència la vulnerabilitat extre-

ma dels països del Sud. Ja és hora

que busquem una solució definiti-

va al problema del deute extern.
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Àlex Romaguera

redacció

C
ada any, quan la calor de l’estiu

apareix a trenc d’alba, el movi-

ment antirepressiu basc surt al

carrer per denunciar la situació de

Jose Mari Sargadui, àlies Gatza. En-

guany, la mobilització convocada el 4

de juliol en suport al veí de Zorntoza,

representant de la primera fornada

d’activistes d’ETA, va ser especial-

ment sentida. El 8 de juliol, quatre

dies després de la marxa de suport,

Gatza va complir 30 anys de presó, tot

i que en virtut del Codi Penal hauria

d’estar en llibertat des de l’any 2000,

quan va sobrepassar les tres quartes

parts de la condemna. Però les noves

causes que li imputa el ministeri fis-

cal continuen mantenint-lo reclòs,

davant la indiferència dels estaments

oficials i la incredulitat dels col·lec-

tius que treballen per la defensa dels

Drets Humans al País Basc i a la resta

del planeta. El seu cas ha esdevingut

un símbol de la lluita contra el sis-

tema penitenciari espanyol, que tot i

no contemplar la cadena perpètua, l’a-

plicade facto en allargar la reclusió de

presos polítics més enllà del temps

previst per aquesta figura legal.

Repressió selectiva

Sargadui va ser capturat en una batu-

da policial el juliol de 1980, quan no-

més tenia 21 anys, durant la qual va

denunciar haver patit diverses ses-

sions de tortures. Arran del seu ar-

rest, va ser condemnat a presó per

pertànyer a ETA i per haver partici-

pat, presumptivament, en la comissió

de tres assassinats.

Durant aquest període, el militant

de Zornotza ha patit un autèntic peri-

ple personal, que l’ha dut a passar per

catorze presons diferents i a secun-

dar protestes a causa de les condici-

ons de vida pèssimes i de la conculca-

ció dels seus drets fonamentals a la

presó. Ha experimentat l’allunya-

ment dels seus companys, la privació

de llibertat per estudiar, la repressió

sistemàtica a mans del funcionariat,

la intervenció de les seves pertinèn-

cies i la restricció del dret preceptiu

de rebre visites de familiars i amics.

El darrer incident es va registrar el 12

de juny, quan Gatza va perdre el vis a

vis íntim després de negar-se a ser

escorcollat per tot el cos.

No era la primera vegada que el

pres biscaí es resistia a ser humiliat,

motiu pel qual ha passat deu anys

sota el règim d’aïllament FIES, que

actualment encara pateix a la cel·la

del centre penitenciari Jaén II, on

passa vint hores sense veure el sol ni

poder-se comunicar amb la resta d’in-

terns.

Juntament amb altres persones

preses d’ETA, Sargadui ha denunciat

diversos cops l’enduriment dels regla-

ments penitenciaris que es deriven

dels codis penals i que, a resultes la

seva aplicació, el mantenen empreso-

nat. En particular, les del Codi Penal

de 1995, que, malgrat incorporar la lli-

bertat condicional pels reclusos amb

les tres quartes parts de la condemna

complerta, el priven de l’excarceració

per ordre expressa de la fiscalia.

Gatza també ha patit els efectes

de la doctrina Parot, coneguda com la

decisió del Tribunal Suprem d’obligar

els reclusos que van ser condemnats a

30 anys de presó sota el Codi Penal de

1973 a complir aquesta pena màxima.

Una extensió del període d’empreso-

nament dictada el 2006 pel magistrat

Julián Sánchez Melgar que també

afecta altres activistes d’ETA i dels

Grapo i que algunes entitats qualifi-

quen de “cadena perpetua de facto”.

Delicte a perpetuïtat

Darrere el confinament de Gatza,

doncs, veiem la involució que ha expe-

rimentat l’Estat espanyol en relació al

tractament de les represaliades polí-

tiques i de consciència. No només el

tracte denigrant, l’apilonament o la

manca de salubritat que han de supor-

tar dins les instal·lacions penitencià-

ries, sinó també el règim de confina-

ment, sense parangó a l’Europa dels

27. Així, per exemple, Sargadui ha vis-

cut un pelegrinatge de 34 trasllats de

presó, amb milers de quilòmetres re-

correguts –només comparable al del

seu company de militància Mikel Sa-

rasketa–, que l’ha fet voltar per les

presons de Carabanchel, Herrera de la

Mancha, Granada, Sevilla, Sòria, Pal-

ma de Mallorca o Puerto I i II, fins a

on es troba actualment, a Jaén II, a

730 quilòmetres de Zornotza.

Han passat deu anys del compli-

ment de la pena i la seva filla, Goitziri,

encara no l’ha pogut conèixer fora de

les reixes i es veu obligada a passar

hores i hores a la carretera amb la

seva mare, Concha Luna, amb la in-

certesa –sovint confirmada– que la vi-

sita sigui denegada per motius inver-

semblants.

Una cop complerts els 30 anys de

reclusió, Gatza pot romandre més

anys engarjolat, atès que el ministeri

públic pretén fer-li complir dues con-

demnes que li van ser imposades per

un incident a la presó amb un funcio-

nari i per una temptativa d’evasió.

Aquestes causes, datades dels anys

1991 i 1996, són les que, tot i haver

prescrit, mantenen Sargadui a Jaén,

lluny de la seva terra. Ni les gestions

dels seus lletrats ni els informes d’al-

gunes associacions de defensa dels

Drets Humans no han evitat aquesta

indefensió impròpia de qualsevol sis-

tema democràtic.

A Zornotza, quan l’estiu es pon a

l’horitzó, ningú no oblida Gatza i la

seva lluita per la dignitat. Les parets i

els murs del municipi continuen re-

cordant que, tres dècades després de

ser detingut i a les portes del procés

de pau, el seu periple vital esdevé una

metàfora del desig d’Euskal Herria de

prendre la paraula per recuperar la lli-

bertat.

Sargadui ha viscut
un pelegrinatge 
de 34 trasllats de
presó i deu anys
sota el règim FIES

El cas de Jose Mari Sargadui mobilitza cada any desenes d’entitats de la societat basca

ARXIU

El ministeri públic
pretén fer-li complir
dues condemnes
que ja han prescrit

PAÍS BASC • L’HISTÒRIC PRES ‘ABERTZALE’ SUPERA ELS 30 ANYS DE RECLUSIÓ

La situació de ‘Gatza’ confirma l’aplicació
de la cadena perpètua a l’Estat espanyol

> El ‘Mandela’ europeu

Jose Mari Sargadui destaca

entre la cinquantena de mili-

tants d’ETA que han superat els

vint anys de reclusió i que, en vir-

tut de la doctrina Parot, prolonga-

ran la seva estada entre reixes

fins arribar al màxim de 30 anys.

Un extrem impossible de trobar

als països d’Europa que preveuen

la cadena perpètua, on les perso-

nes preses a qui se’ls fixa aquesta

pena no sobrepassen mai els di-

vuit anys engarjolats. Tan sols ho

han fet les antigues membres de

la RAF (Fracció de l’Exèrcit Roig)

a Alemanya, Eva Haule i Brigitte

Mohnhaput, excarcerades el 2007

després de passar 22 i 24 anys de

reclusió respectivament. Molt

lluny, doncs, dels 30 anys que

porta Gatza entre reixes, la situa-

ció del qual només és comparable

a dos reclusos. Un d’ells és l’acti-

vista indígena Leonard Peltier,

condemnat fa 34 anys a doble

cadena perpètua per l’assassinat

de dos agents de l’FBI el 1975. L’al-

tra, també als Estats Units, recau

sobre el conegut periodista afro-

americà Mumia Abu-Jamal, con-

finat fa 28 anys per l’assassinat

d’un policia a Filadèlfia i que

n’ha passat un total de dinou al

corredor de la mort. Gatza, a qui

algunes entitats humanitàries ja

anomenen el “Mandela europeu”,

ostenta la trista distinció d’en-

capçalar el període de reclusió

més llarg d’un presoner polític.

Un cop complerts
els 30 anys de
reclusió, ‘Gatza’
pot romandre més
anys engarjolat
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Òscar Romero

Ciutat de Mèxic

“E
ls rics poden canviar el

món”. Aquesta és la màxima

que defensa el filantrocapi-

talisme, una teoria recent formulada

pels economistes nord-americans

Matthew Bishop i Michael Green, que

afirma que la gent rica pot solucionar

els grans problemes globals –pobresa,

SIDA o canvi climàtic– de forma més

eficient que els estats. La solució es

basa en l’aplicació d’estratègies

empresarials als problemes socials.

Segons Bishop i Green, “els qui més

es beneficien de la prosperitat econò-

mica tenen el deure d’utilitzar els

diners i el seu talent per fer del món

un lloc millor” perquè, si no, “es troba-

ran amb una reacció política violenta

de la gent contra el sistema econòmic

que els va permetre enriquir-se”. Els

màxims exponents d’aquesta teoria,

els nord-americans Bill Gates i War-

ren Buffett –els més rics del món

després del mexicà Carlos Slim–,

van anunciar, el mes de juny, que

estaven demanant a centenars de

persones milionàries que donessin

el 50% de les seves fortunes a la ca-

ritat. La idea, que segons ells va sor-

gir durant un sopar, té una pàgina

web –givingpledge.org– i sembla que

ja té seguidores. Però tanta genero-

sitat també genera recel i la gent

més escèptica considera que la ini-

ciativa podria ser un rentat d’imat-

ge corporatiu, una mesura de deduc-

ció fiscal o una ambició de poder

obscura.

El nou imperi de Gates

L’any 2008, Bill Gates va anunciar

que es jubilava de Microsoft –el seu

capital continua treballant al fons

d’inversió Cascade Investments– i

que, a partir d’aquell moment, es dedi-

caria a la filantropia. En dos anys, ha

passat de ser l’home més ric del món

a ser el més filantrop del món. Segons

la revista Forbes, les seves donacions

sumen 28.000 milions de dòlars i la

seva fundació privada –Bill & Melinda

Gates Foundation– també és la més

gran del planeta. Això l’ha convertit

de facto en un actor rellevant dins

l’escena de la cooperació internacio-

nal i ja han sorgit diverses crítiques al

voltant del que es considera una veri-

table privatització de l’ajuda a les per-

sones més desfavorides. L’any passat,

la revista mèdica The Lancet, un refe-

rent dins el seu sector, va fer un es-

tudi sobre el treball de la fundació de

Gates en el camp de la salut global i va

concloure que, a l’organització, li

“mancava transparència” i que s’hau-

ria de sotmetre a un escrutini públic,

ja que “rep subsidis públics en forma

d’exempcions fiscals”. El mateix estu-

di també es lamentava que Gates dedi-

qués tants recursos a la investigació

de noves vacunes i medicines per

malalties que es podrien solucionar

garantint l’accés universal a l’aigua

potable. La vacunació també és ob-

jecte de crítiques per part de la revista

Pueblos. Miguel Romero, a través

d’un article en aquesta publicació,

denuncia que la investigació de la

vacuna contra la malària al Centro

Manhiça de Moçambic –dirigit pel co-

negut metge espanyol Pedro Alonso–

es finança amb fons de l’Agència Es-

panyola de Cooperació i la fundació

Gates, però que la patent és propietat

de la transnacional farmacèutica Gla-

xo Smith Kline. “Un fàrmac creat mit-

jançant les subvencions d’organitza-

cions públiques i sense ànim de lucre

serà comercialitzat per Glaxo, que

n’obtindrà molts beneficis”, afirma

l’autor. Una altra iniciativa molt con-

trovertida de Gates és l’Aliança per

una Revolució Verda a l’Àfrica (AGRA),

que finança conjuntament amb la

Fundació Rockefeller i que es basa en

la introducció de llavors transgèni-

ques per lluitar contra la fam aug-

mentant la producció agrícola.

L’Estat espanyol, pròxim 

als ‘filantrocapitalistes’

L’any 2006, Bill Gates va rebre el

premi Príncep d’Astúries a la coope-

ració internacional. El maig de 2009,

va tenir lloc una reunió entre Gates i

Zapatero a la Moncloa. El nord-ame-

ricà va declarar que el govern espan-

yol era “un del seus socis més impor-

tants” i el president espanyol va

afirmar que s’havien compromès a

col·laborar “més intensament”. A-

quest compromís es va materialitzar

el 14 juny al Museu d’Antropologia i

Història de Mèxic: el govern espan-

yol, la fundació Bill i Melinda Gates i

la fundació de Carlos Slim van anun-

ciar que finançaran –amb 50 milions

de dòlars cadascun– un projecte de

cooperació a la regió mesoamericana

–que va de Mèxic a Panamà– anome-

nat Salut 2015. Segons els seus impul-

sors, el pla se centrarà sobretot en

nutrició, vacunacions, salut materna,

salut neonatal, malària i dengue. L’e-

xecució del projecte anirà a càrrec

d’un dels principals generadors de

deute extern de l’Amèrica Llatina: el

Banc Interamericà de Desenvolupa-

ment (BID), del qual l’Estat espanyol

també és membre. Al discurs de pre-

sentació del projecte Salut 2015, la

ministra de Sanitat del govern espan-

yol Trinidad Jiménez va declarar:

“Ens trobem davant d’una iniciativa

de cooperació nova i extraordinària-

ment interessant”. La revolució filan-

tròpica ha començat.

Segons aquesta
teoria econòmica
nascuda als Estatus
Units, la gent rica
pot solucionar els
grans problemes
globals de manera
més eficient 
que els estats

ARXIU

En dos anys, Bill
Gates ha passat 
de ser l’home més
ric del món a ser 
el més filantrop 
del món

MÓN • EL FILANTROCAPITALISME ES BASA EN L’APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES EMPRESARIALS ALS PROBLEMES SOCIALS

La revolució filàntropica

> El Projecte Mesoamèrica

El govern espanyol,
Carlos Slim i Bill
Gates financen
conjuntament un
pla de salut a
mesoamèrica

El pla Salut 2015 que finança el

govern espanyol forma part d’un

gran projecte més ampli anomenat

Projecte Mesoamèrica (PM), ante-

riorment conegut a com Pla Puebla

Panamà (PPP). L’any 2008, els presi-

dents dels estats membres –Belize,

Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Hondures, Mèxic, Nicaragua, Pa-

namà i Colòmbia– es van reunir a

Mèxic i van decidir fer el canvi de

nom i algunes modificacions, però

mantenint l’essència del pla origi-

nal: construir una gran quantitat

d’infraestructures sota el pretext

de desenvolupar econòmicament la

regió. S’han projectat carreteres,

aeroports, línies elèctriques, parcs

eòlics, gasoductes, oleoductes, cen-

trals hidroelèctriques, xarxes de

fibra òptica i plantes de biocombus-

tibles sense consultar la població

afectada. El megaprojecte suposa

una amenaça greu pels recursos

naturals i implica el perill d’expul-

sió de nombroses comunitats locals.

És per això que, des del seu inici,

l’any 2001, el PPP ha generat una

gran oposició per part d’organitza-

cions socials, indígenes i campero-

les. I les protestes i mobilitzacions

populars han aconseguit aturar nom-

broses de les obres planificades. La

lluita d’Atenco n’és un exemple: el

govern mexicà es va veure obligat a

fer marxa enrere en l’expropiació de

5.300 hectàrees de terres on volia

construir un aeroport. El programa

Salut 2015 i altres sobre educació,

habitatge i desastres naturals re-

presenten menys del 15% del finan-

çament total del Projecte Mesoamè-

rica, però contribueixen a donar

una imatge més social del megapro-

jecte.

Bill Gates està construint a Seattle una seu gegantina per a la seva fundació amb un cost estimat d’uns 500 milions de dòlars



Intercanviar llavors
per sembrar sabers
Arriba la primera Fira de la Biodiversitat Agrícola de la Xarxa Catalana de Graners

Estel Barbé i Joan-Andreu Moll

expressions@setmanaridirecta.info

L
a Xarxa Catalana de Graners fa

sis anys que treballa des d’arreu

per recuperar, conservar,

distribuir, cultivar i menjar les

varietats locals que la pagesia ha anat

seleccionant durant anys i anys. Fins

ara, la seva activitat s’havia centrat

bàsicament en l’intercanvi intern, en

la col·lectivització dels diferents

coneixements i en el proveïment de

llavors per sembrar. A inicis de la

primavera passada, tal com explica

Marisa Peláez –membre de la Xarxa i

també de la comissió organitzadora

de la fira–, el grup es va reunir en una

assemblea al mas de Les Refardes, a

Mura. D’aquesta trobada, en va sorgir

la idea d’organitzar una fira, de donar

una empenta a la Xarxa i fer-la

pública. Tot plegat, des d’una perspec-

tiva lúdica que permetés acostar la

gent a les múltiples varietats vegetals

que s’estan conreant actualment i a

una època de l’any en què es pogues-

sin tastar i palpar els fruits.

Una jornada de tast sensorial

A través d’un racó d’exposició, d’un

mercat i d’un tast col·lectiu, la Xarxa

també pretén donar a conèixer els

diferents projectes que actualment es

dediquen a l’intercanvi i la conserva-

ció de llavors. Una amalgama de

col·lectius que comprèn grups que

treballen des d’una perspectiva

científica rigorosa a grups que seguei-

xen la conservació de llavors tradicio-

nal i casolana. Les Refardes, Slowfood

de les Terres de Ponent, Llavors

Orientals, Triticatum, Almàixera i Can

Masdeu són alguns d’aquesta desena

de col·lectius que exposaran la seva

tasca i els seus fruits al mercat, on es

podran olorar, palpar i tastar.

La fira també comptarà amb altres

activitats lúdiques i orientades a tot

tipus de públic: un taller de conserva-

ció de llavors, un dinar amb productes

de temporada, un espectacle de titelles

a càrrec de la companyia Pengim-

Penjam i un concert de fi de festa amb

la rumba barcelonina dels Caracola.
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El tomàquet d’albercoc, el tomà-

quet negre o el tomàquet verd

d’Oristà són varietats que no

acostumem a trobar al mercat.

Fins i tot pot ser que no ens sonin

d’absolutament res. No obstant

això, són varietats locals que

s’han anat transmetent i sobretot

intercanviant de generació a

generació fins que, sortosament,

han arribat als graners de produc-

ció ecològica, altrament coneguts

com a bancs de llavors. El 19 de

setembre, la Xarxa Catalana de

Graners ha organitzat la primera

Fira de la Biodiversitat Agrícola,

amb l’objectiu de difondre la seva

tasca i intentar donar a conèixer

totes aquestes varietats amb una

jornada lúdica al parc de Gallecs.

Ja fa temps que la globalització va

arribar a les nostres taules.

Segons dades de la FAO, actualment,

només dotze espècies vegetals i cinc

d’animals suposen més del 70% dels

aliments que consumim. Aquesta

monotonia alimentària contrasta,

però, amb les més de 10.000 espècies

que es calcula que s’han utilitzat

d’ençà de la revolució neolítica i

l’aparició de l’agricultura.

A finals del segle xx, l’organisme

de les Nacions Unides alertava que,

pràcticament, prop d’un 75% de les

varietats que tradicionalment s’ha-

vien utilitzat per l’alimentació de la

humanitat havien desaparegut dels

camps de conreu. Un daltabaix dra-

màtic pels nivells de biodiversitat

dels delicats ecosistemes agrícoles.

Les dades, doncs, ens diuen que

el segle xx i la Revolució Verda –que

prometia acabar amb la fam al món

a partir de l’ús de llavors híbrides,

l’extensió dels regadius, la mecanit-

zació i l’ús intensiu de fertilitzants i

pesticides– han estat els responsa-

bles de la desaparició d’un extraordi-

nari patrimoni genètic –races i

varietats– i cultural –les tècniques i

gestió d’aquests recursos– de més de

10.000 anys d’història.

La substitució de les varietats

locals tradicionals per varietats

híbrides ha estat l’element fonamen-

tal d’aquest procés. Es tracta de

varietats obtingudes de l’encreua-

ment de diferents races i línies amb

l’objectiu d’obtenir individus amb

una productivitat elevada i resis-

tents al transport i als processos

d’emmagatzematge. La seva univer-

salització ha arraconat la gran

diversitat de varietats locals –d’on,

no ho oblidem, provenien– de

manera que, avui, aquestes tot just

han quedat marginades a l’agricul-

tura d’autoconsum.

No obstant això, el patrimoni ge-

nètic que atresoren les varietats lo-

cals encara és un recurs imprescin-

dible. La llavors híbrides, base de l’a-

limentació mundial, no s’han mos-

trat tan eficients com es pretenia, ni

tan saboroses. L’aparició de plagues

noves i la creixent dependència dels

agroquímics fan que el sector agroa-

limentari torni a parar atenció en les

reserves dels bancs de germoplasma,

que emmagatzemen mostres de cen-

tenars de varietats, amb la intenció

de trobar solucions en forma de ma-

terial genètic. D’altra banda, les lla-

vors d’un híbrid no es poden guardar

per l’any següent. Les segones gene-

racions mai no tenen les mateixes

característiques que la primera i, per

tant, l’ofici de seleccionar les millors

llavors d’una collita pel planter de

l’any següent perd sentit. Com sem-

pre, la banca guanya i cada any s’han

de tornar a comprar les llavors.

Fira de la 
Biodiversitat
Agrícola

Diumenge 19 de setembre.

Activitats tot el dia .

Parc de Gallecs.

> Pengim-penjam i
l’elaboració del pa

La companyia de titelles Pen-

gim-Penjam també vol dir-hi la

seva. I la seva manera de partici-

par-hi serà a través del seu espec-

tacle Ai! La farina, dirigit a tot ti-

pus de públic i que es durà a terme

just després de dinar. Aquest mun-

tatge multidisciplinari, barreja de

titelles amb tècnica txeca i narra-

ció oral, descriu fil per randa el

procés d’elaboració del pa. Per fer-

ho i per conèixer tots els ingre-

dients, caldrà remuntar-nos a l’E-

dat Mitjana i, concretament, a la

història d’un moliner que va per-

dre la seva farina a mans d’una

Tramuntana entremaliada. Tot plegat, descrit des de l’òptica de dos perso-

natges, la Magdalena i en Panet, que rivalitzaran per veure qui és el prota-

gonista de la història, tot i que finalment decidiran explicar-la plegades i a

dues veus. Amb aquesta proposta, la companyia cooperativa de Vacarisses

–que enguany celebra el seu vint-i-cinquè aniversari–mostrarà un dels seus

espectacles més rodats i consolidats des de la seva estrena, el maig de 2000.

La globalització de les llavors
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La SGAE denuncia l’EXGAE 
per danys i perjudicis 
i per competència deslleial
L’EXGAE es mostra “oberta al diàleg” i diu que “ha vingut per quedar-se”

Manu Simarro

expressions@setmanaridirecta.info

L
a Societat General d’Autors i

Editors (SGAE) va fer arribar, el

2 d’agost, mitjançant el seu

bufet d’advocats Lehman & Cabaleiro,

un burofax a la campanya EXGAE,

especialitzada –segons expliquen a la

seva web http://exgae.net– a “allibe-

rar els ciutadans dels abusos de les

entitats de gestió i de les indústries

culturals”. Al burofax, la SGAE

amenaça l’EXGAE de prendre mesu-

res legals contra ells en un termini de

set dies per danys i perjudicis i per

competència deslleial i infracció de la

marca SGAE perquè asseguren que

“la denominació EXGAE fa un ús

il·legítim de la marca SGAE” i una

“constant referència denigradora”

d’aquesta societat. Si no volen que els

denunciïn, la SGAE requereix que

“cessin d’immediat els actes d’infrac-

ció de les denominacions SGAE i

EXGAE” i que, així mateix, “retirin

tots els productes i serveis relacio-

nats amb aquestes denominacions”.

La resposta no s’ha fet esperar

El mateix dia que es va saber la

notícia, l’EXGAE va afirmar a

través d’un comunicat: “Hem

vingut per quedar-nos i no per

marxar en set dies”, ja que “el

copyright, les patents i les coac-

cions econòmiques són utilitzades

per les multinacionals de la cultura

per fer callar la dissidència i

coartar la llibertat d’expressió”. En

un burofax remès a la SGAE el 8 de

setembre, la campanya nega les

acusacions i afirma que “com que

es tracta d’un tema de llibertat de

pensament i opinió, està disposada

a arribar al Tribunal d’Estrasburg.

El dia següent, els dos servidors de

l’EXGAE es van col·lapsar amb més

de 110.000 visites en 24 hores i va

esclatar la revolució a les xarxes

socials, amb milers de missatges de

solidaritat, fins i tot de sòcies de la

SGAE i consells de nombrosos

gabinets jurídics.

Disposició al diàleg

L’EXGAE va emetre un altre comuni-

cat, títulat Diàleg sempre, prepotèn-

cia mai, on reitera “la voluntat de

dialogar absolutament amb totes les

parts” per “discutir com plantejar

una era digital beneficiosa per

tothom”. Afirmen que sempre han

mantingut aquesta actitud, fins i tot

van tenir una trobada amb el cantant

espanyol Víctor Manuel. De la

mateixa manera, asseguren que

comparteixen algunes intencions

amb el Consell Nacional de la Compe-

tència, en la creença que “les entitats

de gestió necessiten una reforma que

permeti que els seus socis puguin

usar llicències lliures i beneficiar-se

de la difusió a Internet”. També

apel·len la SGAE, a qui acusen de

“prepotent” i de voler “imposar la

seva visió unilateralment”.

EXGAE: dos anys i mig d’història

Al mateix comunicat, la campanya

senyala que continuarà desenvolu-

pant les activitats habituals que han

definit els seus dos anys i mig d’histò-

ria. Entre elles, participarà a la

tercera edició dels Òxcars –un esdeve-

niment de cultura lliure que emula la

gala dels Òscar de Hollywood– i la

segona edició del Fòrum per l’accés a

la cultura i el coneixement, que pretén

“posar a debatre tots els agents que

treballen la sostenibilitat de l’era

digital per ciutadans i artistes”.

L’EXGAE ha fet moltes coses

durant aquests dos anys i mig. Té un

servei d’assessorament legal, ha

elaborat recursos sobre drets d’auto-

ria i llicències, un espai de registre

d’obres i un portal de repertori de

música, pel·lícules, vídeos, documen-

tals, fotografies, il·lustracions i

llibres amb llicència lliure.

CAMPANYES

Flirtar
Guillem Albà i l’Always Drinking Marching

Band sorprenen a Tàrrega

ARTS ESCÈNIQUES

Estel Barbé

expressions@setmanaridirecta.info

Viatges forçats, un futur incert i

un pànic absolut davant tot allò

desconegut. En La Lona presenta un

nou muntatge de carrer on ret

homenatge als milions de persones

que actualment viuen desplaçades

dels seus llocs d’origen. A partir

d’unes estructures pesades, rodes

gegants i caixes i més caixes, tres

dones exhaustes fan un viatge que

no té fi, durant el qual combinen

danses, rituals, acrobàcia i circ.

La companyia creada el 1997

pels actors i clowns Paula Alfieri i

Andrés Fresno s’atreveix, així, amb

un espectacle polític que, més enllà

de l’estètica, cerca un impacte

emotiu i una reflexió profunda,

vinculada a les arrels de la terra i a

les desigualtats provocades per

qualsevol decisió política.

Flirt
Cia Guillem Albà.

Direcció: Jordi Purtí.

Gènere: Clown / música.

Durada: 80 minuts.

La fugida 
de les 
ànimes

ARTS ESCÈNIQUES

Si no volen que els

denunciïn, la SGAE

requereix que

“retirin tots els

productes i serveis

relacionats amb les

denominacions”

El Cobrador del Track fa acte de presència durant la presentació de la sala Artèria de Barcelona, gestionada per la SGAE

ARXIU

Éxodo
Cia En La Lona.

Gènere: Arts de carrer.

Durada: 60 minuts.

L’EXGAE 

té un servei

d’assessorament

legal, un espai de

registre d’obres 

i un portal amb

música o llibres

Estel Barbé

expressions@setmanaridirecta.info

G
uillem Albà i l’Always

Drinking Marching Band

tenen energia de sobres per

flirtar amb qui vulguin. Ambdues

companyies acaben de presentar

amb èxit el nou muntatge Flirt a la

fira de Tàrrega. Un espectacle de

sala que fa nou mesos que poleixen

sota la direcció de Jordi Purtí i que

es podrà veure durant la tempo-

rada nadalenca al SAT! de Sant

Andreu de Palomar.

Amb humor i sarcasme, Albà

encarna el jove Marcel, desesperat

en la recerca d’una dona ideal

inexistent, per la qual està disposat

a arribar allà on calgui. Un exem-

ple, el fet de muntar tot el xou

simplement per trobar-la. Intentant

defugir els tòpics –tot i que se n’hi

cola algun–, escena rere escena, el

protagonista dóna tot el que pot per

mostrar al públic unes habilitats

que el converteixen en suposada

parella ideal. Rere aquesta màs-

cara, però, s’entreveu la tristesa i

l’absoluta soledat que envolten la

quotidianitat d’un jove encaparrat

a escriure cartes al futur i decebut

amb l’amor oficial i ideal.

Tot plegat, en un muntatge

totalment dinàmic, on sis dels

músics de la Drinking, gats vells de

la música damunt l’asfalt, sobre-

passen el paper d’orquestra acom-

panyant per esdevenir burxadors

de luxe en les trifulgues que

acompanyen el dia a dia de Marcel.

Davant d’això, Albà no s’acovar-

deix, sinó que creix i culmina

l’espectacle havent passat per un

repertori ampli d’estats interpreta-

tius que el converteixen en una

molt bona promesa dels escenaris

catalans.
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“Som la generació que ha volgut
trencar amb el rock català”
Plouen deixen enrere les Catximbes a ‘Ancoratge’, un nou treball on mostren

l’evolució d’una formació que no es conforma a continuar fent el mateix

Manel Ros

expressions@setmanaridirecta.info

P
arla’ns una mica del nou disc

i del canvi de nom.

Aquest és el nostre tercer disc

i el canvi de nom ha estat simple-

ment per una qüestió estilística. El

grup va començar d’una manera no

massa seriosa, ja fa uns anys, amb el

reggae i va començar a sortir bé. De

fet, sempre ens hem emmirallat en

els grups que han canviat disc a disc.

Venim del pop-rock i vam decidir

anar evolucionant en aquesta direc-

ció. En aquest disc, hem fet una

evolució més. Ens ho hem pres amb

més calma. Vam gravar 50 cançons,

vam escollir-ne sis i les vam tornar a

gravar en una maqueta abans d’en-

trar a l’estudi. Quan vam entrar a

l’estudi, estàvem súper rodats i

sabíem perfectament el que volíem. A

nivell de producció, és un dels discos

amb què estem més contents. En

altres discos portàvem coses pregra-

vades, en aquest no. Per això és un

disc més cru, més proper a com

sonem en directe.

Per què aquesta evolució del reggae

al pop?

Per nosaltres ha estat una evolució

natural. Estem contents i orgullosos

del que hem fet, però volíem tornar

als orígens. Les lletres, per altra

banda, també són més madures i són

autobiogràfiques en un 80%. Tots

tenim més de 30 anys i... tens ganes

d’explicar altres coses que quan en

tenies vint.

Creus que està canviant el pano-

rama musical català?

Sí, ha canviat molt notablement. De

fet, crec que no estem en una

situació de canvi, sinó que ja ens

trobem en una nova realitat. És una

qüestió generacional. Tota genera-

ció vol trencar amb l’anterior i això,

de fet, és el que va passar. Som la

generació que ha volgut trencar

amb el que coneixem com a rock

català. Un exemple d’això és que,

als nostres començaments, cantà-

vem en anglès. Llavors, per exem-

ple, Adrià Puntí va demostrar que

es podia fer música de qualitat en

català. Avui dia, hi ha propostes

molt bones en català: Mazoni,

Sanjosex, Abús o Ix! –per exemple–,

amb un nivell molt alt. Musical-

ment, hem evolucionat. Un grup

anima l’altre i això fa que hi hagi

aquesta varietat.

Heu apostat per penjar el vostre

disc al vostre MySpace, per què?

De fet, el tenim en físic i tothom el

pot trobar als concerts i a les boti-

gues habituals, però vam pensar que

una forma d’arribar a més gent era

que tothom que volgués se’l pogués

descarregar gratuïtament des de la

xarxa. Avui dia, si centres la distribu-

ció del teu disc en el suport físic no

arribes a tanta gent. I la veritat és

que, de moment, està tenint una

bona rebuda. En set dies que fa que el

disc està penjat al nostre MySpace,

ja l’han descarregat més de 1.300

persones. Tot i això, també hem fet

una caixa especial per les persones

que el compren en suport físic.

MÚSICA

Plouen acaba de treure el seu tercer disc, Ancoratge. Després d’un

primer EP –Es veu pluja des de dins (2003)– i dos discos –Plouen

Catximbes (2006) i Telescopi (2008)–, la formació de Manresa s’ha

desprès d’una part del seu nom –les catximbes– amb la voluntat de

mostrar una nova evolució musical, tant en les lletres de les noves

composicions, més intimistes i vivencials, com en la musical, decidi-

dament encarada al pop-rock. Plouen ja ha començat las seva gira de

presentació i, el 16 de setembre, passaran per Vic i continuaran a

Lleida, Manresa o Ripollet, fins a arribar –l’11 de novembre– a la sala

Apolo 2 de Barcelona. La rebuda no podia haver estat millor: en set

dies, més de 1.300 persones han descarregat el nou disc del seu

MySpace. Alhora, el grup també ha confeccionat una caixa especial

del seu nou treball per aquella gent que no en té prou de baixar-lo a

través de la xarxa. Parlem amb l’Albert Palomar, cantant del grup.

MARC TORREGROSSA

José 
‘El Chatarra’

De chatarra corazón

(Kasba). 

Rumba-rock.

J
osé El Chatarra, alma mater de

grups com Band del Palo, s’alia

amb Rafa Patrón, el gitano

punki del barri de la Mina. El

resultat és un disc canalla anome-

nat De chatarra corazón en què la

rumba i el rock s’agermanen per

configurar una proposta sincera i

divertida on ressonen grups com

La Cabra Mecánica o Ojos de

Brujo. De chatarra corazón ha

estat enregistrat al Rub Studios

amb producció de Robert Martínez

–enginyer de so de Calima– i

ofereix una ventall ampli de

matisos on, de la mà de Rafa

Patrón, tampoc es fan fàstics al

flamenc més ortodox. Una nova

visió de la rumba, una barreja de

rock i funk: transgressió buscant

l’arrel i, alhora, nedant entre

distorsions i melodies flamenques.

Un gitano amb cresta i un cantant

amb samarreta imperi de col·lecció

vintage: entre el neocalorrisme de

barriada i el punk més estripat

d’un centre social okupat, José El

Chatarra la clava i ofereix un

espectacle del tot inclassificable.

ROGER PALÀ 

MÚSICA

In*Digna
Poesia i ganivetades

(Mésdemil).

Hip-hop.

E
n la –diguem-li– protoes-

cena del rap en català, ja fa

temps que passen coses

interessants. A més del rap més

activista de bandes com At Versa-

ris o El Nota, podem trobar

propostes com la que presenta el

grup de Collbató In*Digna: bases

electroacústiques, veus aparent-

ment distorsionades i líriques

macarres amb una bona dosi

d’ironia. In*Digna és un d’aquests

grups que no admeten gaire

termes mitjos: al cap de deu

segons d’escoltar-los, o entres al

seu rotllo o et converteixes en un

enemic mortal. Temes com “Rotllo

zen”, “Rap’n pimfla” o “Antihe-

rois” contribueixen a configurar

una sonoritat diferenciada pel

rap cantat en la llengua de Fran-

cesc Pujols. R. P.

MÚSICA

Aspencat
Obri la llauna

(Ramonet Records).

Fusió.

L’
èxit d’Obrint Pas va ser el

tret de sortida per l’eclosió

de multitud de propostes

de fusió entre el rock, l’ska i els

ritmes tradicionals al País Valen-

cià. Una prova d’aquest fenomen

és el segon disc d’Aspencat, Obri

la llauna, on sentim una amal-

gama d’estils on predomina el

reggae i les sonoritats electròni-

ques, amb un toc d’arrel a base de

llaüts i cordes mediterrànies.

Aquest grup de la Marina Alta va

debutar amb La festa està servida,

on barrejava ska, rumba, rock i

folk, però en aquest nou treball

introdueix nous ritmes com el

jungle o el funk. La vitalitat de la

secció de vents i una base rítmica

consistent reforcen aquesta

amanida sonora d’arrel típica-

ment valenciana. R. P.

MÚSICA

Plouen
Ancoratge

Propaganda Pel Fet, 2010

www.myspace.com/plouencat-

ximbes

A ‘Ancoratge’, la formació de Manresa fa un pas més en la seva evolució



Lliçons de l’Atlàntic Nord
El documental ‘God Bless Iceland’ retrata l’esclat i les conseqüències 

de la desfeta financera d’Islàndia l’any 2008

Roger Palà

expressions@setmanaridirecta.info

U
n dels països que ha patit més

profundament les conseqüèn-

cies de la crisi econòmica

global és Islàndia. L’economia d’a-

questa illa petita i rica de l’Atlàntic

Nord, amb una superfície de poc més

de 100.000 quilòmetres quadrats i una

població de 316.000 habitants, va ser

de les primeres a caure, abans que la

crisi comencés a acaparar titulars als

mitjans de comunicació catalans.

Islàndia basava la seva economia en la

dinàmica dels mercats financers, és a

dir, el nucli del problema. En només un

sol dia, el 14 d’octubre de 2008, la

borsa islandesa de valors va caure un

77%. Aquest va ser el tret de sortida

d’una successió de calamitats econò-

miques: l’Estat va nacionalitzar els

tres grans bancs privats del país, el

partit de govern va deixar el poder

després de divuit anys, l’FMI va haver

de rescatar el país de la bancarrota

total, l’atur va pujar del tradicional 2%

islandès fins al 8%, la inflació es va

disparar i el valor de la moneda

nacional (la corona islandesa) es va

reduir a la meitat.

Aquest és el panorama que retrata

God Bless Iceland, un documental del

realitzador islandès Helgi Felixon, que,

durant tot el mes de setembre, s’està

projectant a diverses sales del país en

el marc del cicle El documental del

mes. En aquest film, Felixon, nascut a

Reykjavík i format en teatre i cinema a

Suècia, narra l’estupefacció d’una

ciutadania acostumada a un nivell de

vida elevat que, de la nit al dia, veu

com els fonaments del país sencer

semblen ensorrar-se per l’actitud

irresponsable de la gran banca privada

islandesa i de la permissivitat dels

governs de centredreta amb la dis-

bauxa financera.

Frustració i lluita

El treball, però, no només documenta

l’estupefacció, la frustració i el des-

ànim, sinó també les protestes socials

que es van generar a conseqüència del

col·lapse financer esdevingut entre la

tardor de 2008 i el mes de gener de

2009. Milers de persones es reunien

cada dissabte davant del Parlament i,

durant l’última setmana de gener, ca-

da dia, fins que el govern conservador

va decidir renunciar. La revolució de la

cuina –la població islandesa va recór-

rer a l’exemple argentí de la cassolada–

també va generar moviments de gran

solidaritat ciutadana: una protesta pa-

cífica que va culminar amb unes noves

eleccions, celebrades l’abril de 2009,

que van donar el mandat a la socialde-

mocràcia i al partit de l’esquerra ver-

da. God Bless Iceland no se centra no-

més en l’impacte econòmic i social de

la crisi, sinó que també retrata els can-

vis en la psicologia col·lectiva del país.

En aquest sentit, són il·lustratives les

paraules del professor de sociologia de

la Universitat d’Islàndia Helgi Gunn-

laugsson, publicades el març de 2010 a

la revista Pueblos: “Els islandesos

sempre han viscut suportant con-

dicions naturals dures i s’han ajustat

al que tenien. Si hi havia bon temps, la

pesca i la collita era fàcil, però, alguns

anys, ni tan sols existia l’estiu. Mentre

va durar l’impressionant creixement

econòmic, ens vam divertir. Però, ara

més que mai, Islàndia s’haurà de

mantenir ferma en les seves virtuts”.

Les causes del col·lapse

Avui, Islàndia està investigant les

causes encara no resoltes de la crisi. El

mes d’abril, es va presentar un informe

on que assenyalava com a principals

culpables la desregulació financera de

principis del segle XX i la màniga

ampla del govern amb els tres bancs

privats principals, que van assumir

endeutaments totalment il·lògics. La

primera ministra islandesa, Johana

Sigurdardottir, ha declarat: “Els bancs

privats van fracassar, el sistema

regulador va fracassar, els polítics i

l’administració van fracassar, els

mitjans de comunicació van fracas-

sar… La ideologia d’un mercat lliure i

desregulat va fracassar per complet”.
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CINEMA

Exèrcit vs. 
ésser humà

CÒMIC

Marc Pastor

expressions@setmanaridirecta.info

N
o és inusual que una obra

procedent del Japó ens

sorprenga, sobretot quan la

majoria dels seus grans mestres

del còmic continuen essent autèn-

tics desconeguts per aquí. Aquest

és el cas de Shigeru Mizuki, que en

aquest cas ens ofereix una novel·la

gràfica que, per temàtica i desenvo-

lupament, bé podríem comparar

amb el film Paths of Glory, de

Stanley Kubrick.

El relat, basat en l’experiència

de l’autor com a recluta durant la

Segona Guerra Mundial, fa un

retrat quotidià de la vida dels

soldats japonesos per acabar

centrant-se en la pràctica del

gyokusai. Aquesta tàctica militar

consistia a ordenar atacs suïcides

de batallons sencers, als quals

s’obligava a “morir amb honor

lluitant fins al final”. Per des-

comptat, l’existència de supervi-

vents era concebuda com un

problema vergonyós que havia de

ser solucionat d’una manera o

altra.

Mizuki no pot ser més clar en

la seva valoració quan expressa,

per boca d’un personatge: “L’exèr-

cit és la patologia més greu de la

humanitat. Va en contra de la

naturalesa de l’ésser humà”. Així,

amb un estil de dibuix que enllaça

amb el còmic tradicional japonès i

uns dots literaris encomiables,

planteja el seu drama amb l’objec-

tiu de fer-nos comprendre aquesta

afirmació. Certament, si aquesta

obra és recomanable, en gran

mesura és pel compromís de l’autor

amb la qüestió de fons. És a dir, el

xoc entre la natural afecció per la

vida dels soldats famolencs amb la

filosofia militarista dels comanda-

ments japonesos.

‘Operación 
Muerte’

Autor: Shigeru Mizuki.

Astiberri Ediciones (2010).

368 pàgines.God Bless Iceland
Director: Helgi Felixon.

Nacionalitat: Alemanya, Islàndia

i Suècia. Any: 2009.

VO en islandès subtitulada en

català. 90 minuts.

Projeccions, horaris i sales:

www.eldocumentaldelmes.com.

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18



BARBERÀ DEL VALLÈS

Dissabte 18 de setembre

Jornada sobre sindicalisme

Cap a la vaga general: jornada sobre

sindicalisme, crisi econòmica i efectes de

la reforma laboral.

A partir de les 10h. a l'AAVV de Can Llobet,

C. Enric Granados, 68. La jornada és

gratuïta, però cal fer la inscripció al

telèfon: 618 388 006.

Organitza: Ciutadans per la República

BARCELONA

Festes Majors Alternatives 

del Poblenou

Dijous 16 de setembre

20:30h. Cabaret de circ amb artistes

emergents del Poblenou + Sopar + Dj, tot al

carrer Pallars amb Bilbao.

Divendres 17 de setembre

A partir de les 21h. Sopar de veïnes del

carrer Marià Aguiló de Dalt + Festa de

suport a la vaga general. CSOA La Teixido-

ra, C. Marià Aguiló 35.

Dissabte 18 de setembre

22: 30h. Gran concert amb Mr Shure +

Tirant lo Funk + dj de Repercussion i

molta festa al carrer Pallars amb Bilbao.

Organitza: 9 gats del taulat, AP Octubre,

A.E. Raksa, A.J. Poblenou i CSOA La

Teixidora

Dijous 16 de setembre

Acte públic contra la reforma laboral

Taula rodona: Contra la reforma laboral i

les retallades de drets socials, raons per

anar a la vaga general. 

Hi parlaran: Juan García, Joan Junyent i

Àlex Tisminetzky.

17h. Edifici del vagó, 2a planta, sala 2B.

Recinte de l'Escola Industrial. C. Comte

d'Urgell, 187.

Organitza: CGT Ajuntament de Barcelona i

CGT Diputació de Barcelona

Dijous 16 de setembre

Xerrada: 'La fundació de la CNT'

En el marc del centenari de la Confedera-

ció Nacional del Treball, Bernat Muniesa

farà una conferència sobre la fundació de

la CNT. 18.30 h als locals de la Federació

Local de Barcelona de la CGT, Via Laietana

18, 9a planta. 

Moderador: Rafel Iniesta. Després de la

xerrada, la Federació Local, que organitza

l’acte, oferirà un refrigeri on es podrà

continuar el debat. 
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Envieu les vostres convocatòries amb una setmana d’antelació •

BARCELONA, 17 de setembre

L
a matinada de l’11 de novembre de 1990, l’ensorrament d’un edifici va deixar a la vista

l’existència d’una patologia estructural greu que afectava la majoria dels habitatges del

barri barceloní del Turó de la Peira: l’aluminosi.

Vint anys més tard, el veïnat del barri del Turó de la Peira vol exterioritzar la seva visió

d’aquests fets. A partir d’un procés participatiu amb els diferents col·lectius i entitats vincula-

des a l’Espai Fotogràfic Can Basté, s’estan duent a terme un seguit d’accions fotogràfiques i

audiovisuals amb l’objectiu de rescatar la memòria del barri i de la gent que l'habita.

El projecte es presentarà el divendres 17 de setembre, a les 21h., al centre cultural Nau

Ivanow, situat al carrer Hondures 28-30 de Barcelona (metro Sagrera).

Els col·lectius que hi participen amb les seves creacions fotogràfiques són: Vist a Barcelo-

na, centrat a captar les conseqüències de la industrialització; Quatre15, grup de joves interes-

sat en la dimensió social de la fotografia; Arqueologia del punt de vista, col·lectiu que tracta

de recuperar la memòria històrica a través de les imatges; Projectart, associació de Nou

barris implicada en la comunicació local, i Terra de Ningú, un espai compromès en l'activisme

fotogràfic i en l'organització d'exposicions virtuals.

Tota la informació sobre el projecte es pot consultar a la web de Can Basté

(www.canbaste.com), de la Nau Ivanow (www.nauivanow.com) i dels col·lectius implicats.

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Can Masdeu: si et ve de gust

ajudar-nos a l’ hort, passa

pel CSO els dijous a partir

de les 17h. 

CONTACTE:

www.canmasdeu.net 

Busco persones interessades

en les teràpies alternatives.

CONTACTE: Albert

at_carulla@yahoo.es

Cerco gent per fer un somni,

anar a viure al camp. Projec-

te obert per viure en un poble

comunitari, un kibbutz. 

CONTACTE: David

davidmarsar@yahoo.es   

Busquem gent que pugui

ajudar en la creació d'horts

de cultiu ecològic al Vallès. 

CONTACTE: Jordi

jop75@gmail.com

Busquem dues persones per

compartir pis a Barcelona,

prop del Forat de la Vergonya. 

CONTACTE: 

francois@degrowth.net

Busco gent que tingui pensat

fer un projecte de nova creació

relacionat amb els titelles,

circ o clown per col·laboració. 

CONTACTE: Clara

le-la@3xl.cat

Busco actors i actrius per

crear un nou grup de teatre

a Barcelona de mentalitat

oberta i dinámica. 

CONTACTE: Titus

fumnegre@gmail.com

Ofereixo el meu estudi de

grabació a Barcelona,

serveis de tècnic de so en

mescla i màstering o

classes bàsiques sobre

l’esmentat, a canvi de

classes de 3DMax amb

Vray. 

CONTACTE: Nil

n2prod@hotmail.com

Vint anys d'aluminosi 
al Turó de la Peira

Dijous 16 de setembre

Xerrada-debat: ‘Parlem d’habitatge?.

Realitats i propostes’

Hi intervindran, Albert Giner, Ada Colau,

Lluís Rabell, Joan Itxaso, Anna Ginès.

19:45h.C. C. Casa Golferichs. Gran Via, 491.

Organitza: CUP de Barcelona

‘Reinaugurem’: activitats a la 

Universitat Lliure La Rimaia

Divendres 17 de setembre

18:30h. Gran Via 550: Cercavila a la recer-

ca de la nova Rimaia. 20:30. Tapeo+presen-

tació de la ULL La Rimaia+discussió

dinàmica: Per què cal fer la guerra a la

universitat? (Porta la teva artilleria

pesada; textos, arguments, retalls de

vídeo, idees...). 22:00h. Música en viu i

espectacles variats.

Dissabte 18 de setembre

11:00h. Esmorzar+expo+biblioteca i tastet

del nou espai. 14:30h. Dinar popular, però

delúx! 17:00h. Torneig de bàsquet (munteu

un equip...). 19:00h. Discussió + mapeig de la

situació política a Barcelona. 21:00h.

Concert de hip-hop del barri+micro obert!

Més informació: www.larimaia.org

Divendres 17 de setembre

Recital: ‘No Passareu!!! Poesia i compromís’

Recital de poesia a càrrec de Júlia Morell,

Anna Maria Villalonga i Montse Campoy.

19:30h. a l'Ateneu Rebel 

C. Font Honrada, 32-34.

Dissabte 18 de setembre

1a Fira d'intercanvi de 

l'Ecoxarxa de Barcelona

De 10 a 20h. al Passeig Lluís Companys.

Mercat agroecològic i artesà amb mone-

da social. Taules d'intercanvi i de serveis

cooperatius, tallers, paradetes informa-

tives i activitats artístiques i un dinar

popular preparat amb aliments aportats

a la fira.

Dissabte 18 de setembre

Jornada per la vaga general

20h.Xerrada amb Àlex Tisminetzky i

Ermengol Gassiot

22h.Concert amb Malaventira i Skatasun

Casal de Joves de Gràcia. 

C. Gran de Gràcia, 190.

Organitza: Assemblea pels drets socials de

Gràcia i Gràcia en crisi

Dissabte 18 de setembre

Concert pro Ateneu Llibertari 

a Sant Andreu

Transición + Hijxs Taradxs + Familia

Bolson + DJ San Jakobo

22h. a Rock & Trini Via Favència, 441.

Gratuït.

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 16
Una petita

depressió

atlàntica se

situarà a

Andalusia i

enviarà un flux de llevant

que enviarà núvols baixos i

provocarà ruixats a l’interior.

DIUMENGE 19
Encara que

s’obriran

clarianes,

els núvols

tornaran a

augmentar de sud a nord.

Una nova pertorbació

afectarà el País Valencià. 

DISSABTE 18
Les pluges

poden ser

molt fortes a

les comar-

ques de

Girona i Barcelona. Al

vespre, es poden obrir

clarianes per Tarragona. 

DIMARTS 21
Un cop

passada la

nova tanda

de pluges, es

reobriran els

cels, però amb un ambient

que serà sensiblement més

fresc. 

DIVENDRES 17
Les tempes-

tes seran més

extenses i el

cel quedarà

completa-

ment tapat. Els vents giraran

a component marítim, cada

cop més forts.

DILLUNS 20
Les pluges

tornaran a

afectar, en

especial les

comarques

de la costa. Tempestes

localment fortes i acompan-

yades de llamps i trons.
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BARCELONA

Dissabte 18 de setembre

Manifestació
anarcosindicalista
contra la reforma
laboral i les retallades
laborals i socials
12 h. Plaça Universitat 

Convoquen: CGT, CNT (Joaquín Costa)

i Solidaritat Obrera

Trobada
Internacional de
Poesia d'Acció
Del 17 al 19 de setembre 

A LES ESCAULES

L
a sisena Trobada Internacional de

Poesia d'Acció i Performance La

Muga Caula se celebrarà a les Escau-

les (Alt Empordà)) i comptarà amb dotze

presentacions, 24 performances en viu i

dues sessions de videoperformance sobre

l'obra de vint artistes. També hi haurà una

fira a la plaça del poble, on es podran trobar

publicacions, vídeos, cartells, postals,

samarretes i altres materials de tots els

festivals d'acció representats al primer

Congrés Ibèric de Festivals d'Art d'Acció.

Més informació: www.lamugacaula.cat

Dilluns 20 de setembre

Presentació del llibre ‘El darrer 

manuscrit’ de Bartomeu Mestre

19:30h. Espai Mallorca. C. Carme, 55.

Dimarts 21 de setembre

Xerrada: ‘Respostes a la situació 

econòmica actual’

Amb la participació d’un membre del

col·lectiu TAIFA.

19:30h. Ecoconcern-innovació social. 

C. Mare de Déu del Pilar 15, principal.

Dimecres 22 de setembre

Cinema: ‘El enemigo’

Projecció d'aquest film d’Usue Arrieta i

Vicente Vàzquez creat el 2009 i que, en

l'actualitat, forma part del projecte artís-

tic El enemigo, que es pot visitar fins el 10

d'octubre a l'Espai Cub (C. Hospital, 56).

El film es desplega com una prospecció

critica de les possibilitats i limitacions de

l’exercici del treball cultural i de l'espai

per allò polític als nostres dies.

La projecció serà el dia 22 a les 22h al

Cinema Maldà (C. Pi, 5) i es repetirà a la

mateixa sala el dia 6 d'octubre.

Fins el 23 de setembre

Exposició: ‘Buenas noticias’ 

A càrrec d’Amnistia Internacional

Vestíbul del Centre Cívic Can Basté. Pg.

Fabra i Puig, 274. 

Més info. www.canbaste.com

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Dissabte 18 de setembre

Preescalfament de la Lliga de Glosa

Dins els actes del Correllengua que se

celebren a la Bisbal d’Empordà els propers

17 i 18 de setembre, se celebrarà una

trobada de preescalfament de la Lliga

Nacional de Glosa. 

En aquesta ocasió, amb un duel particular

entre l’Alt i el Baix Empordà, tot i que

s'anima tots i totes les cantadores del

Països Catalans a participar-hi.

A partir de les 16h. al Casal Estel Roig.

Passeig Marimon Aspres, 11.

L’HOSPITALET 

DE LLOBREGAT

Divendres 17 de setembre

Concert de José ‘El Chatarra’

23h. La Resistencia 

C. Rosalía de Castro, 92.

Caminada pel Poble Sec
BARCELONA, Dissabte 18 de setembre 

T
ransition Towns és un movi-

ment que es planteja l'objectiu

principal d'impulsar maneres

de vida sostenibles a través d'una

xarxa de ciutats i municipis decidits

a explorar la seva pròpia capacitat de

resposta davant els nous reptes

ecològics i energètics.

Amb aquest esperit, el dissabte 18

de setembre, el col·lectiu Barcelona-

en-Transició organitza una caminada

pel Poble Sec i Montjuïc. La marxa

sortirà a les 11h. de la plaça del

Sortidor per recórrer el barri i visitar

horts, tallers d'artesania i botigues

que venen productes ecològics i a

granel.

La finalitat d'aquest passeig

singular és donar a conèixer les

iniciatives locals i les propostes de

Transition Towns. La caminada

acabarà a les dues del migdia amb un

pícnic compartit de menjars i refres-

cos locals i una reflexió col·lectiva

sobre l'experiència.

Conviden tothom a participar-hi. 

Més informació: barcelonaentransicio.webs.com

LLEIDA

Dijous 16 de setembre

Festa antifeixista

No ens aturarem! Festa contra el feixisme,

el racisme i el sexisme amb els punxadis-

cos: Doménech (reggae) + Bubbler (punk) +

Gonorrea (oi!) + Edge (hardcore)

A partir de les 22h 

A la taverna Les Forques 1642.  

C. Alfred Perenya, 71.

Organitza: Col·lectiu a les Trinxeres

Dimecres 22 de setembre

Concert: Gama Bomb + Crocell

21:30h. Stones. C. Paer Casanoves, 21.

MANLLEU

Dijous 16 de setembre

Xerrada: ‘El significat històric 

de l’11 de setembre’ 

A càrrec de Joaquim Albareda

20h.Biblioteca Municipal de Manlleu. 

C. Baixa Cortada, 1.

Organitza: Òmnium Cultural d’Osona

REUS

Dimarts 21 de setembre

Xerrada-debat: 

‘Què comporta la reforma laboral i les

retallades socials i laborals... perquè

convoquem una vaga general el 29-S?’

Hi intervindran: Blanca Rivas i Ermengol

Gassiot.

20h. Sala d'actes del Centre de Lectura. 

C. Major, 15.

Organitza: Coordinadora Repartim el

Treball i la Riquesa

RIPOLLET

Dimarts 21 de setembre

Xerrada sobre la crisi i el Sindicato

Andaluz de Trabajadores(SAT) 

A càrrec de Diego Cañamero

19:30h. a El Local. C. Monturiol, 32.

Organitza: Compromís per Ripollet

SALT

Divendres 17 de setembre

Concert: Californicators + Artelerè!

22h. Concert i festa d’inauguració de la

temporada 2010/11 a la sala La Mirona. 

C. Amnistia Internacional s/n

Diumenge 19 de setembre

Concert de ritmes senegalesos 

i congolesos amb Saintrick

19h. La Mirona, C. 

C. Amnistia Internacional s/n

Organitza: Associació SENECAT i Associa-

ció Joves Africans a Catalunya

TERRASSA

Dijous 16 de setembre

Manifestació pel Jonathan

Acte per denunciar que ja fa un any que la

família i les amistats d’en Jonathan

esperen justícia pel seu assassinat en

mans de sis policies municipals dels GIE.

19h. Davant de l’ajuntament.

Més info: justiciaxjonathan.cat 

i sat-terrassa.cat

Divendres 17 de setembre

Acte per la vaga

A partir de les 19:30h. A la plaça de Ca

n'Anglada, acte per la vaga del 29 de

setembre amb parlaments de l'Assemblea

Popular de Terrassa (APT), la CGT, el

Comitè de Treballadors/es d'Autobusos de

Barcelona, l'Associació per la Millora de

Ca n'Anglada i la CUP de Terrassa.

VIC

Fins el 19 de setembre

22è Mercat de Música Viva

Des de fa 22 anys, el certamen que se

celebra a Vic ha esdevingut un punt de

trobada de professionals de tots els

sectors, dissenyat per assegurar la

diversitat musical, tant d'estils com de

procedències. 

El Mercat de Música Viva de Vic també és

un punt d'interès cultural i ciutadà per-

què, a més d'anar dirigit a la gent profes-

sional, sempre ha procurat que la majoria

de les actuacions programades fossin

obertes al públic que acudeix a Vic durant

aquests dies.

Més informació: www.mmvv.net

ESTHER FERRER, 'EURORETRAT'



Alba Barbé

entrevista@setmanaridirecta.info

C
om es va apropar a les dife-

rents tècniques que van aca-

bar acompanyant els proces-

sos amb les comunitats?

Vaig començar a fer creació col·lec-

tiva a Colòmbia. Després d’exiliar-

me als EUA, vaig conèixer Augusto

Boal. Fa quinze anys, vaig anar a un

taller d’Arco Iris del Deseo i em va

enamorar. He estat psicòleg durant

més de vint anys. Em vaig entrenar

aquí, a Colòmbia, sobretot en la teo-

ria psicoanalítica lacaniana. Sempre

utilitzava el psicodrama i, quan vaig

conèixer les tècniques d’Arco Iris,

vaig començar a treballar-les. Com-

bino coses, robo una mica a tothom.

Després, se m’oblida a qui li vaig

robar. La idea de robar és que tu ho

has de millorar i que només pots uti-

litzar les coses que donen sentit a

allò que estàs fent. I ser honest a

l’hora de reconèixer d’on vénen.

Sempre he estat fent teatre i psicolo-

gia amb comunitats marginals als

EUA. I amb el dol. He treballat molt

amb pandilleros i, a tots aquests

espais, vaig descobrir la importàn-

cia del ritual com un espai on experi-

mentem el que sempre hem necessi-

tat experimentar, però que no hem

pogut fer-ho sols. La mort, per exem-

ple, el dol és de la comunitat. Nosal-

tres hem perdut aquests rituals.

Pren altres eines en aquest combi-

nat especial?

Històries tradicionals que tenen

5.000 o 10.000 anys. Les històries

ofereixen un mapa simbòlic on ca-

dascú s’identifica amb quelcom dife-

rent. Les històries són psicodiagnòs-

tiques. La gent s’identifica amb la

història a l’entrada de la història i,

generalment, té molt a veure amb on

es troba un mateix. L’eina dels cer-

cles de conversació-discussió és un

mètode dels indígenes nord-ameri-

cans, centreamericans i sud-ameri-

cans; és el lloc on se sostenen con-

verses difícils. S’està utilitzant en

processos de resolució de conflictes.

Aquesta tecnologia permet que tot-

hom digui el que necessita dir. És un

cercle com el món, com l’ou d’on ve-

nim. Hi ha una gran quantitat de

simbolitzacions. Hi ha una altra

cosa que és el qüestionament apre-

ciatiu. La nostra tendència és con-

centrar-nos en els problemes, però el

qüestionament apreciatiu enfoca

cap a allò que s’està treballant i cap a

allò que està funcionant per –a partir

d’aquí– construir el que es vol.

Així doncs, està interessat en el te-

atre com a ritual?

El TO és un laboratori per explorar

alternatives als conflictes i les opres-

sions i és ritual. La meva obra és

això. Comparteixo la meva ferida

d’una manera estètica. No estic sent

electrocutat, només són uns draps.

El minimalisme introdueix la idea

que només necessitem el cos i un

objecte que es transforma. El procés-

taller de després ha estat quelcom

que he anat desenvolupant per inten-

tar processar la història. M’interes-

sava crear imatges, el que faci la

gent amb elles ja és cosa seva.

La teatralització com a procés tera-

pèutic genera transformació?

Crec que el teatre no és teràpia, però

és terapèutic. És quan es passa de

l’art al ritual, on crec que hi ha la

curació. En anglès s’anomena heal-

thing, no té tanta connotació reli-

giosa. Tornar a passar per l’ànima.

Té a veure amb el cor i és tornar a

resignificar les experiències. En la

nostra societat, quan et passa quel-

com, estan mirant com quedaràs de

patologitzat. Crec que el món neces-

sita curació d’una manera impres-

sionant. El concepte de recurrència

del símptoma. Si no sanem, matem.

Els EUA es van fundar amb el geno-

cidi dels indígenes americans, va ser

construït amb l’esclavitud dels afri-

cans i és sostingut amb l’esclavitud

moderna de tots els immigrants. I

aquest país no s’ha sanat. Vivim en

un món sense mite. El mite és la

manera com les comunitats tracta-

ven d’explicar qui som, d’on venim i

on anem. La mitologia és una metà-

fora, és oberta. Ara, nosaltres tenim

el monoteisme i la gent que creu que

ha trobat la veritat. El fonamenta-

lisme és oposat al canvi. El canvi és

el que fem nosaltres quan fem teatre.

Com es va començar a interessar en

els rituals de passatge?

Treballant amb pandilleros. Tenen

una gran quantitat de rituals d’ini-

ciació. Jumping in vol dir que cinc o

sis amics et colpegen fins que treus

sang. Després, els mateixos que t’a-

caben de colpejar t’abracen i tu po-

ses la sang sobre ells i et tornes un

Homie. És la segona llar per molts

immigrants. Per altres és el Drive-

By Shooting, viatjar al territori ene-

mic i, des d’un cotxe, disparar con-

tra algú. És quelcom molt intens i és

important treballar amb ells una

manera de contrarestar aquesta in-

tensitat de la iniciació. Quan faig

obres de teatre amb ells, intento que

la comunitat vingui. Allà es veu

quelcom molt diferent del jove que

és a l’escola. La comunitat ve i ho

reconeix. Quan el nen està fent gra-

fitti, jo –generalment– li dono lli-

bres, la majoria sobre els muralis-

tes mexicans. Troben una connexió

ancestral amb el que estan fent, la

possibilitat d’expressar-se artísti-

cament sense que hagin de fer van-

dalisme i acabar a la presó. A mi,

m’encanta portar els joves a la natu-

ralesa on no hi ha electrònica. Porto

els pandilleros i els joves de Malibú,

que són els fills de la faràndula. Des-

prés d’estar cinc dies queixant-se,

“que em volen linxar, que em volen

penjar d’un arbre, etc.”, comencen a

parlar. Creem coves on posem cen-

dra d’una foguera i la gent es posa

cendra a la part del cos on té la fe-

rida. Alguns es pinten tots perquè

han estat violats, colpejats, etc. Es-

devé una experiència que els queda-

rà al cos i a l’ànima per tota la vida.

M’interessa molt el treball amb l’a-

yahuasca, l’arrel divina. Fem temas-

cals i portem els pandilleros i ells

expliquen que han matat. Parlem

del dolor que això genera. Si algú

mata algú, moren dues persones: la

persona que rep el tret i la persona

que el va disparar. I aquest és part

del meu interès en el ritual. La terà-

pia no és suficient, és una eina més

moderna. I en l’art és on cultivem la

cultura.

Héctor Aristizábal és nascut a Medellín, Colòmbia. L’any 1989,
arran del clima de violència que es vivia al país, es va veure obligat
a deixar la seva terra i exiliar-se a Los Ángeles, Califòrnia. Ha
treballat com a terapeuta durant més de vint anys i està acompan-
yant processos grupals arreu del món. És fundador i director artís-
tic d’ImaginAction, un laboratori d’improvisació a través del Teatre
de l’Oprimit (TO), el psicodrama, la narració de contes, l’ús dels
rituals i la mitologia, el cercles de council, etc. Ha participat com a
artista i director en diverses produccions, entre elles ‘Viento Noc-
turno’, que presenta l’experiència de la tortura i l’assassinat del
seu germà per part de l’exèrcit colombià.

“Vivim en un món
sense mite”

LA INDIRECTA

“El teatre no és teràpia, 
però és terapèutic”

Jordi Martí Font

opinio@setmanaridirecta.info

“E
ls vius em criden i jo vaig

com un cranc, vuit enrere,

un endavant” canta la veu

de Monegre entre cordes d’acer

tensades que projecten el seu so

contra una caixa de ressonància de

fusta hàbilment treballada per

màquines que han après a imitar els

artesans d’abans de la industrialitza-

ció, quan tot era fet a una velocitat

més humana que no pas la d’ara.

Com si tot el que ha fet al llarg de la

seva/nostra vida fos tan poca cosa

com res o menys encara. I no ho

trobo ni just ni correcte ni enteni-

mentat, perquè malgrat l’aire tristoi

general sap i sabem que sense l’un

endavant serien vuit enrere sencers i

ara ja no és així, només en sumen

set. Un és endavant per molt que s’hi

entestin. En tenim un i en tindrem

dos –de fet alguns cops ja els hem

tingut– i potser passat demà, tres.

Ell insisteix: “Ja no tinc temps

per somiar, aquesta vida em matarà.

Ja no tinc forces per lluitar, un altre

dia accelerat”. I jo també –o tampoc–

insisteixo quan somio, penso, actuo i

faig. I amb mi, tu, tu i tu. Colla que

esdevenim multitud si ens ho propo-

sem i no només ramat a la recerca

del pastor perdut. Perquè qui només

aspira a ser manat és culpable de la

seva dissort però qui només aspira a

manar és responsable també de la

nostra sort, o mala sort.

“Recordo quan em deies que no

hi ha futur; em sap greu dir-t’ho...

però has vençut”. I ara! Només

faltaria que ens ho creguéssim. Com

a experiment literari reconec que

tot és escrit amb força i convenci-

ment, i per tant convencerà molt

més la gent, però no puc deixar de

remarcar i marcar les paraules

màgiques de tant de temps enrere

que no només no són vitalistes

enmig d’un panorama que certa-

ment ho era sinó que en negar

només neguen. “No hi ha futur” i, en

canvi, “el punk no ha mort”? No

s’entén. Que no cal entendre-ho?

Doncs comencem per aquí i que

cadascú hi afegeixi el que bonament

pugui o li plagui, que sempre serà

bo o millor que el que ara tenim o de

què ara disposem. La bellesa de les

paraules no es confon mai amb la

vitalitat de les propostes estètiques

o artístiques i el lament quan ho és

des de dintre mereix no els respec-

tes generals sinó la clara admiració

de veïns i amics.

. LA COLUMNA

“Els vius em
criden i jo vaig
com un cranc...”

. L’ENTREVISTA

Héctor Aristizábal TERAPEUTA I FUNDADOR DEL LABORATORI D’IMPROVISACIÓ IMAGINACTION

La bellesa de les
paraules no es
confon mai amb 
la vitalitat de 
les propostes
estètiques

“Si algú mata algú,
moren dues
persones: la 
que rep el tret i 
la que el dispara”

ALBA BARBÉ I SERRA


