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> Amb motiu de la vaga, la propera DIRECTA sortirà el dijous 30 de setembre



ESTAT ESPANYOL • LES EMPRESES DE L’IBEX35 TENEN PREVIST TANCAR L’ANY 2010 AMB UNS GUANYS DE 44.690 MILIONS D’EUROS

Bancs i milionaris multipliquen els seus
beneficis a les portes de la vaga general
La lluita contra els plans d’austeritat neoliberals, el rescat dels poderosos 
i les retallades socials marquen la vuitena vaga general des de 1976

David Fernández

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

Quan falta poc menys d’una set-

mana per la vaga general del 29

de setembre contra la “pitjor

retallada social de la democràcia”, les

dades dels guanys ininterromputs

experimentats per la gran banca

espanyola, els especuladors financers i

les grans empreses durant el darrer

semestre tornen a exemplificar qui

està costejant i sufragant la crisi escla-

tada el 2008. Els darrers sis mesos, el

Banc Santander ha guanyat 4.445

milions d’euros i el BBVA 2.527. Però,

en termes generals, la banca espanyola

ha fet públics uns beneficis nets de

7.979 milions d’euros, als que cal afe-

gir els 10.977 milions d’euros que han

destinat a provisions i sanejaments.

En total, una plusvàlua que llinda els

19.000 milions d’euros. Una xifra que

supera amb escreix els 15.000 milions

que l’executiu de Rodríguez Zapatero

pretén estalviar entre 2010 i 2011 mit-

jançant les mesures de tall neoliberal

anunciades el mes de maig. Aquestes

retallades –imposades a l’Estat de la

UE que destina menys recursos a des-

pesa social– contemplen, entre d’altres

mesures, la rebaixa d’un 5% del sou del

funcionariat, la suspensió de la revalo-

rització de les pensions l’any vinent, la

supressió del xec-nadó, la reducció de

la despesa social farmacèutica o l’eli-

minació de la retroactivitat en el cobra-

ment de les prestacions de la llei de

dependència.

Aquestes mesures antisocials tan

dràstiques, que afectaran els sectors

populars més vulnerables i agreuja-

ran els escenaris d’empobriment i

exclusió, no només contrasten amb

els guanys permanents de la banca,

sinó també amb els beneficis acumu-

lats durant els darrers sis mesos per

les principals empreses espanyoles.

Entre el gener i el juny, les empreses

de l’Ibex35 van assolir uns beneficis

de 23.351 milions d’euros, un 8% supe-

rior als beneficis registrats el mateix

període de 2009. Només en sis mesos,

Telefònica ha guanyat 3.775 milions;

Arcelor, 1.830; Repsol, 1.338, o Gas

Natural, 853. A més, a punt de consu-

mar-se la pujada de les tarifes de la

llum que decretarà el govern del

PSOE a l’octubre, les elèctriques

Endesa i Iberdrola han obtingut uns

guanys de 2.120 milions i 1.467 mili-

ons, respectivament, durant el darrer

semestre.

En aquest sentit, cal destacar

que, durant el cicle 1999-2008, les

principals empreses espanyoles van

augmentar els seus beneficis una

mitjana del 73%, mentre els costos

salarials només van augmentar un

3,7% durant el mateix període, cinc

vegades menys que la mitjana de la

UE. Cal recordar que les empreses de

l’Ibex35 ja van tancar el 2009 amb

uns beneficis de 42.353 milions

d’euros i tenen previst tancar el

2010 amb uns guanys de 44.690

milions. Aquests beneficis també

s’han traduït en la pujada de salaris

dels consellers de les empreses, que

entre 2004 i 2008 va augmentar un

69%. El 2009, enmig de la crisi, els

sous encara van pujar un 8,7%: els

481 vocals de les empreses de l’I-

bex35 es van embutxacar una mit-

jana de 304.000 euros cadascun.

Durant aquest primer semestre de

2010, la retribució de tots els con-

sells d’administració de l’Ibex35

s’ha apujat a 146,6 milions d’euros,

un 6,1% més que l’any passat.

Des del gener,
la banca espanyola
ha guanyat 44
milions d’euros 
nets al dia

Piquets a les cotxeres de la Zona Franca durant una de les vagues que van protagonitzar les treballadores de TMB els anys 2007 i 2008
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Les empreses de
l’Ibex35 van cloure
el 2009 amb 
uns beneficis de
42.353 milions
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> El frau de la banca espanyola
Els beneficis nets des de 2003 ja superen els 130.000 milions d’euros

Si el 2009 el balanç de la banca

espanyola ja va deixar un benefici

net de 14.943 euros –més els 24.241

milions destinats a provisions–, cal

sintetitzar que, des de 2003, els bene-

ficis nets acumulats per la banca es-

panyola ja superen els 130.000 mi-

lions d’euros. Cal recordar que les

retallades antisocials de Rodríguez

Zapatero tenen l’objectiu formal de

reduir el dèficit fiscal en 50.000

euros abans de 2013 i que el govern ha

posat a disposició del rescat de la

banca més de 61.000 milions d’euros.

Aquests guanys desorbitats, en una

època on la pèrdua de poder adquisi-

tiu ha retrocedit i on les indemnitza-

cions per acomiadament han minvat,

contrasten també amb “les remune-

racions per treball” dels directius del

sector bancari. José Ignacio Goirigol-

zarri, exconseller delegat del BBVA,

va percebre un salari de 4,8 milions

d’euros el 2008 i s’ha retirat amb una

pensió vitalícia de tres milions d’eu-

ros anuals. A. Sáenz, conseller dele-

gat del Santander, va cobrar 9,3 mi-

lions d’euros durant el 2008: a 1.000

euros l’hora i a raó de 24.000 diaris,

més dels 20.390 euros que guanya per

mitjana anual un treballador. Per si

no arribava a final de mes, se li va

augmentar el fons de pensions en

dotze milions, fins arribar a als 91

milions d’euros. I és que, fet i fet, el

director del BSCH disposa d’un salari

que raneja els 6’3 milions d’euros

anuals: 750 vegades superior al Sa-

lari Mínim Interprofessional i 274 ve-

gades més que el salari mitjà. L’esta-

dística del BSCH, icona del frau i

l’enriquiment perpetu de la banca

espanyola, diu que durant el 2007 el

banc va obtenir uns beneficis per per-

sona ocupada de 68.731 euros anuals.

S’arriba a la vuitena
vaga general amb
cinc milions de
persones a l’atur 
i nou milions 
de pobres



CATALUNYA • LES ATURADES DE LES TREBALLADORES AL LLARG DEL SEGLE XX

De la Canadenca a la vaga de
tramvies, passant pel 18 de juliol de
1936, fins arribar al 14D de 1988

David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

T
ot i que la guerra dels contrapi-

quets mediàtics arrambant

contra la vaga del 29-S va co-

mençar des del mateix moment en

què va ser convocada, la història del

moviment obrer és massa fèrtil en

aquest país, on el recurs a la vaga

general ha derivat en inapel·lables

conquestes socials com la jornada de

vuit hores, en oberts desafiaments al

règim franquista o en implacables i

immediates retirades de mesures

antisocials promulgades per PP i

PSOE. Vagues com la decretada el 19

de juliol de 1936 contra l’aixecament

feixista, com la de Harry Walker

entre el 1970 i el 1971, com la darrera

vaga general de 2002 que va aturar

les reformes que pretenia Aznar o

com l’exitosa vaga protagonitzada

per la plantilla de TMB en defensa

dels dos dies de descans setmanal.

Protestes històriques que van can-

viar el rumb de la història al país de

les vagues generals, dels Layrets i els

nois del sucre, de la CNT o de les resis-

tents Comissions Obreres sota la dic-

tadura franquista. Amb la mateixa

constant històrica, des de la nit dels

temps, que esclareix que quan els

altaveus del sistema criden que “ la

vaga mai servirà de res”, només evi-

dencien com han temut sempre la

seva eficàcia i la seva potencialitat.

La vaga general de La Cana-

denca (1919) va suposar el moviment

vaguista més important dels inicis

del segle XX. Esdevingut entre el

febrer i el març de 1919, rere una

repressió que va arribar a decretar

l’estat de guerra i a empresonar

3.000 persones, el moviment sindi-

cal no va cedir mai i, de retruc, va fer

caure el govern de Romanones. El 19

de març, 20.000 treballadors i treba-

lladores aplegades en una assem-

blea a la plaça de toros de les Arenes

van ratificar l’acord amb el govern,

que preveia l’alliberament de tota la

gent empresonada, la readmissió de

les persones acomiadades i el paga-

ment salarial de la meitat dels dies

que havia durat la vaga. El 3 d’abril,

un decret governamental va establir

la jornada de vuit hores amb caràc-

ter general i per tots els oficis.

La vaga de tramvies (1951) es va

convertir en un boicot exemplarit-

zant de la població de Barcelona, en

plena dictadura franquista, contra

la pujada de preus del tramvia (de 50

a 70 cèntims), amb el greuge compa-

ratiu que, a Madrid, es mantenia als

40 cèntims. Va esdevenir la primera

protesta massiva contra les condi-

cions de vida paupèrrimes que se

suportaven sota el franquisme. Ar-

rencada l’1 de març, la vaga i el boi-

cot a l’ús del transport públic va ser

total. Finalment, la pujada va ser

anul·lada i l’alcalde i el governador

civil van ser destituïts.

La vaga del 14-D de l’any 1988 va

deixar un país aturat. Va ser una fita

sindical contra les mesures antiso-

cials del segon govern de Felipe Gon-

zález, que va suposar una aturada

general del 95% a tot l’Estat. Fins i

tot el senyal de TVE es va esvair a les

00.00 hores en punt i va tallar en sec

l’emissió del Telediario, just en el

moment que la presentadora anun-

ciava que es “garantia l’emissió de

TVE”. L’èxit va suposar la retirada

immediata del Plan de Empleo Juve-

nil (PEJ) i dels plans neoliberals de

Gonzàlez.

Un grup d’obrers alça una barricada a València durant la vaga general del mes de març de l’any 1919
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Després de la vaga
general de La
Canadenca, el
govern va establir
la jornada laboral
de vuit hores
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> El dimecres 29 de setembre, en plena deriva neoliberal, la lluita de classes i la disputa per les condicions de vida i tre-
ball se citaran al carrer durant la vuitena vaga general des de la transició democràtica, convocada contra les retallades
socials aprovades per Zapatero el mes maig amb el suport tàcit, explícit i imprescindible de CiU. Una ampla majoria
social –ostatge d’una economia intervinguda pels mercats financers– haurà de respondre davant una crisi caracteritzada
pels guanys que, dia rere dia, continua acumulant la gran banca, els inversors borsaris i les grans empreses. Milions i
milions d’euros que continuen demostrant la llei de l’embut, que socialitza qualsevol pèrdua i privatitza tot guany.

> Els rics guanyen
A l’Estat espanyol hi ha 143.000 persones que
disposen d’un patrimoni superior al milió de dòlars

També durant el 2009, els grans patrimonis espanyols van créixer un

12,5% i, a l’Estat, ja hi ha 143.000 persones que disposen d’un patrimoni

superior al milió de dòlars (814.000 euros), 16.000 més que l’any 2008 però

17.000 menys que el 2007. Es tracta d’un Estat que se situa en dotzè lloc al

rànquing mundial de països amb més grans patrimonis i on el 10% de la

població més poderosa acapara el 31% de la riquesa (i també el 70% de la

riquesa d’origen financer.) 

A Catalunya, segons dades oficials, 20.000 persones declaren que guanyen

més de 120.000 euros anuals, tot i que la neoliberal Fundació Catalunya

Oberta afirma que els càlculs “es queden curts”. Sigui com sigui, bona part del

frau fiscal que cada any defrauda més de 241.000 milions d’euros a la hisenda

pública parteix d’aquestes riqueses. Entre d’altres, els 1.500 milionaris que

recentment han estat enxampats amb 3.000 comptes a la sucursal suïssa dels

BSCH, després que un treballador filtrés les dades. Entre d’altres, també, el

pare d’Artur Mas: el 2008 el jutge Santiago Pedraz arrenca una investigació

per frau contra 72 persones que tenien dipòsits a Lienchenstein. Arturo Mas

Barnet –pare del líder convergent i patró de la fundació de l’hospital privat

Plató– tenia dipositats 500.000 euros en un compte i s’investigava l’origen

d’1,7 milions més per un presumpte frau de 823.262 euros. Aquella investiga-

ció també afecta el cantautor Alejandro Sanz, amb un milió d’euros en dipòsit. 

Especulació borsària disparada

També en plena època de crisi, els inver-

sors borsaris no han deixat pas d’acu-

mular guanys. Segons un estudi de

BME i Invertia, els dividends de la bor-

sa espanyola durant l’exercici 2009

presenten una xifra rècord de 32.290

milions d’euros, davant els 21.810 regis-

trats el 2006 –presentat com un any de

prosperitat– o els 8.475 milions regis-

trats el 2001. És a dir, un augment dels

dividends del 50% en ple període crisi i

que s’han multiplicat per quatre els

darrers vuit anys: les empreses paga-

ran aviat per evitar l’augment de la fis-

calitat de l’1% al 3% prevista per l’any

vinent. I és que, en la “pitjor dècada” de

la seva història, la borsa va pujar un

30% durant el 2009 i va esborrar bona

part de les pèrdues registrades durant

el 2008. Això ha permès que les grans

fortunes de les deu principals famílies

espanyoles hagin crescut un 27% du-

rant el pitjor any de la crisi, i ha fet que

els principals empresaris siguin 6.800

milions d’euros més rics que el 2008,

segons recull l’informe La crisi a l’Es-

tat espanyol: al rescat dels poderosos

elaborat pel Seminari d’Economia Crí-

tica Taifa. Per contra, des de 2008, més

de 442.000 petites empreses han tan-

cat i la destrucció d’ocupació ha supe-

rat el milió i mig de llocs de treball, amb

una mitjana de deu ERO diaris.

L’altra cara de la moneda

Vuit anys després de la darrera convo-

catòria, també arribem a la propera

vaga general amb uns escenaris socials

caracteritzats per un atur desbocat que

llinda els cinc milions de persones i els

nou milions de pobres. Una pobresa

que, a Catalunya, impacta sobre 1’3

milions de persones i un atur que n’a-

fecta més de 600.000. També visua-

litza el col·lapse que viuen les classes

populars el fet que més del 40% de la

població visqui amb uns ingressos infe-

riors als 1.000 euros i que, a hores d’ara,

494.600 famílies –un 44% més que el

2007– no rebin cap ingrés ni prestació.

A més, el 60% de la gent treballadora

(10’8 milions) cobra menys de 1.000

euros mensuals i el 54%, segons dades

de la UE, declara que treballa sota con-

dicions estressants. Hi ha 5’5 milions

de persones assalariades que perceben

una mitjana de 270 euros mensuals, en

una bossa laboral copada fonamental-

ment per joves i dones, en bona part

migrants. I és que, de la crisi real que

afecta quotidianament milions de per-

sones, també en donen compte els

desnonaments d’habitatges que, se-

gons les previsions del poder judicial

–i abans no acabi l’any– afectaran

350.000 famílies, tot i que el parc d’ha-

bitatge buit a l’Estat espanyol se situa

en més des dos milions de pisos.

29-S, doncs, vaga general. Mentre

uns no deixen de guanyar mai i d’altres

no paren de perdre sempre, l’endemà de

la vaga també marcarà l’evolució de

futures ofensives contra la sanitat

pública –amb el copagament– o la priva-

tització del sistema de pensions. Part

de la solució o del problema, de l’aposta

que faci el moviment sindical per la

concertació pactista o per la transfor-

mació social, també en dependrà que

l’aprofundiment en les escletxes de la

desigualtat social s’aguditzi o es

comenci a revertir. Però, davant un país

on la crisi ha desbordat les presons

(77.000 persones) mentre Millet conti-

nua al carrer, en uns escenaris on el

18% de la població catalana viu en

situació de pobresa i la precarietat no

para de créixer, sembla raonable pen-

sar que la radiografia social dóna

motius sobrats i sobrers perquè el 29-S

esdevingui –per dir-ho en paraules pre-

cises de Jose Antonio Labordeta– un

sonor “A la merda!”.

L’endemà de la vaga
marcarà l’evolució
de futures ofensives
contra la sanitat
pública o la
privatització del
sistema de pensions

Concentració a la Rambla de Barcelona durant la vaga general de La Canadenca

ARXIU



D
iumenge 12 de setembre de

2010, el pres polític basc Jon

Bilbao Moro va recuperar la

llibertat després de quasi 29 anys.

Malgrat li corresponia per llei haver-

la recuperat l’any 2002, l’excepció

penitenciària –de la doctrina Parot a

la cadena perpètua gens encoberta–

es va acarnissar contra ell, que ha

complert la condemna més llarga en

un conflicte amb massa sofriment

acumulat arreu i que encara avui

acumula 740 presos, 570 en presons

espanyoles. Símptoma d’un conflicte

irresolt, Bilbao Moro va ser detingut

el 1982 –com recordava l’editorialista

de Gara la setmana passada– quan

Rubalcaba era més atleta que polític,

Zapatero no era més que un estu-

diant de Dret lleonès i Patxi López

tot just s’afiliava a les Joventuts

Socialistes. I el 23-F acabava de

passar.

Si la repressió sempre tragina

mal acompanyada del silenci de la

impunitat, es podria dir que aquesta

sòrdida realitat penitenciària,

sempre silenciada, contrasta amb el

paper de la premsa espanyola durant

aquests 30 anys o, més proper en el

temps, durant aquest darrer estiu,

quan insistien que encara quedaven

sense esclarir 11 de les morts –d’un

total de 850– causades per ETA.

Deontologia trencada i rigor esbot-

zat, cap dels mitjans va voler afegir

que dels 27 assassinats per la trama

de terrorisme d’Estat que van ser els

GAL, encara queden, també, 22 morts

per resoldre. 22 morts que –a diferèn-

cia de les 11– ni tan sols s’investi-

guen. Posats a oblidar, oblidaven

també matissar que en els pocs casos

resolts del GAL –sis sumaris amb

només dues condemnes rellevants– el

compliment de la condemna va ser

ínfim o senzillament ridícul: d’una

condemna de 75 anys per l’assassinat

en cal viva de Lasa i Zabala, el

general Galindo només en va complir

quatre (un 5% de la pena imposada),

atorgant-li a la sortida escorta

policial oficial permanent per la seva

“especial implicació en la lluita

antiterrorista”.

Julen Elorriaga, delegat del govern

socialista a Guipúscoa, condemnat

també a 75 anys en la mateixa causa,

només va complir un 3% de la con-

demna: 19 mesos escassos dels 900 als

que va ser condemnat. Sumar i seguir

per l’abisme de deriva de la impunitat,

el 2002, els assassins materials de

Lasa i Zabala, els guàrdies civils del

grup especial AT1 d’Intxaurrondo

Dorado Villalobos i Bayo Leal, ja

gaudien a tot drap del tercer grau:

només sis anys després d’haver estat

empresonats per complir-ne 71. I

després no n’hem sabut gaire més.

Escasses veus han recordat que, avui,

dels GAL, només queda un judici

pendent –contra el comissari Miguel

Planchuelo, pels atemptats contra els

bars Batxoki i Consolation–, on la

fiscalia i l’advocat de l’Estat de Dretes

demanen ja... la lliure absolució.

Mentrestant, per si no fos poc,

l’Estat no cessa en les seves accions

ofensives: es prohibeixen manifesta-

cions en defensa dels drets polítics

–convocades, vés per on, per l’excon-

seller de Justícia del darrer govern

Ibarretxe–, augmenten les deten-

cions polítiques i el PSOE anuncia

una nova reforma electoral per

estendre l’ombra de la proscripció i

evitar que EA concorri a les eleccions

amb l’esquerra abertzale. Una

concurrència que, és clar, acabaria

amb el govern més anòmal de la UE,

sustentat exclusivament sobre

l’apartheid del 15% de l’electorat i

possibilitat únicament per l’aplicació

de la Llei de Partits.

I és que si el general Galindo

encara té qui l’escrigui, la impunitat

també té qui la mesuri. Contra el

rècord de 12.467 dies de presó com-

plerts per Jon Bilbao –majoritària-

ment en primer grau i en règim

d’aïllament– queda, a l’altra banda

del doble raser de la impunitat, un

altre rècord històric, antològic, dels

condemnats pels GAL. José Barrio-

nuevo, Rafael Vera, Miguel Plan-

chuelo, Julián Sancristóbal i el

socialista Ricardo García Dambore-

nea van ingressar a la presó el 30 de

maig de 2001 condemnats pel segrest

de Segundo Marey, la primera acció

dels GAL. Van entrar el 30 de maig de

2001 i van sortir només 10 hores

després, quan haurien d’haver sortit

l’any 2011, 10 anys després. Però no:

algú va confondre 10 anys per 10

hores. I van entrar el 30 de maig de

2001 per sortir, 600 minuts de

calvari penitenciari, per la mateixa

porta per on havien entrat el mateix

dia. Rere deu horetes de presó.

Només dos mesos després d’aquella

excarceració exprés, l’agost de 2001,

la seva víctima, Segundo Marey,

moria a Baiona: afectada per un mal

crònic i un desànim permanent. Que

algú li expliqui, 30 anys després, a

Rubalcaba. O a Zapatero. O a Patxi

López. O al món sencer.

Aporia del temps: 12.467 dies o 10 hores 
David Fernàndez • Membre de l’Ateneu Popular La Torna
opinio@setmanaridirecta.info

LLUÍS RÀFOLS

A
ls solidaris amb el poble

palestí se’ns ha acusat sovint,

des dels valedors de les políti-

ques colonials i racistes de l’actual

estat d’Israel, com a antisemites, un

abús d’aquest concepte per qualificar

el que només són crítiques a la

política israeliana, que l’està banalit-

zant perillosament.

La majoria dels defensors dels

drets dels palestins no som ni

antisemites, ni tan sols antiisrae-

lians, som simplement antisionistes,

contraris a una doctrina nacionalista

i colonialista que defensa que els

jueus tenen dret a ocupar una terra i

establir allà un estat només per

hebreus. Però ser antisionista no vol

dir que no admiri a molts israelians.

Jo admiro als refussniks, els joves

israelians que es neguen a servir a

l’exèrcit; a les dones de New Profile,

que denuncien el militarisme i el

masclisme inherent, que forma la

columna vertebral de l’estat israelià;

als promotors de Breakingde Silence,

que  expliquen les humiliacions i

abusos a que estan sotmesos els

palestins per part de l’exèrcit d’ocu-

pació; a les Dones de Negre, que cada

divendres surten a places de ciutats

israelianes a denunciar l’ocupació;

als Anarquistescontra el Mur, que-

lluiten contra el mur de separació i

conquesta construït perIsrael; als

militants de Hadash, un front polític

on col·laboren jueus i àrabs d’esque-

rres que defensen un únic estat laic i

binacional; als membres de l’Alterna-

tive Information Center, que oferei-

xen una informaciócrítica; a la gent

del Comitè israelià contra la demoli-

ció de cases, que s’enfronten als

bulldozers que tiren a terra cases de

palestins; o als historiadors que, com

Norman Finkelstein o Ilán Pappé,

han denunciat l’ús del l’holocaust

per justificar l’ocupació o la neteja

ètnica que van fer els sionistes el

1948.

Aquests israelians són pocs, molt

pocs, però és una veu que ens dóna

esperances en que un altre Israel és

possible. A més, són israelians que

per la seva dissidència han de fer

front a la presó -els antimilitaristes-,

a la censura -els professors-, a

l’acusació de traïdors i autoodi -tots

ells-. Són israelians que no volen-

viure en una societat malalta de

seguretat, militarista, fonamenta-

lista, racista, aïllacionista com és

l’actual Israel. Ells denuncien des de

dins totes les atrocitats que comet

l’exèrcit israelià amb els palestins,

l’expansió colonial, la violació dels

Drets Humans. Són aquests israe-

lians els que han de merèixer admi-

ració i no els sionistes i ultradretans

en el poder que tant defensa la dreta

espanyolista, hereva d’un fran-

quisme antisemita, o una part del

nacionalisme català, inquietant

admirador del sionisme.

Israelians admirables
José F. Mota • Membre del Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat · CASC
opinio@setmanaridirecta.info

Aquests israelians
són pocs, molt
pocs, però és una
veu que ens dóna
esperances en que
un altre Israel és
possible

Escasses veus han
recordat que, avui,
dels GAL, només
queda un judici
pendent, on la
fiscalia i l’advocat
de l’Estat de Dretes
demanen ja... la
lliure absolució
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El pres polític basc
Jon Bilbao Moro va
recuperar la llibertat
després de quasi
29 anys



A
rrel del Primer de Maig

alternatiu d’aquest any a

Barcelona vàries activistes

del feminisme anticapitalista ens

vam reunir i expressàrem que la

defensa dels drets laborals i

socials ha d’incloure també una

lluita contra les desigualtats que

les dones seguim patint i que

s’aguditzen en temps de crisi com

l’actual. Si bé avui les dones

sumem el 45,22% de la població

activa registrada i el 45,60% de

les persones compatibilitzades

com a ocupades a Catalunya, els

debats polítics, socials i fins i tot

sindicals entorn els efectes de la

crisi i les respostes del govern no

solen prendre en consideració la

nostra realitat en tant que dones

al mercat de treball i a la societat

en general.

Les batalles lliurades pel

moviment feminista han obtin-

gut victòries inimaginables fa

només unes dècades. Les dones

del nou mil·lenni en som hereves

i beneficiàries: gaudim d’un

major accés a recursos, d’una

major presència en l’àmbit

públic i d’una progressiva,

malgrat que insuficient, incorpo-

ració de les nostres demandes en

la legislació dels últims anys.

Tanmateix, ens queda un llarg

camí per recórrer. La nostra

presència al mercat laboral

segueix sent caracteritzada per

altes taxes de parcialitat, de

temporalitat, de discriminació

salarial, de segregació, etc.

Aquesta presència secundària

resulta, tot i els discursos que

anuncien la mort del patriarcat,

del fet que les càrregues domès-

tiques i de cura continuen

recaient sobre nosaltres. Les

dones tenim grans dificultats

per conciliar vida laboral amb

vida personal i familiar, i això té

efectes enormement negatius en

la nostra capacitat d’accedir a

una feina remunerada, en les

nostres condicions laborals i en

la nostra qualitat de vida.

Pel que fa a les respostes de

les administracions, les retallades

en despesa pública tindran un

impacte desproporcionat sobre

les dones, ja que la nostra impor-

tant presència en el sector públic

farà que siguem les principals

víctimes de la reducció de salaris i

llocs de treball. A més, la nostra

precarietat ens farà patir de

forma especialment greu les

retallades socials, i la pèrdua de

suport públic a les famílies serà

compensada, de nou, per la

intensificació del nostre treball de

cura a la llar.

La reforma laboral, a banda

d’accentuar la vulnerabilitat

específica de les dones, elimina la

bonificació per a la nostra con-

tractació, la qual, si bé constituïa

un remei clarament insuficient,

no passa a ser substituïda per una

prevenció de les causes de fons de

la nostra discriminació laboral. A

més, la reforma conserva intactes

els incentius a la contractació

parcial, principal causa de la

dualització per gènere del mercat

de treball, i reforça d’aquesta

manera la inserció laboral precà-

ria de les dones i la nostra respon-

sabilitat desproporcionada en

tasques de la llar. D’altra banda, la

major mobilitat que introdueix la

reforma perjudica comparativa-

ment les dones, ja que disposem

de menor flexibilitat que els

homes. Finalment, la reforma no

inclou les treballadores del servei

de la llar dins l’ET i perpetua així

la discriminació d’un activitat

laboral històricament femenina i

duta a terme avui en dia majorità-

riament per dones migrades. Pel

que fa a la proposta de reforma de

les pensions, l’ampliació del

període de càlcul de cotització per

a les pensions també afectarà

particularment les dones: arrel de

la nostra concentració en l’econo-

mia informal i precària, així com

de la freqüent interrupció de la

nostra vida laboral per tenir cura

de fills i altres familiars, troba-

rem més dificultats a l’hora

d’assolir la cotització exigida.

És per tot això que la vaga

general també ha de ser una lluita

feminista. A nosaltres també ens

sobren els motius per dir no a

aquesta crisi i a les reformes que

la fan caure sobre les i els que no

l’hem creada. El 29 de setembre

les dones també tenim una cita

ineludible al carrer.

Vaga general: les dones també 
tenim una cita al carrer

Sandra Ezquerra • Activista feminista
opinio@setmanaridirecta.info

Les dones tenim
grans dificultats
per conciliar vida
laboral amb vida
personal i
familiar
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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.

Pau Llonch

C
om et guanyes la vida i què

t’ha portat a deixar la profes-

sió per la qual vas estudiar? 

Formo part de la cooperativa de

treballadors Flama Roja. Des de fa

anys pertanyo al Casal Can Capa-

blanca de Sabadell i es va fer palpa-

ble que necessitàvem créixer com a

entitat a la ciutat; una part impor-

tant del nou projecte era crear un

espai de bar restaurant, obert a

tothom, i des del qual es treballés per

fer conèixer la cultura i la gastrono-

mia del nostre país. Cap dels socis-

treballadors tenia  experiència

prèvia en la restauració, i malgrat

això estem lluitant per tirar enda-

vant la nostra il·lusió. Jo treballava

com enginyer tècnic especialitzat en

el tèxtil. Veient les misèries del món

globalitzat, on només són importats

els guanys materials, vaig dir prou.

Tenia ganes de fer coses diferents, de

sentir que la meva vida era útil, de

crear...

En quins altres projectes has

treballat?

Abans de deixar la feina, ja m’havia

apropat a alguns projectes: a Barce-

lona em vaig fer soci de l’Infoespai, a

Sabadell, de la cooperativa de con-

sum El Teixit de la Terra. Crec que

iniciatives com el Teixit de la Terra

han de continuar endavant perquè

fan dues tasques molt importants:

potenciar el producte propi, donar

feina a la pagesia local i dignificar la

seva feina, i també fer-nos veure el

potencial que tenim com individus;

no tot està establert, hi ha altres

formes de relacionar-nos laboral-

ment i social.

. EL CIGALÓ

“Hi ha altres formes de
relacionar-nos laboralment 
i social”
Quim Miró va deixar la seva feina com enginyer
tècnic per dedicar-se a la cooperativa Flama Roja,
que promou la cultura i gastronomia del país.

Engany d’Hormipresa +
sentència al seu favor =
família que passa gana
Miquel López Molina, Baix Llobregat

L’
any 2003 tenia molt clar que ni volia

endeutar-me, ni hipotecar-me exagerada-

ment, però necessitava una casa on viure jo

amb els cinc fills. L’habitatge era l’objectiu d’una

especulació ferotge, impossible de pagar, però

bancs i caixes t’animaven a comprar.

Tenia un terreny al Baix Llobregat i vaig decidir

fer-hi una casa. Per precaució vaig contractar amb

Hormipresa només l’estructura d’una casa prefabri-

cada, amb la intenció de fer-me jo mateix, amb l’ajuda

d’amics, els acabaments  interiors. Per contracte,

havia d’acceptar els tècnics d’Hormipresa –arquitecte

i aparellador– durant l’obra. Aquests tècnics havien

de supervisar tant la part corresponent a Hormi-

presa, com la meva, fins al final de la construcció.

Però el fet és que, un cop acabada la instal·lació

de l’estructura externa prefabricada, no vaig tornar

a veure aquells tècnics. I vaig haver de resoldre i

improvisar els innombrables problemes que

comporta tota construcció, fins i tot el pla de

seguretat a l’obra.

Havia complert amb tots els pagaments amb

Hormipresa, però a l’hora de presentar-me la

factura dels tècnics m’hi vaig negar, per principis,

a abonar uns honoraris a una direcció d’obra i a

una empresa (i)responsable que havien estat

totalment desapareguts.

Al cap de poc temps em reclamen el pagament i

m’adreço a la Junta Arbitral de Consum de Cata-

lunya, que em contesta que Hormipresa no accepta

la mediació i, en conseqüència, no pot intervenir-hi.

Ara, el jutjat de Primera Instància núm. 3 de

Vilanova ha fallat que he de pagar tot el deute a

Hormipresa, més els interessos meritats en tot

aquest temps: 829,20 euros al mes fins l’any 2016.

Si tenim en compte que estic pagant a La Caixa

1.150 euros pel préstec per la construcció d’una

casa que ni té final d’obra, ni cèdula d’habitabilitat,

amb què donaré de menjar als meus fills?

Obrir la nevera de casa meva és un homenatge a

la depressió i organitzar una activitat amb els nens,

un salt sense paracaigudes envers un deute impaga-

ble. Em nego a demanar ajuda als serveis socials del

poble perquè, amb els diners comuns de tota la

societat, no tenim perquè pagar la incompetència

d’Hormipresa, ni la irresponsabilitat de la justícia.

¿Com ens en sortim d’aquest atzucac? ¿Quin

organisme té responsabilitat sobre aquesta situa-

ció? ¿Qui pot aportar una solució? Mutis. Però a

casa meva comencem a passar gana i a sentir-nos

exclosos d’aquesta societat, guetificats.

Quatre números
Daniel Vives i Casals, Barcelona

C
otxe familiar a deu anys: 2.000 euros.

Manteniment anual: 1.000 euros. Quilome-

tratge: 15.000 km. Consum: 6,8 l /100 km.

Pujar en cotxe a la Cerdanya des de Barcelona tota

la família a l’hora que ens vagi millor i en poc més

d’hora i mitja: 51,44 euros.

T-10 d’una zona: 7,95 euros. Un bitllet Barce-

lona-Puigcerdà: 9,5 euros. Pujar en tren a Puig-

cerdà tota la família agafant el metro i passant

unes delicioses quatre hores al tren amb els horaris

establerts: 51,47 euros.

Conseller Nadal, alguna cosa més que posar un

semidirecte haureu de fer si voleu que el transport

públic sigui una opció intel·ligent per a les famílies.

PERE TUBERT JUHÉ
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D’
aquí pocs dies, es repetirà

una d’aquestes catarsis

col·lectives que no deixen

ningú indiferent al país, ja sigui

perquè sent cert plaer en l’acte o bé

pel menyspreu que li inspira la visita

papal a Barcelona, més encara

després dels afers d’ocultació dels

crims de pederàstia en el si de

l’Església catòlica.

Aquests cabarets, en els quals les

vedettes principals són la classe

eclesiàstica (bisbes, mossèns i

religiosos de tot tipus) són animats a

l’estil hooligan per les associacions

profamília, antiavortistes, antisuï-

cidi, legionaris de crist, Opus Dei i

d’altres mandangues. Aquestes

organitzacions fan una inversió de

molts calés de la pròpia butxaca

perquè es faci l’acte, uns diners que

en lloc d’anar a parar als programes

socials de l’Església i de les associa-

cions del seu entorn a les quals

haurien de destinar-se (inclosos els

que reben de l’Estat), s’acaben

utilitzant per major glòria del Vaticà

i dels seus espectacles de caire

metafísic promoguts fora de les

seves fronteres estatals.

Ratzinger ballarà pel seu ramat

d’ovelles entonant la infal·libilitat

papal i el disgust pel que ha succeït

amb els pobres escolanets –amb el

suport de la música que facin els

mitjans de comunicació que l’Esglé-

sia ha creat o ha comprat– i el ramat

respondrà reafirmant la seva fe en

el projecte polític del cristianisme

arreu del món. Durant els dies que

duri l’espectacle, la veu del món

agnòstic i ateu del nostre país

desapareixerà. La diversitat de

cultes serà amagada. Algunes de les

poques lleis que han esdevingut un

avenç social seran qüestionades. I,

de cara a la resta del món, oferirem

un trist espectacle de talibanisme

catòlic, apostòlic i romànic.

Tot plegat –i com hem dit– per

major glòria del Vaticà... i de la

capelleta que surt a la foto.

. EDITORIAL

Prometre el regne del cel

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Gemma Garcia

directa@setmanaridirecta.info

“R
espectem els procedi-

ments. Si la Comissió

entén que s’ha pogut

violar la política de lliure circulació

de la Unió Europea es pot obrir un

expedient, però el que no es pot fer és

jutjar prèviament”. Amb aquestes

declaracions, el govern espanyol

s’alia amb Sarkozy i les deportacions

massives de gitanos romanís a

França. Ho fa després de la polèmica

desencadenada per les declaracions

contundents i sense pèls a la llengua

de la comissària de Justícia de la

Comissió Europea, Viviane Reding,

que “esperava que Europa no hauria

de tornar a presenciar aquesta

situació després de la II Guerra

Mundial”. L’actitud dels caps de

l’Europa fortalesa ha estat ben

benèvola amb les polítiques de

Sarkozy, perquè totes sabem que

lamentablement signifiquen un pas

més en el gir europeu cap a la dreta

racista i xenòfoba. Posem-nos en

antecedents: el maig de 2008, Itàlia

aprovava el paquet de seguretat que

va permetre el desmantellament de

campaments romanís i la deportació

automàtica de les persones que no

poguessin demostrar ingressos regu-

lars. El juliol de 2010, l’alcalde de

Copenhaguen va ordenar a les auto-

ritats daneses de detenir i expulsar

els “delinqüents romanís”. 

Sarkozy ha aconseguit magnifi-

car les declaracions de Reding per

defensar-se. Així, l’atenció se centra a

analitzar el discurs de la comissària

quan, al cap i a la fi, el mecanisme

comú en les polítiques racistes i

xenòfobes –que els nazis van portar a

l’extrem– és criminalitzar un grup i

assenyalar-lo com a culpable de la

inseguretat. En canvi, el discurs de

Grenoble del 30 de juliol, on Sarkozy

va anunciar que modificaria la llei

per privar de la nacionalitat francesa

totes les persones “d’origen estran-

ger” que haguessin atemptat contra

les autoritats públiques, és un mirat-

ge. I també ho són els comunicats i

discursos on ha qualificat els campa-

ments de romanís de “fonts” de de-

linqüència i, per tant, ha atribuït un

delicte al conjunt d’una comunitat.

Les recents expulsions de França

representen una clara violació dels

drets humans, però, no és cert que

s’emmarquen dins la tendència de les

polítiques d’immigració europees?

No violen els drets humans els

empresonaments de gent sense

papers als Centres d’Internament

d’Estrangers, les batudes als carrers,

la condemna de milions d’immi-

grants a treballar en l’economia

submergida pel fet de no ser recone-

gudes com a ciutadanes?

Qui recorda, ja, que durant la

Barcelona pre Fòrum es va desallot-

jar més d’un campament de gitanos

gallecs i portuguesos, que van quedar

sense rumb a la ciutat, a l’espera que

els engolís la terra?

L’Europa fortalesa mira cap a una altra banda

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

A
questa setmana estem pendents de les mobilitzacions que s’estan fent amb

motiu de la vaga general del proper 29 de setembre. Aprofitem l’avinentesa

per anunciar que la DIRECTA de la propera setmana sortirà el dijous 30 de

setembre en lloc del dimecres 29, a causa de la vaga. Així, la distribució del

setmanari es farà el dijous 30, amb tota la informació actualitzada del que hagi

succeït durant la jornada de vaga general. Salut i fins la setmana que ve!

Manu, ànims!

Fe d’errades:

— La il·lustració d’Eulàlia Corbella de la DIRECTA 196 no correspon a l’article

“Després de la revolució mexicana”, sinó a un altre que no apareix publicat.

Aclariment:

— El sindicat SUT (Solidaritat i Unitat dels Treballadors) dóna suport a la lluita

de la plantilla del bar, el càtering i el restaurant de l’Auditori de Barcelona. A

l’article de la setmana passada, per error, no vam incloure aquesta dada. 
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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 
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Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

Quan falten pocs dies per la con-

vocatòria de vaga general, la

batalla se circumscriu especi-

alment en el sector dels serveis bà-

sics. Els governs de la Generalitat i de

l’Estat espanyol volen aconseguir un

decret de serveis mínims que faci in-

visible la vaga durant les hores punta.

Les administracions saben que, si es

garanteix la mobilitat, els milers de

treballadors i treballadores que no

poden decidir fer vaga per por de patir

represàlies aniran a la feina. És per

això que, en d’altres vagues generals,

s’han imposat uns serveis mínims de

metro, autobusos, trens i ferrocarrils

que superaven el 30% dels combois

durant la franja compresa entre les 6

i les 9 del matí. El Departament de

Treball de la Generalitat, dirigit per la

consellera del PSC Mar Serna, ja està

treballant una proposta que supera

aquesta xifra i acota en un 33% els

serveis mínims al metro i els autobu-

sos urbans. El 16 de setembre, CCOO i

UGT van signar un preacord que as-

senyalava un màxim del 25% entre les

6:30h i les 9:30h al servei de Rodalies

Renfe i a FGC. Les delegades sindicals

de totes aquestes companyies de

transport manifesten la seva con-

fiança que “s’acordarà un seguiment

massiu de l’aturada general a les as-

semblees que faran les plantilles”

durant aquesta setmana. Cal recor-

dar, a més, que “el cabreig entre el

personal és molt gran” –paraules tex-

tuals d’un delegat–, fet que la setma-

na passada va comportar l’abolició

dels serveis mínims del matí durant

l’aturada que va fer el personal de

Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-

lunya.

Dins el sector industrial, s’està

detectant una adhesió important a la

vaga, ja que la gran majoria de les

assemblees de treballadores o de

comitès d’empresa han decidit secun-

dar l’aturada. Les principals empre-

ses del sector automobilístic, químic,

tèxtil, manufacturer i alimentari han

decidit afegir-s’hi. Es preveu que els

polígons industrials de les comar-

ques centrals (Anoia, Bages, Penedès

i Berguedà), de les àrees prelitorals

del Vallès i el Baix Llobregat i, espe-

cialment, de la Zona Franca de Barce-

lona visquin un grau de mobilització

elevat.

El sector públic també serà clau

en la visibilització de la incidència de

la vaga, però a hores d’ara no està

molt definit el seu grau de participa-

ció. La poca mobilització de l’aturada

sectorial del 8 de juny ha comportat

un cert desànim en alguns centres

d’ensenyament, però especialment en

el sector sanitari. Tot dependrà de l’e-

fecte dòmino que puguin causar algu-

nes assemblees de coordinació co-

marcal de centres.

Algunes infraestructures clau,

com l’aeroport de Barcelona, sí que

tenen garantida una aturada impor-

tant, com ja han acordat des del co-

mitè d’empresa. El que pugui passar

al port de Barcelona i a Mercabarna

també és una incògnita.

Adhesions imprevistes

Per primer cop, es podrà percebre com

afronten la vaga les comunitats de

persones immigrades que treballen

principalment al sector del comerç.

L’associació que agrupa els comerços

xinesos ha enviat una circular a les

botigues petites on demana que bai-

xin la persiana el 29-S. Pel que fa a les

botigues de la comunitat pakistane-

sa, encara no hi ha una decisió con-

sensuada al respecte. També s’hi ha

posicionat favorablement –i contra

tot pronòstic– la Confederació d’Autò-

noms, que aplega diversos centenars

de persones.

Moviments socials

La pràctica totalitat dels moviments

socials catalans s’ha afegit a la convo-

catòria, tot i que en la majoria dels

casos, puntualitzant algunes raons

específiques del seu suport més enllà

de la reforma laboral. Des d’Ecologis-

tes en Acció fins a la Federació d’Asso-

ciacions de Veïns i Veïnes de Barce-

lona, passant per assemblees de

professorat i personal universitari,

ateneus i casals populars, centres so-

cials, coordinadores d’entitats, casals

d’avis i àvies, agrupaments juvenils,

entitats d’activisme polític (anarquis-

tes, independentistes, comunistes,

anticapitalistes...). El sindicalisme

alternatiu també s’ha afegit a aquesta

lluita de caire més popular; militants

de la CGT, la CNT, Solidaritat Obrera,

la COS, la Intersindical o la IAC, entre

d’altres, s’han integrat als comitès de

vaga locals que s’han estès com una

taca d’oli per tot el territori. A més, a

instàncies de la CUP, s’han presentat

mocions als ajuntaments de Girona,

Reus i Berga amb l’objectiu d’adherir-

se a la vaga.

Treball ja està
confeccionant una
proposta que acota
en un 33% els
serveis mínims 
al metro i els
autobusos urbans

L’entrada de l’estació de FGC de plaça Catalunya presentava aquest aspecte durant la vaga celebrada el 14 de setembre

ALBERT GARCIA

ESTAT ESPANYOL • LA VAGA GENERAL SERÀ UN ÈXIT ENTRE LES TREBALLADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL

El govern vol aconseguir que el
transport funcioni el matí del 29-S
Les plantilles de metro, busos, Rodalies Renfe i FGC secundaran la vaga amb tota probabilitat.
La Generalitat vol que funcionin de 6 a 9 del matí per forçar una sensació de normalitat
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Segueix la lluita contra el
cementiri nuclear | PÀG. 11

La Rimaia presenta 
la seva nova seu | PÀG. 11

No cobren el sou de juny ni la
paga extra d’estiu | PÀG. 12

Acomiaden una delegada 
sindical de la CNT | PÀG. 12; ; ;

, així està el pati

JOAN SANZ

Els comitès de vaga
locals s’han estès
com una taca d’oli
per tot el territori
català
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BARCELONA • LLUITA

La manifestació
sota el lema
‘Quina és la 
teva vaga?’ 
se celebrarà el
25 de setembre

Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

M
és de 20.000 revistes i 3.000

cartells criden a manifestar-

se, però també a piquetejar,

actuar, difondre, crear i lluitar. La cita

és el dissabte 25 de setembre a les cinc

de la tarda a la plaça Universitat de

Barcelona. És, en part, la declaració

d’intencions d’un espai d’activisme

polític creat recentment a la ciutat de

Barcelona amb la idea de desenvolu-

par un discurs que vagi molt més enllà

de la crítica a la reforma laboral dur-

ant els dies previs a la vaga general. Al

manifest de presentació, les persones

pertanyents a diversos moviments

socials i espais anticapitalistes apos-

ten per “trencar la por i el silenci”. No

només fan referència a la situació difí-

cil que viu el món laboral, sinó que el

qüestionen i plantegen nous escena-

ris de desenvolupament personal i

col·lectiu que es contraposin a “l’ac-

tual imposició de la societat mercanti-

lista”. Hipoteques i desnonaments,

fronteres i persecució de les persones

migrades, aïllament social i precarit-

zació, destrucció de la natura, tristesa

i impotència, en resum, “les conse-

qüències del capitalisme”.

A les revistes que han estat distri-

buïdes els últims dies, es posa l’exem-

ple de diverses persones que plante-

gen quina serà la vaga que elles

voldrien, més enllà de la del 29 de

setembre. 

Wilfredo San Martín, de 29 anys,

proposa una vaga de bancs, “perquè

deixin de forrar-se amb els nostres

diners”; Mercè Coloma, de 59 anys,

aposta per una vaga de vot contra els

incompliments de les promeses dels

Serveis Socials del seu barri; Mam-

madou Ndiaye, de 27 anys, planteja

fer vaga de televisió “per lluitar con-

tra la denigració mediàtica de la

immigració”, i –entre d’altres– Mireia

Seguí, de 32 anys, creu que també

s’hauria de fer “una vaga de consum

per evitar adquirir muntanyes de pro-

ductes que no necessitem per res”.

Wilfredo San Martín
proposa una vaga de
bancs “perquè deixin
de ‘forrar-se’ amb 
els nostres diners” i
Mammadou Ndiaye
planteja fer vaga de
televisió “per lluitar
contra la denigració
de la immigració”
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Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

P
er primer cop en molts anys,

una part considerable de l’a-

narcosindicalisme es va mani-

festar conjuntament pel centre de

Barcelona. La CGT, la CNT (Joaquim

Costa) i Solidaritat Obrera van aple-

gar forces de cara a la vaga general

del 29 de setembre. La CNT-AIT (Me-

dinaceli) va decidir no participar de

la convocatòria. La marxa de pro-

testa va sortir a quarts d’una de la

plaça Universitat de Barcelona i va

reunir prop d’un miler de persones.

La pancarta de la capçalera deia Per

la justícia social i l’anarcosindica-

lisme, contra l’Estat i les retallades

de drets. Abans de començar a cami-

nar pel carrer Pelai, es va fer sonar la

mítica cançó “A les barricades” i

Maria Àngels Rodríguez, presidenta

de la Fundació Salvador Seguí, va lle-

gir el comunicat conjunt. “Maleïts

empresaris, no sou necessaris”,

“N’hi diuen democràcia i no ho és”,

“Unió, acció, autogestió”, “Contra

l’Estat i la patronal, vaga general”,

“Reforma laboral, estafa social” o

“Reforma laboral, terrorisme empre-

sarial” van ser les consignes més

cridades. Es van fer nombroses pin-

tades a alguns dels locals represen-

tatius del capitalisme (botigues de

luxe del centre comercial El Trian-

gle, El Corte Inglés, etc...), es van

enganxar cartells i adhesius i es van

repartir fulletons.

Segons va declarar el Secretari

General de CGT Catalunya, Bruno

Valtueña: “Les mesures neoliberals

del govern Zapatero obliguen a em-

prendre una acció sindical ferma i

un aprofundiment en les pràctiques

anarcosindicalistes per poder frenar

la dinàmica de pèrdua de drets”. A les

pancartes, no hi van faltar les críti-

ques directes a CCOO i UGT. La pro-

testa va finalitzar a les portes de l’e-

difici de Foment del Treball (patronal

catalana) situat a la Via Laietana, on

es va tornar a llegir el comunicat i es

va fer esclatar una sonora traca piro-

tècnica.

Les manifestants
cridaven “Maleïts
empresaris no sou
necessaris” i
“Reforma laboral,
estafa social”

La marxa anarcosindicalista va acabar davant l’edifici de Foment del Treball

ALBERT GARCIA

Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a plaça Universitat de Barce-

lona va ser l’escenari, el dime-

cres passat, de l’anunciat 15-S,

la segona trobada de l’anomenada

Assemblea de Barcelona. La convo-

catòria va esdevenir una reunió mul-

titudinària, que va comptar amb la

participació de centenars de perso-

nes treballadores, estudiants, atura-

des i precàries. La trobada va servir

perquè totes les persones presents i

els diversos comitès de barri que hi

eren representats assumissin uns

sèrie de compromisos de cara a la

vaga general del 29 de setembre.

En primer lloc, es va assumir la

creació de comitès de barri allà on

encara no n’han sorgit, a més de la

consolidació dels que ja estan treba-

llant, entre d’altres, a barris com

Gràcia, Ciutat Vella, la Barceloneta,

Nou Barris, el Clot-Camp de l’Arpa,

els diferents barris de l’Eixample, el

Poble Sec, Sant Andreu de Palomar i

Sants. La idea de crear comitès lo-

cals que contribueixin a expandir la

lluita social per la vaga també està

arrelant a d’altres comarques que

voregen Barcelona com el Baix Llo-

bregat, el Maresme i el Vallès Occi-

dental. I també a les universitats ca-

talanes, on estan naixent comitès

impulsats per les associacions i sin-

dicats d’estudiants, membres del

professorat i del PAS.

Per altra banda, durant l’assem-

blea es va aprovar la convocatòria

d’una manifestació el 25 de setembre

per visibilitzar –segons les convo-

cants– tots aquells sectors socials

(joves amb contractes temporals, tre-

balladores domèstiques i de la cura,

aturades, desocupades voluntàries,

immigrades) que no poden portar la

vaga als seus centres de treball.

Les promotores de la iniciativa,

consideren que “la reforma laboral

que ens ha dut a la vaga només és

l’última mostra de la duresa amb què

el sistema en està fent pagar la crisi.

Per això, és necessari estendre la

mobilització social més enllà de

l’àmbit de les persones treballado-

res”. L’objectiu de la marxa és agluti-

nar tots els sectors de l’esquerra

revolucionària i anticapitalista i tro-

bar un espai on poder intercanviar

propostes i experiències de cara a

establir alternatives conjuntes.

Pel que fa al mateix dia de la va-

ga, el 29 de setembre, es va acordar

d’iniciar piquets –des de les 00:00

hores i fins al matí– a cada barri, a

les universitats i als centres de tre-

ball amb l’objectiu d’aturar l’activi-

tat en la mesura del possible. Final-

ment, a les 12 del migdia, es farà un

piquet unitari com a Assemblea de

Barcelona al centre de la ciutat.

En darrer terme, es va decidir

crear un comitè legal –que comptarà

amb la participació de prop de setze

advocades, i una agència de comuni-

cació –formada per tots els mitjans

alternatius– que centralitzarà les

informacions de tot allò que es faci

durant la jornada de lluita.

Assemblea de treballadores organitzada el 15 de setembre

BARCELONA • “CAL ESTENDRE LA MOBILITZACIÓ SOCIAL MÉS ENLLÀ DE L’ÀMBIT DE LES TREBALLADORES”

La segona Assemblea de Barcelona
confirma l’èxit dels comitès de barri

BARCELONA • PRIMERA MARXA CONJUNTA D’UNA PART DE LA CNT, LA CGT I SOLIDARITAT OBRERA

Un miler d’anarcosindicalistes es
manifesten al centre de Barcelona



Andreu Curto

terresebre@setmanaridirecta.info

E
l Ministeri d’Indústria espan-

yol, el 17 de setembre, va re-

metre un informe tècnic al

consell de Ministres sobre les dife-

rents candidatures que optaven a

acollir el Magatzem Temporal Cen-

tralitzat (MTC), més conegut com a

cementeri nuclear. En aquest infor-

me, redactat per la Comissió inter-

ministerial, la candidatura de Zarra

(País Valencià) ha obtingut la millor

puntuació, amb 736 punts; la pro-

posta d’Ascó ha rebut quatre punts

menys (732), i l’opció de Yebra (Cas-

tella) ha estat valorada amb 714

punts. La resta de les vuit candida-

tures admeses a tràmit han obtin-

gut una puntuació força menor.

La vicepresidenta del govern es-

panyol, Maria Teresa Fernández de la

Vega, va remarcar que “la decisió en-

cara no està presa”, ja que han dema-

nat un informe als serveis jurídics de

l’Estat per acabar de decidir la ubica-

ció del magatzem nuclear.

Tot i les explicacions donades

pel govern, des de la Coordinadora

Anticementiri Nuclear de Catalunya

(CANC), creuen que aquestes infor-

macions “només van encaminades a

crear un cortina de fum per treure el

tema del cementeri nuclear de la cam-

panya electoral i guanyar temps per

prendre la decisió després dels comi-

cis catalans”.

Més enllà de l’emplaçament que

elegeixi el govern espanyol, la CANC

sempre ha defensat “la incompatibili-

tat de buscar solucions temporals als

residus nuclears mentre no és pose fi

a l’activitat nuclear”. Si no es fa en

aquest ordre, creuen que “és posar pe-

daços a qüestions estructurals, que

poden ocasionar problemes greus en

un futur”.

Per la seva banda, l’Associació de

Municipis en Àrees de Centrals Nucle-

ars (AMAC) ja ha manifestat la seva

intenció de recórrer la decisió final si

el cementeri “no s’ubica a Ascó o Ye-

bra”, candidatures promogudes per la

mateixa associació. El fet, però, és

que mentre el gerent de l’agrupació de

municipis Mariano Vila d’Abadal fa

declaracions en aquest sentit, la ma-

joria de municipis catalans adscrits a

aquesta associació ja han aprovat

mocions contra el MTC.

Una tardor calenta

La CANC i el grup Veïns d’Ascó ja han

anunciat que mantindran les mobilit-

zacions “fins que no es retire definiti-

vament la candidatura asconenca”.

Aquestes dues entitats han organitzat

un calendari de protestes i actes infor-

matius, que començarà el proper 26 de

setembre amb un tall de carretera i

culminarà el 7 de novembre amb una

manifestació a Ascó. Entremig hi ha-

urà tot un seguit d’actes informatius a

cada capital de les comarques de les

Terres de l’Ebre i el Priorat, una cami-

nada entre Móra i Ascó, una concen-

tració a Tortosa i altres accions reivin-

dicatives. Per la seva banda, un grup

de veïnes de Zarra va tallar l’autovia

d’Alacant al seu pas per Almansa dos

dies després que es fes públic l’in-

forme del Ministeri d’Indústria espan-

yol i, el 20 de setembre, van bloquejar

les dos entrades al poble d’Aiora, fet

que va arribar a paralitzar alguns

autobusos amb personal de la central

nuclear de Cofrents.

Nous grups antinuclears

Recentment s’ha creat el grup Veïnal

del Baix Ebre, emulant el grup Veïns

d’Ascó. Aquest grup, que es planteja

l’objectiu de lluitar contra el cemen-

teri nuclear, treballarà de forma autò-

noma, però coordinat amb els altres

grups veïnals i amb la CANC, a qui

reconeix com a capdavantera en la

lluita. A més, també s’ha creat un

grup de característiques similars al

Priorat i s’està treballant per crear-ne

de nous a d’altres comarques.

Les activistes antinuclears volien parlar amb Montilla i Zapatero a la festa de la Rosa
del PSC de Gavà, però, finalment, només van poder entregar les seves demandes a Iceta

ROSER

BAIX EBRE • UN INFORME DEL MINISTERI D’INDÚSTRIA ASSENYALA ZARRA COM EL MUNICIPI MÉS BEN SITUAT PER ACOLLIR L’ABOCADOR

Les entitats s’oposen al cementiri
nuclear encara que no es faci a Ascó
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Nova Universitat Lliure la Rimaia
La nova ubicació de la Universitat Lliure la Rimaia es va fer pública el 17 de setembre. Es tracta

d’un edifici de pisos d’alt estànding abandonat des de fa divuit anys i situat a la confluència de

la Ronda Sant Pau i el Paral·lel de Barcelona. Van fer una festa d’inauguració la nit del dia 17 i

una jornada d’activitats lúdiques, culturals i reivindicatives l’endemà. El desallotjament de

l’antiga seu de la Gran Via 550 va desencadenar una manifestació al barri de Sant Antoni. J.R.

ALBERT GARCIA

Fira d’intercanvi de l’ecoxarxa
Una trentena de paradetes van participar, el 18 de setembre, a la primera fira de l’Ecoxarxa

Barcelona. Es va muntar un mercat de productes artesans i agroecològics on es va fer ser-

vir moneda social. L’objectiu de la trobada era potenciar el decreixement. També es van fer

taules de troc, serveis cooperatius i tallers. La fira va ocupar el passeig de Lluís Companys

de 10 del matí a 10 de la nit. Més informació: http://barcelona.ecoxarxes.cat/.  J.R.

Manifestació contra el cementiri nuclear celebrada al gener de 2010 a Ascó

ARXIU



BAIX LL. • REPRESSIÓ

Un geriàtric de
Collbató acomiada
la delegada
sindical de 
la CNT de forma
improcedent
Xavi Miquel

baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l geriàtric Marcugamar de Coll-

bató (Baix Llobregat) va acomia-

dar a la delegada sindical de la

CNT a l’empresa el 31 de juliol. La treba-

lladora, que feia nou mesos que treba-

llava al geriàtric, va rebre una carta de

l’empresa, el 31 de juliol, on se li anun-

ciava que havia estat acomiadada. Un

acomiadament que es va fer de forma

improcedentment, ja que la dona havia

estat renovada i, per tant, passava di-

rectament a tenir un contracte indefi-

nit. A més, amb la quitança, li van ad-

juntar el cobrament del mes de juliol,

que la treballadora no havia percebut

perquè es va negar a signar l’acomiada-

ment. El dia 30 de setembre es farà

l’acte de conciliació, tot i que la treba-

lladora es nega a signar res amb l’em-

presa i demana que se li retorni el seu

lloc de treball. El maig d’enguany, es va

presentar una carta a la direcció on s’a-

nunciava la creació del sindicat CNT a

l’empresa i es demanava una reunió

amb la direcció per parlar d’algunes

irregularitats amb què es trobava la

plantilla. Entre elles, denuncien el fet

que només treballin dues persones a

cada torn (una única persona al torn de

nit) per atendre 35 persones amb un

grau alt de dependència, cosa que “car-

rega les treballadores amb una gran

pressió laboral”. Treballen dotze hores

diàries quatre dies a la setmana, però

denuncien que l’empresa no els ha pa-

gat ni les hores extres ni el plus per dia

festiu quan treballen els diumenges. A

més, les treballadores del geriàtric han

de fer el menjar per totes les persones

del centre o rentar-los la roba, entre

d’altres coses. La plantilla també de-

nuncia que “no ens donen roba ni calçat

per treballar”. L’empresa s’excusa dient

que “la Generalitat marca que hi ha

d’haver dues treballadores per cada 25

persones en un centre geriàtric”. Des

d’un primer moment, la direcció s’ha

negat a reconèixer el sindicat llibertari

i a concedir una reunió amb la delegada

sindical. També ha escampat el discurs

de la por entre les treballadores, amb

l’amenaça d’un possible tancament del

geriàtric si comencen a formular recla-

macions. La CNT ha convocat concen-

tracions davant del geriàtric i les d’un

altre centre que tenen a Barcelona. La

delegada també ha rebut el suport de

les familiars de les persones grans.
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Xavi Martí

baixllobregat@setmanaridirecta.info

O
riolt Giralt i Gili (el soci del

Barça que va promoure el vot

de censura contra Laporta),

fins el mes de juny, gestionava i

explotava, a través de l’empresa JJ

SPORTS CONSULTING Y GESTIÓN

SL, un total de quatre benzineres de

la marca Galp: una situada a Sant

Feliu de Llobregat, dues a Mataró i

una altra a Cassà de la Selva. Durant

els primers dies del mes de juliol,

sense rebre cap notificació per part

de JJ SPORTS o d’Oriolt Giralt, les

setze persones que integraven les

plantilles d’aquestes benzineres es

van assabentar que s’havia produït

un canvi de titularitat dels establi-

ments i van veure que no els ingres-

saven la nòmina del mes de juny ni la

paga extra d’estiu. Aquestes retribu-

cions havien d’haver estat abonades

per part de JJ SPORTS, però les treba-

lladores s’han trobat que Oriolt

Giralt ni tan sols s’ha acostat a les

benzineres per explicar la nova si-

tuació i el procés de successió d’em-

preses, que es va tancar a principis

del mes de juliol.

Tres de les quatre persones que

formen part de la plantilla de la ben-

zinera Galp del polígon industrial

Matacàs de Sant Feliu de Llobregat

van presentar una sol·licitud de con-

ciliació als Serveis Territorials a

Barcelona del Departament de

Treball per mirar de cobrar uns

sous que esperen des del juny. La

citació obliga les representants

de JJ SPORTS (amb domicili a Sant

Andreu de Llavaneres) a comparèi-

xer a aquest acte, que se celebra el 22

de setembre. Les tres treballadores

de la benzinera de Sant Feliu dema-

nen una quantitat total de 6.336,48

euros a JJ SPORTS.

Les set persones que treballen a

les benzineres E.S. Sant Crist i E.S.

Via Sergia de Mataró també es tro-

ben en la mateixa situació i no han

cobrat les seves nòmines. Una de les

persones que treballa a Mataró, a

més, ha explicat a la DIRECTA que

Oriolt Giralt continua anant a la

benzinera en qualitat de “client”,

però que “mai no ha comentat res”

de la nova situació dels establi-

ments que controlava. La plantilla

de Galp Cassà de la Selva tampoc

no ha cobrat el mes de juny ni la

paga extra d’estiu.

Les tres
treballadores de la
benzinera de Sant
Feliu demanen una
quantitat total de
6.336,48 euros a
l’empresa JJ
SPORTS

La benzinera situada al carrer Armenteres de Sant Feliu és una de les que controlava Oriol Giralt

CATALUNYA • L’ADVOCAT ORIOL GIRALT HA GESTIONAT ELS ESTABLIMENTS FINS A PRINCIPIS DE JULIOL

Setze treballadores de quatre benzineres no
han cobrat el sou del juny ni la paga d’estiu

> Lleis, negocis, futbol i Convergència Democràtica de Catalunya

Les treballadores de les quatre benzineres Galp reclamen el

seu sou a Oriol Giralt i Gili, un advocat que té despatx al

Baix Llobregat i que està relacionat amb el grup de Convergèn-

cia Democràtica de Catalunya del districte de les Corts de Bar-

celona. Oriol Giralt va treballar a la Secretaria General de l’Es-

port quan CiU manava a la Generalitat i, el 1999, es va presentar

a les llistes de CiU de les eleccions al Parlament de Catalunya al

lloc 57.

Oriol Giralt també està relacionat amb el Barça. L’any 2005, va

interposar una denúncia contra Joan Laporta i la junta directiva

del club per vulneració dels estatuts. Posteriorment, l’estiu de

2008, va ser el cap visible de la moció de censura contra l’expresi-

dent del Barça Joan Laporta, que va comptar amb el suport de 9.145

signatures i del 60% dels socis. El 18 de febrer d’enguany, Giralt va

convocar una roda de premsa per dir que havia estat espiat pel

club. Dies després, el 4 de març, la Comissió de Disciplina del Fut-

bol Club Barcelona el va suspendre per un any de la seva condició

de soci.

XAVI MARTÍ



Gerard Coll-Planas 
(doctor en Psicologia Social)
afons@setmanaridirecta.info

Entre els grups LGTB trobem una dis-
crepància de base en relació a la finalitat
última de la lluita política. Simplificant,
podem dir que hi ha qui lluita per la nor-
malització i altres que ho fan per una
transformació social més àmplia. Aques-
tes dues finalitats no només són dife-
rents, sinó que solen ser viscudes com a
contradictòries.

Des de la normalització, l’objectiu és
que lesbianes, trans i gais siguin accepta-
des socialment com a persones dignes i
amb els mateixos drets i deures que la
resta. Aquest empeny ha conduït a cen-
trar la lluita en aconseguir acabar amb les
discriminacions.

Pel discurs que prioritza la transfor-
mació social, sostingut per les associa-
cions considerades més radicals, s’ha ten-
dit a prioritzar el treball ideològic, tot
menystenint l’afany de reconeixement
social i d’intervenció pràctica de les asso-
ciacions partidàries de la normalització.
Des d’aquest punt de vista, s’han priorit-
zat els canvis a llarg termini encaminats a
superar la forma dominant de regular el
gènere i la sexualitat i s’han atacat els
guanys concrets (com el matrimoni),

argumentant que contribueixen a des-
mobilitzar el col·lectiu i a allunyar-nos de
plantejaments més ambiciosos que con-
dueixin a una transformació radical de la
societat.

D’aquesta forma, dins el moviment
LGTB català, s’ha produït històricament
una separació entre –per una banda–
grups partidaris de l’atenció a les necessi-
tats immediates (creant serveis i reivindi-
cant l’acceptació social) i –per l’altra ban-
da– grups partidaris d’elaborar un treball
ideològic de transformació social, allun-
yat de la resolució de les necessitats im-
mediates del col·lectiu. Crec que aquesta
tensió és espúria, ja que, com algun grup
ha mostrat, per exemple l’efímera Act-
Up Barcelona en el cas de la lluita contra
la sida, no és contradictori aproximar-se a
les necessitats immediates del col·lectiu i
mantenir una perspectiva ideològica
bel·ligerant que plantegi horitzons més
amplis.

Comprometre’ns amb la superació
del patriarcat no exclou combatre les dis-
criminacions que suposava, per exemple,
no poder-se casar. Així es va visibilitzar
durant els primers anys de l’epidèmia de
la sida, en què l’exclusió del matrimoni
va generar situacions d’una profunda
injustícia i va deixar les parelles de molts
gais morts totalment desemparades.

Reconèixer el nostre marge d’actuació
Les diferències i desigualtats de gènere es
reprodueixen, en gran part, gràcies a la
ideologia essencialista que les estableix
com a naturals i immodificables. Es tracta
d’explicacions sostingudes per científics
amb plantejaments deterministes biolo-
gistes (vegeu Goldberg, 1976; i Fisher,
2000) que són molt populars perquè ens
presenten un món estable, que no qües-
tiona la nostra responsabilitat en la repro-
ducció del sexisme.

Mentre feia el treball de camp d’una
recerca (Coll-Planas, 2010), em va sobtar
veure que molts gais, lesbianes i trans
esgrimeixen explicacions biologistes, se-
gons les quals la seva homosexualitat o

Reflexions
promíscues
Les tensions polítiques creuen tots els moviments
socials. Unes tensions que estructuren formes de mirar
el món i d’entendre’s una mateixa i que generen proxi-
mitats i distàncies i dibuixen fronteres que ens aïllen les
unes de les altres. Aquest article es centra en alguns
eixos de debat que travessen el moviment lesbià, gai,
trans i bisexual (LGTB). S’han escollit els eixos que
generen debats més prolífics i que poden resultar inte-
ressants tant per activistes LGTB com per qui ve d’altres
lluites. Aquesta és una invitació al debat i a la discre-
pància, a la traducció a altres experiències i al plaer de
la promiscuïtat: en comptes de buscar la puresa de l’ar-
gument ortodox, la proposta és complaure’s a barrejar
perspectives, a mesclar militància, acadèmia i refle-
xions personals, a escoltar els adversaris i encomanar-
se de l’afany de rastrejar els límits de tots els ‘política-
ment incorrectes’ (fins i tot els dels propis moviments
socials) que obstaculitzen el nostre pensament.
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-
Dins el moviment LGTB
català s’ha produït
històricament una
separació entre els grups
partidaris de l’atenció a
les necessitats immediates
i els que volen elaborar
un treball ideològic de
transformació social.
-
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transsexualitat és producte de les seves
hormones, cromosomes, o fins i tot de la
medicació que va prendre la seva mare
durant l’embaràs. Amb aquest tipus d’ar-
gumentacions, els mateixos gais, lesbia-
nes i trans reprodueixen els discursos
essencialistes que estan a la base de la seva
pròpia opressió.

Em sorprenia –també– trobar el cas
contrari: persones que, sovint des de pos-
tulats queer, afirmen que l’individu pot
configurar completament, sense cap li-
mitació, la seva identitat de gènere i traçar
el seu desig.

Així doncs, es dibuixa un panorama
complex. D’una banda, trobem explica-
cions biologistes que ens desempoderen
perquè mostren com a immodificables
les estructures socials que ens oprimei-
xen. D’altra banda, l’explicació que exa-
cerba la capacitat individual per modifi-
car aspectes com el gènere o la sexualitat
–en gran part, productes inconscients–
ens transmet una idea del subjecte com
un autor omnipotent de la seva subjec-
tivitat.

Com podem caminar cap a una visió
que ens permeti fer-nos responsables de
les nostres vides tenint en compte tant les
influències que hem rebut i les estructu-
res que ens limiten, com el marge d’ac-
tuació que tenim per modificar-les?

Al fil del tema de l’agència, una imat-
ge molt comuna –sobretot entre els dis-
cursos dels col·lectius considerats més
radicals– és la contraposició entre una
massa idiotitzada i una minoria d’activis-
tes il·luminats. És a dir, hi ha una sèrie
d’activistes que tenen capacitat de fer la
lectura vertadera de la situació i que tenen
la missió d’il·luminar una massa apolitit-
zada que va a les discoteques d’ambient
com un autòmat, sense cap mena de sen-
tit crític.

El que em resulta políticament preo-
cupant d’aquesta formulació tan estesa és
que entranya autoritarisme i que, en
menystenir l’altre, s’allunya dels interlo-
cutors amb qui hauria de dialogar. Ens es-
tranya que, partint de concepcions com
aquesta, gran part del col·lectiu LGTB se
senti allunyat de l’activisme més radical?
Potser si fóssim més capaços d’escoltar i
dialogar amb les persones del nostre propi
col·lectiu entendríem que no som minoria
perquè els altres estiguin equivocats, sinó
perquè sovint partim d’uns posiciona-
ments que ens allunyen de les persones a
qui ens hauríem d’acostar. Ser pocs no és
necessàriament un problema, esdevé un
problema quan és producte de la nostra
incapacitat pel diàleg i quan ho sentim
com un senyal del nostre caràcter d’elegits.

El col·lectiu o la societat?
També trobem una discrepància entre la
lluita pels drets d’un col·lectiu específic o
per la transformació de la forma de con-
cebre i regular el gènere i la sexualitat.
Seguint Eve Kosofsky Sedgwick (1998),
aquesta és la contraposició entre les pers-
pectives minoritzadora i universalitza-
dora, que són dues formes de respondre a
la pregunta “En la vida de qui, la definició
de l’homo/heterosexualitat és un tema
contínuament vital i problemàtic?”.

La perspectiva minoritzadora entén
que el tema de l’homosexualitat i la trans-
sexualitat afecta una minoria poc nom-
brosa, identificable i que constitueix un
percentatge estable de la població (el
famós 10% de gais i lesbianes). Això su-
posa entendre que la transsexualitat i
l’homosexualitat no estan relacionades
amb les normes culturals (la rigidesa de
les regles del gènere, la definició de la
masculinitat i la feminitat, etc.), sinó
que responen a algun tipus de tret essen-

cial i immutable. Entendre-les com a
experiències minoritàries suposa natu-
ralitzar l’ordre dominant i permet que la
resta de la societat quedi fora de tot
qüestionament.

En contraposició, la perspectiva uni-
versalitzadora afirma que l’homosexuali-
tat i la transsexualitat són problemàtiques
rellevants per les persones de tot l’espec-
tre de sexualitats i identitats de gènere.
Adoptar aquesta perspectiva implica en-
tendre que la lluita no afecta només a les-
bianes, trans i gais, sinó el conjunt de la
població. D’aquesta manera, obre la porta
a l’articulació amb altres activismes que
qüestionen la forma de regular el gènere
i la sexualitat, com el feminisme o la lluita
pels drets de les treballadores sexuals.

El repte d’articular-se amb diferents
lluites resulta, sens dubte, un repte se-
ductor sobre el paper, però a la pràctica
suposa repensar profundament la pròpia
lluita i la manera de llegir el món. Els
autors postmarxistes Ernesto Laclau i
Chantal Mouffe (1987) ens proposen
passar de les aliances a les equivalències.
Això implica que deixem de parlar de
diferents lluites que cerquen punts de
connexió i col·laboració: en el procés de
l’equivalència, aquestes han d’estar dis-
posades a transformar-se profundament
les unes a les altres.

En aquesta línia, podem pensar com
ens pot ajudar a repensar la sexualitat
l’activisme pels drets de les treballadores
sexuals: quan som subjectes i quan ens
sentim objectes en les nostres relacions
(sexuals o no)?; el sexe és una activitat
humana més o té un caràcter especial
que l’hauria d’excloure de la mercan-
tilització?

Com podem repensar el dret del pro-
pi cos en base a les aportacions de les
campanyes pel dret de l’avortament, de
l’activisme crític amb la patologització de
la transsexualitat, dels que defensen el
dret de tenir una mort digna o que recla-
men el dret del suïcidi autònom? Com,
les diferents posicions dins d’aquests ac-
tivismes, ens permeten qüestionar-nos
els límits i les certeses respecte la reivin-
dicació del dret del propi cos?

I la lluita per la despatologització de la
transsexualitat (vegeu Missé i Coll-Pla-
nas, 2010), com es pot repensar a partir
de les contribucions de l’activisme antip-
siquiàtric que qüestiona la tendència im-
perant d’inventar nous trastorns mentals
i de receptar-nos medicines per tractar-
los? Com es pot enriquir de les veus de
les persones diagnosticades d’esquizofrè-
nia que critiquen la forma hegemònica de
tractar-los o la mateixa definició de ma-
laltia mental?

El valor polític de la contradicció
Reproduïm el sexisme perquè ens és útil.
Perquè estructura el món, ens permet
controlar-lo, preveure’l. Això succeeix
tant en l’àmbit social (organitza la divisió
del treball, canalitza la convivència...)
com també en l’individual: ens aterra la
nostra pròpia complexitat i ens aferrem a
les categories establertes per tal d’ordenar
la nostra experiència. A més, reproduir
les categories socialment existents ens

Manifestació del 28
de juny de 2009
per l’alliberament
gai lèsbic i trans.
-
Arxiu

-
El repte d’articular-se amb diferents
lluites resulta seductor sobre el paper,
però, a la pràctica, suposa repensar
profundament la pròpia lluita i la
manera de llegir el món.
-
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permet ser reconegudes, tant pels altres
com per nosaltres mateixes. Aquesta ne-
cessitat humana d’una certa estabilitat
–social i psíquica– ha de ser tinguda en
compte a l’hora de qüestionar aspectes
tan centrals per la pròpia subjectivitat
com són el gènere i la sexualitat.

Des d’aquest punt de vista, les pro-
postes polítiques que plantegen transfor-
mar radicalment el gènere i la sexualitat
em generen desconfiança si no incorpo-
ren un reconeixement de les nostres fra-
gilitats, de la nostra necessitat de reconei-
xement, del pes de les estructures socials
en la configuració de la nostra subjectivi-
tat i del nostre limitat (i per això molt
valuós) marge d’actuació, de canvi.

Per aquest motiu, considero que és
un error polític elaborar discursos que no
tinguin en compte aquests factors. La
tensió entre la nostra ideologia i la nostra
vida és un valor polític que cal reivindi-
car. Cal escapar d’una contradicció cò-
moda, que és estèril políticament perquè
evita la confrontació entre com ens agra-
daria ser i com som. Cal reivindicar les
contradiccions que ens mantenen vius,

que ens porten a qüestionar-nos cons-
tantment, a escoltar els discursos dels
nostres suposats adversaris per apren-
dre’n, que assumeixen que no és possible
trobar respostes definitives i que, ben
sovint, ens enganyem a nosaltres matei-
xos.

A més, l’explicitació de les nostres
contradiccions polítiques, lluny de debi-
litar-nos, contribueix a construir discur-
sos més democràtics que mostren sense
pudor que, lluny de ser universals, són
emesos des de posicions particulars, que
en comptes d’oferir veritats absolutes,
aporten respostes parcials i inestables –no
definitives– de llegir i transformar les
realitats que ens oprimeixen.

-
Les propostes polítiques que plantegen
transformar radicalment el gènere i la
sexualitat em generen desconfiança si
no incorporen un reconeixement de les
nostres fragilitats
-

Rodrigo Prieto Drouillas 
(doctor en Psicologia Social)

A les societats actuals, existeix una cor-
respondència rígida entre el sexe biolò-
gic, el gènere i les pràctiques sexuals que
s’ha format, en gran mesura, al llarg dels
últims dos segles com a fruit del desen-
volupament de les disciplines psi: la psi-
cologia, la psiquiatria i, especialment, la
psicoanàlisi, amb la complicitat de di-
verses branques de la medicina, com la
fisiologia, l’endocrinologia i, més re-
centment, la genètica, entre d’altres.

No obstant això, cap d’aquests tres
eixos de definició del que avui anome-
nem gènere no és fix o estable, tal com
demostren centenars de milers de per-
sones, en les quals la biologia, la identi-
tat i el desig es barregen de múltiples
maneres.

A finals del anys 80, als Estats Units,
va sorgir un moviment polític i teòric
per criticar l’esmentada correspondèn-
cia sexe-gènere-sexualitat i reivindicar
la llibertat dels cossos en aquests ter-
renys. Es tracta del moviment i la teoria
queer (De Lauretis, 1991).

Des d’aleshores fins ara, aquesta eti-
queta (que en anglès significa rar, mons-
truós, estrany i que fins i tot s’utilitza
com a sinònim de marica o bollera, etc.)
ha servit com a paraigües a diferents
col·lectius que no se senten identificats
amb les paraules que habitualment es
fan servir per anomenar les persones no
heterosexuals.

Simplificant molt, podem dir que
els plantejaments queer advoquen per-
què cada persona construeixi la seva i-
dentitat sexual i de gènere i practiqui la
sexualitat de la manera que més li ag-

radi, sense limitar-se necessàriament als
paràmetres d’allò que socialment es
considera normal.

Vides des-generades
Aterrant a la discussió teòrica sobre el
terme, hi ha moltes persones que, avui dia,
viuen al marge dels límits dels gèneres. En
una investigació recent (Prieto, 2009), vam
conèixer de prop algunes d’aquestes perso-
nes i ens van explicar com s’ho fan, per ges-
tionar la complexitat que això els suposa en
diferents aspectes.

Un primer punt de tensió entre teoria
i vida és la qüestió de la identitat. Per una
banda, la teoria queer sosté que les identitats
sexuals i de gènere poden ser flexibles i
canviants i que, per tant, no té sentit parlar
d’home, dona, heterosexual, homosexual, etc.
Afirma, a més, que aquestes etiquetes
tenen una forta càrrega de discriminació, ja
que –legitimades per la ciència– tracen una
línia divisòria entre allò normal i allò consi-
derat patològic. Des del moviment queer, les
persones que comparteixen aquesta noció
de la identitat opten per una utilització
estratègica de les identitats sexuals i/o de
gènere, com la hiperidentificació amb
comunitats o col·lectius molt específics
com ara els mariques ossos o folklòriques, o
les bolleres femme o butch.

En la mateixa línia de la identitat, una
altra estratègia utilitzada per les persones
que volen traspassar els límits dels gènere
és apropiar-se de paraules habitualment
utilitzades per insultar-les per anomenar-
se a si mateixes (Butler, 1990). Així, marica,
loca, nenaza, bollera, tortillera o camionera,
–entre d’altres– perden el seu valor com a
insult i es transformen en senyals d’identi-
tat. En aquest sentit, una de les participants
de la investigació explicava que, quan va

pel carrer i algú li crida “maricón!”, habi-
tualment s’apropa amablement a la per-
sona i li demana: “M’has cridat?”, amb la
qual cosa aquesta queda totalment descon-
certada.

Quin és el potencial polític d’aquestes
estratègies de la identitat?, en quina mesura
qüestionen o transformen l’estigma d’a-
normalitat o patologia que pesa sobre les
persones que no s’ajusten a les normes
socials del sexe i el gènere?, de quina ma-
nera aquestes polítiques ajuden a l’auto-
construcció identitària de les persones que
rebutgen les etiquetes de sexe-gènere?

Aquests interrogants expressen el tret
principal que caracteritza les vides des-ge-
nerades: la politització de la seva vida quo-
tidiana, personal i social. La necessitat de
qüestionar-se els diferents aspectes en què
les normes de gènere els determinen i in-
tentar transgredir-les intencionadament
per generar un efecte paradoxal als seus en-
torns immediats i, per extensió, a la socie-
tat en general. Per descomptat, no hi ha cap
d’aquestes persones que apliqui tots a-
quests plantejaments amb èxit i coherèn-
cia, ja que fer-ho suposa un nivell molt alt
de disciplina personal i de resistència per
suportar la pressió social.

Així doncs, viure absolutament fora
dels límits de les categories de sexe i gènere
és impossible a l’actualitat. No obstant
això, hi ha nombrosos exemples indivi-
duals i col·lectius que demostren que és
possible prescindir d’aquestes etiquetes i
permetre la realització de moltes persones
que ara se senten atrapades dins els límits
estrets del sexe-gènere heteronormatiu.
Confiem que, poc a poc, aquestes expe-
riències visibilitzin aquestes altres opcions
i obrin múltiples possibilitats de ser i fer
per totes les persones.

Manifestació
internacional per la
lluita trans i
intersex el 5 de
juny a Barcelona
-
Albert Garcia

Trencant els gèneres



pàg. 4 MIRALLS

Lluís Rodríguez Algans és economista, mili-
tant de la CNT de Barcelona i membre de
l’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Au-
togestió (ICEA). Gràcies al treball intens i
rigorós de la gent que en forma part,
aquesta entitat –creada només fa un parell
d’anys– ja s’ha convertit en un dels punts
de referència de l’economia crítica de l’Es-
tat espanyol.

Jordi Garcia
entrevista@setmanaridirecta.info

Tradicionalment, el pensament anarquista s’ha centrat poc
en l’economia. Quines són les principals contribucions de
l’anarquisme al pensament econòmic?
Com dius, l’anarquisme s’ha centrat poc en economia i ha desen-
volupat molt millor els aspectes filosòfics i sociològics de crítica al
poder i a l’autoritat, de qüestionament de la funció de l’Estat, etc.
Altres corrents de pensament com el marxisme, tradicionalment,
s’han enfocat a analitzar el funcionament de l’economia capitalista
de forma molt solvent. Tot això, però, convé matisar-ho, ja que,
dins la història del pensament, existeix la tendència d’etiquetar les
posicions per reforçar els corrents de pensament, tot i que aquest
procés no és lineal ni té una coherència interna absoluta. Per posar
un exemple, les aportacions teòriques de Paul Baran i les empíri-
ques d’autors radicals americans més contemporanis en relació a
què és treball productiu i improductiu –per tant, útil socialment–
trenquen amb la posició marxista clàssica del tema. Aquests rao-
naments s’adscriuen al corrent (neo)marxista, però teòricament
connecten més amb autors anarquistes, anarcosindicalistes o ins-
titucionalistes anteriors com Cornélissen o Veblen. Dit això, sí
que crec que l’anarquisme i l’anarcosindicalisme han fet aporta-
cions importants al debat de com organitzar l’economia i la socie-
tat de forma autogestionària i de la forma d’arribar-hi, amb autors
com Kropotkin, Pierre Besnard, Christian Cornélissen, Rudolf
Rocker, Isaac Puente, Abad de Santillan, Gaston Leval, Abraham
Guillén, i més recentment, Michael Albert i Robin Hahnel.

En aquest sentit, l’estudi de les col·lectivitzacions llibertà-
ries del 36 deu ser una font important per reflexionar sobre
com autogestionar l’economia...
Les col·lectivitzacions van demostrar que la gestió econòmica
assembleària del treball és possible i viable a gran escala. També es
va comprovar que la llibertat d’experimentació implica una
riquesa d’experiències, com per exemple la que va tenir lloc a la
ciutat d’Alcoi, amb una gestió anarcosindicalista tant al camp com
a la indústria; l’experiència important de les col·lectivitzacions
industrials de caire socialista llibertari a Catalunya, o l’experiència
de les col·lectivitzacions agràries de caire comunista llibertari a l’A-
ragó. Com a resultat, també es va aconseguir millorar les condi-
cions de treball i de vida en general, tot i la conjuntura de guerra.
En definitiva, es va demostrar que l’autogestió generalitzada és
possible.
No tot devien ser flors i violes...
Segurament, hauria calgut més temps per consolidar aquestes
conquestes, poder accedir a les primeres matèries necessàries i
consolidar la demanda de forma estable. Cal tenir en compte la
magnitud del que es va posar en marxa: calia reestructurar l’activi-
tat econòmica, transformar la indústria i dirigir-la cap a les neces-
sitats de la guerra, substituir importacions i dirigir alguns sectors
enfocats a l’exportació cap a la demanda interna. En aquesta línia,
hauria calgut tenir temps per treballar la coordinació econòmica
llibertària. La classe treballadora anarcosindicalista va demostrar
que podia fer-ho, malgrat les dificultats i les limitacions que es van

presentar. L’experiència també va deixar exemples d’egoisme
d’empresa que s’han reproduït en altres èpoques, com a la Iugos-
làvia comunista. És evident que el bloc soviètic mai no va deixar
enrere la societat de classes ni l’explotació econòmica i va substi-
tuir la classe capitalista per la burocràtica, per tant, malgrat les
insuficiències, aquesta experiència va ser molt més profunda.
A vegades, fa l’efecte que l’anarquisme va aturar el seu
rellotge el 1936. Quins punts de referència més actuals ens
ofereix?
Cal dir que, durant la transició i, sobretot, a Catalunya, l’anar-
quisme va ser un moviment social molt important. Així mateix,
moviments socials més propers en el temps han recollit la filo-
sofia de funcionament anarquista –encara que no es reconeguin
explícitament com a tals– i fins i tot han desenvolupat algun dels
seus objectius, com pot ser el moviment okupa o l’antimilita-

rista. Dit això, crec que les referències actuals són principalment
les organitzacions i entitats que conformen el moviment lliber-
tari. Cal parlar, doncs, de la centenària CNT, la branca laboral i
econòmica de l’anarquisme, que encara avui desenvolupa una
lluita important per consolidar un model sindical diferent del
de la resta de sindicats, basat en l’assemblearisme i l’acció
directa. La CNT, des de la perspectiva dels sindicats, representa
el sindicalisme revolucionari. Per altra banda, trobem organit-
zacions de caire específicament anarquista com pot ser la Fede-
ració Anarquista Ibèrica (FAI), que actua en un àmbit social i
cultural, o la Federació d’Estudiants Llibertaris (FEL), que ho fa
en el context estudiantil. Cal destacar, també, el renovat movi-
ment d’ateneus llibertaris i centres d’estudis, dins el qual ens
incloem l’ICEA, com a eines de projecció cultural, analítica i
propositiva.

-
“L’anarquisme i l’anarcosindicalisme
han fet aportacions importants al debat
de com organitzar l’economia i la
societat de forma autogestionària”
-

Lluís Rodríguez:
Economista també rima amb anarq
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En el mateix nom de la vostra entitat, Institut de Ciències
Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA), atribuïu a l’econo-
mia la categoria de ciència. Però l’estrepitosa falta de pre-
dicció de la crisi actual per part de la immensa majoria d’e-
conomistes i investigadors no demostra, precisament, que,
més que una ciència hi ha tantes economies com ideologies
i que l’economia dominant no és altra cosa que una eina de
legitimació de la gent més rica?
D’entrada, crec que l’economia és una ciència social, no una cièn-
cia exacta o matemàtica. I aquí, segurament, discrepo de la majo-
ria d’economistes acadèmics. Dit això, sí que crec que l’economia
dominant és una eina de legitimació dels rics tot i que, d’ella,
almenys en algunes branques més aplicades o d’empresa, se’n
poden extreure anàlisis útils. Això no treu que, almenys des de l’I-
CEA, utilitzem paradigmes d’economia política radical, és a dir,
d’anàlisi del capitalisme anant a l’arrel. A qualsevol que vulgui
transformar la societat, li interessa analitzar el sistema amb les
millors eines possibles; sabem que l’economia burgesa no les sub-
ministra, però sempre se’n pot aprofitar alguna cosa. Respecte a la
falta de predicció, ho és, en part, per la forma dominant d’analit-
zar l’economia, no massa útil per analitzar tendències i punts d’in-
flexió, i en part, senzillament perquè s’ha mirat cap a un altre cos-
tat per no voler dir en públic el que era evident que passaria.

Manteniu contactes amb altres sectors de l’economia
crítica?
Els membres de l’ICEA que som economistes ens hem conegut i
continuem participant en el moviment d’economia crítica a l’Es-
tat espanyol. Esperem que aquesta col·laboració es tradueixi en
activitats conjuntes tal com s’estan impulsant i, sobretot, a aportar
el nostre punt de vista de l’economia i la societat, així com del que
creiem que ha de ser una economia i una societat diferents. En la
meva opinió, la pregunta que ens hauríem de fer és com hauríem
d’estructurar una economia i una societat llibertàries perquè no hi
hagi la possibilitat de tornar enrere al capitalisme. A partir d’aquí,
crec que s’hauria d’establir un sistema de planificació social de

manera que les necessitats de consum guiessin la producció i trac-
tant d’evitar institucions econòmiques que permetessin mantenir
o reproduir els esquemes capitalistes.
Penses que una economia tan complexa com l’actual es pot
planificar? No seria més factible recórrer al mercat com a
instrument de coordinació espontània entre l’oferta i la
demanda?
El mercat és anterior al capitalisme i pot ser útil per processos d’in-
tercanvi o de redistribució de productes, un cop feta una primera
assignació. D’altra banda, entenc que els mecanismes de compe-
tència entre empreses suposen un pilar fonamental del capita-
lisme, tot i que caldria veure si poden tenir alguna utilitat en un
context autogestionari d’alguna indústria concreta. En casos histò-
rics de socialisme de mercat com Iugoslàvia, els resultats en aquest
sentit no van ser massa satisfactoris, ja que se sostenia l’estructura
de classes i l’Estat, juntament amb un mercat de treball, atur,
pobresa i –consegüentment– polarització de rendes.
Quines són les propostes anarquistes davant la crisi econò-
mica actual?
Si parlem d’una posició anarquista, sens dubte, seria tractar d’e-
liminar l’estructura social i econòmica actual per substituir-la
per una altra basada en la satisfacció de les necessitats, la solida-
ritat i el suport mutu i que, per tant, sigui molt més eficient i
justa. Ara bé, si estem d’acord que això no és possible a curt ter-
mini, nosaltres estem treballant per fer propostes que puguin
servir com a programa i eina d’actuació. Evidentment, quan fem
aquestes propostes, pensem en agents vinculats amb el sindica-
lisme de classe i anarquista, així com en organitzacions socials i
anarquistes. Creiem que, si no és possible eliminar el capita-
lisme a curt termini, almenys cal fer propostes dirigides a acon-
seguir la gestió de l’economia i la societat per part de la classe
treballadora, com a forma d’anar canviant la correlació de for-
ces. En aquesta línia, podem enquadrar mesures en termes de
reformistes, progressives i transformadores. Les mesures reformistes
es plantejarien amb l’objectiu de dotar la classe treballadora
d’un escut social davant la crisi alhora que pretenen evidenciar
la posició de classe de l’Estat en no aplicar-les. En aquest tipus
de propostes, hi entrarien les polítiques econòmiques d’inver-
sió pública, una reforma fiscal que incrementés els impostos a
les empreses i als rics, les polítiques laborals passives de subsi-
dis... Les mesures progressives tindrien l’objectiu de reforçar el
control sindical de classe i anarquista de les relacions econòmi-
ques i laborals. Un exemple seria el control sindical de l’oferta
laboral per part d’aquestes organitzacions. Per últim, les mesu-
res que anomenem transformadores buscarien la substitució de
la gestió privada per la gestió obrera i social, prenent com a
exemple la recuperació i cooperativització d’empreses.

Fins ara, sembla que s’estan donant pocs casos de recupe-
ració i cooperativització d’empreses, si comparem les
xifres amb les de la crisi industrial dels 80...
Efectivament, s’ha de fer un treball important en aquesta línia.
Avui dia, no existeix el costum d’afrontar processos col·lectius en
el món laboral, no només cooperatives, sinó tampoc seccions sin-
dicals. Quan es planteja la recuperació d’empreses, s’ha de tenir en
compte la importància de l’afiliació i la pràctica sindical prèvies.
Voler cooperativitzar una empresa en funcionament sense una tra-
dició de lluita sindical és un salt al buit massa gran i amb moltes
possibilitats de fracàs. Penso que la praxi sindical ensenya a orga-
nitzar-se col·lectivament, a establir plataformes reivindicatives i a
abordar els problemes col·lectius de forma que s’impliquin el
màxim nombre de treballadors possible. A més, normalment, les
seccions sindicals analitzen la informació de l’empresa i el sector
econòmic, juntament amb estudis de mercat, per –en cas de con-
flicte laboral– estudiar els competidors i clients. Aquesta informa-
ció i praxi serveix eventualment per apoderar-se dels mitjans de
producció i gestionar una empresa cooperativitzada. Els motius
pels quals no hi ha una explosió d’ocupació d’empreses com en
altres èpoques són variats, però un d’important és la debilitat del
sindicalisme de classe. Ara bé, entenc que això no invalida la
necessitat de potenciar aquesta línia d’actuació.

Què hem de fer el dimecres que ve, 29 de setembre?
Des de l’ICEA, creiem que cal donar suport a qualsevol mobilit-
zació que intenti evitar que la crisi la pagui la classe treballadora.
Personalment, penso que cal fer vaga des d’una perspectiva crítica
amb el sindicalisme oficial. Si bé és cert que la vaga és una rentada
de cara pel sindicalisme institucionalitzat, cal donar-li suport per-
què, si fracassa, no hi sortiran perdent CCOO i UGT, ja prou des-
acreditades, sinó sobretot els treballadors, que patiran les mesures
més dures d’ajust. Cal dir, també, que fer vaga no significa quedar-
se a casa, sinó participar en les mobilitzacions i piquets que s’orga-
nitzin. Jo participaré als piquets que organitzi la CNT a Barcelona.

-
“Els motius pels quals no hi ha una
explosió d’ocupació d’empreses com en
altres èpoques són variats, però un
d’important és la debilitat del
sindicalisme de classe”
-

Al servei de l’autogestió
L’ICEA és una entitat cultural que es va
constituir el març de 2008 amb l’objectiu
de desenvolupar activitats de docència i
investigació en economia política, ciències
socials i autogestió obrera i social. Es basa
en els principis anarquistes d’assemblea-
risme, federalisme, solidaritat i suport
mutu. Els seus objectius principals són
tres: analitzar l’actual sistema econòmic i
social, el capitalisme; fer propostes de polí-
tica econòmica, laboral i social des d’una
perspectiva llibertària i enfocades a anar
implantant estructures autogestionàries, i
per últim, estudiar les formes econòmi-
ques i socials amb què es pot substituir el
capitalisme en clau autogestionària.

Encara que es tracta d’una entitat de
creació recent, desenvolupa força activitat:
un grup d’estudi d’introducció a l’econo-
mia, conferències sobre temes com la crisi
internacional i el subdesenvolupament, les
empreses recuperades a l’Argentina, el
canvi climàtic, el cooperativisme i l’anarco-
sindicalisme, la reforma laboral i de pen-
sions, etc. Així mateix, elabora informes de
suport per lluites sindicals i s’encarrega
d’un consultori sociolaboral al Diagonal i
de la secció d’economia del periòdic Cnt.
L’abril passat, va col·laborar en l’organitza-
ció de les jornades titulades Alternatives al
capitalisme, l’autogestió a debat, celebrades en
el marc del centenari de la CNT a Barce-

lona. Entre els seus projectes de futur, vol
publicar la segona edició del Cuadernos del
ICEA nº1 sobre la crisi econòmica, a més
d’informes i documents de treball relacio-
nats amb les privatitzacions i les recupera-
cions d’empreses.

L’ICEA té la seu social a la Federació
Local de Sindicats de la CNT de Barce-
lona, a la plaça del Duc de Medinaceli, 6,
entresòl 1a.

quista
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-
“Cal donar suport a la vaga del 29
perquè, si fracassa, no hi sortiran
perdent CCOO i UGT, ja prou
desacreditades, sinó sobretot els
treballadors, que patiran les mesures
més dures d’ajust”
-

FIES: 
Bonet
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Carles Masià
petjades@setmanaridirecta.info

Escriptor, crític d’art, filòsof, pensador,
traductor, col·leccionista... Walter Benja-
min va ser un personatge polifacètic,
membre d’una generació que es va veure
atrapada pel context geopolític de l’època.
Aquest mes de setembre, es commemora
el setantè aniversari de la seva mort a
Portbou mentre intentava escapar del
nazisme a través dels Pirineus.

Tradicionalment, se l’ha enquadrat
dins l’escola de Frankfurt, un corrent
filosòfic que va abraçar el marxisme i que
té Adorno i Horkheimer com dos dels
seus representants més cèlebres. Però
Benjamin, jueu alemany, no va obtenir
reconeixement fins després de la seva
mort. Són menys coneguts els seus estu-
dis sobre els mitjans de comunicació a
partir del seu treball al món de la ràdio,
sense el qual no es pot entendre la polí-
tica de la primera meitat del segle XX. De
fet, també se’l pot considerar un dels pri-
mers crítics de la societat de consum,
retratada als seus assajos i articles publi-
cats a diversos diaris i revistes. A banda,
també va traduir autors com Baudelaire i
Proust.

L’ombra del feixisme
A principis dels anys 30, l’ascens del fei-
xisme el va obligar a marxar d’Alemanya.
L’any 1940, però, l’ocupació de França
per part de Hitler el va forçar a canviar de
plans un altre cop. Si es quedava a París,

el govern col·laboracionista de Vichy el
lliuraria a les autoritats alemanyes. L’ú-
nica sortida que li quedava era abandonar
Europa per arribar als Estats Units, com
ja havien fet molts altres exiliats. L’objec-
tiu era entrar a l’Espanya franquista clan-
destinament pels Pirineus i creuar tota la
península Ibèrica amb discreció, arribar a
Portugal i agafar un avió a Lisboa en
direcció a Nova York. A l’altra banda de
l’oceà, esperava poder continuar el seu
treball amb l’Escola de Frankfurt. Benja-

min ja havia obtingut un visat al consolat
dels EUA a Marsella, però ara li quedava
la part més difícil del trajecte. Un any
abans, li havien retirat la nacionalitat ale-
manya perquè havia col·laborat en una
revista literària soviètica.

Després de demanar consell a dife-
rents amics, Benjamin es va traslladar a la
població rossellonesa de Banyuls, on es
va trobar amb el seu contacte, Lisa Fittko,
que l’havia d’ajudar a creuar la frontera
juntament amb dos refugiats més a pri-
mera hora del matí. Anys més tard,
aquesta activista relatarà el recorregut
amb Benjamin i altres persones a qui va
acompanyar al llibre La meva travessa dels
Pirineus.

El dia 25 de setembre, el grup surt de
Banyuls, però, quan arriben a Portbou,
se’ls nega l’entrada i la policia fronterera
els manté sota custòdia en un hostal de la
població. Poc després, se’ls comunica
que seran lliurats a les autoritats france-
ses, cosa que significa una deportació
segura cap a Alemanya. Benjamin, malalt
del cor i extremadament fatigat després
de la travessa, sap que li queden poques
opcions d’escapar. Finalment, pren una
decisió: se suïcida amb una sobredosi de
morfina, una substància amb la qual
havia experimentat anys abans. Amb tot,
la mort de Benjamin a Portbou sempre
ha estat envoltada d’un cert misteri i fins
i tot hi ha una teoria que assegura que va
ser assassinat per agents estalinistes.
Sigui com sigui, el recorregut de Benja-
min per marxar d’una Europa tenyida de
feixisme va acabar a Portbou, on un
monument recorda la seva figura al
cementiri.

La memòria de les persones refugiades
Avui, és possible recórrer pràcticament el
mateix camí que van fer Benjamin i mol-
tes més persones de l’època. Així, aquest
trajecte també és conegut com a ruta Lís-
ter, ja que va ser el camí que va utilitzar

el general republicà per creuar la frontera
en sentit contrari l’any 1939. A banda, és
una de les vies tradicionals que han
seguit els contrabandistes en èpoques de
penúria. Precisament, el 25 de setembre,
es commemora el pas de Benjamin per
l’Alt Empordà amb una ruta guiada,
organitzada per l’Ajuntament de Port-
bou, Memorial Democràtic i altres enti-

tats. El camí, molt ben senyalitzat, surt
de Banyuls i fa uns set quilòmetres de
distància. Després de creuar un paisatge
dominat per terrasses on hi creix la
vinya, el camí s’endinsa pel bosc i ascen-
deix fins al coll de Rumpisó (583 me-
tres). Des d’aquest punt, molt exposat a
la tramuntana, s’inicia el descens cap a
Portbou.

Imatge presa des
del coll de Rumpisó,

que enllaça el
Rosselló amb l’Alt

Empordà. Al fons, el
cap de Creus.

-
Carles Masià

L’última frontera 
de Walter Benjamin
Enguany es compleixen 70 anys de la mort del filòsof i
pensador Walter Benjamin. L’avanç del feixisme a
Europa el va acabar portant fins a Portbou, des d’on
havia previst continuar el seu viatge cap a l’exili ame-
ricà. Avui, és possible recordar la seva figura i la de
molts altres refugiats de l’època seguint una ruta a peu
que creua el massís de l’Albera.

-
El recorregut de Benjamin
per marxar d’una Europa
tenyida de feixisme va
acabar a Portbou, on un
monument recorda la seva
figura al cementiri
-
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BON VIURE pàg. 7

Oriol Agulló
bonviure@setmanaridirecta.info

Podem decidir nosaltres mateixes si volem
buscar una resposta a aquestes preguntes.
La decisió és individual, la mateixa opció
personal que prenem quan anem a com-
prar i valorarem especialment un producte
pel seu preu, qualitat, estat, característiques
o condicions de contractació. A vegades,
però, la repercussió d’aquestes decisions té
implicacions socials i ambientals. I, per
tant, abans de valorar com n’és, de signifi-
cativa, la decisió que volem prendre quan
anem a comprar, haurem de tenir en
compte allò que ens explica l’etiqueta en
qüestió.

Interessos en l’etiquetatge ecològic
L’etiquetatge ecològic pretén simplificar els
fluxos d’informació entre productores i
consumidores i garantir la qualitat del pro-
ducte. Així mateix, les ecoetiquetes també
són una estratègia legal creada per incorpo-
rar els costos ecològics de la producció i la
distribució als preus dels productes. El
valor afegit d’aquests distintius ambientals
pretén assegurar a la gent que compra que
el producte s’ha elaborat sota unes condi-
cions determinades de protecció del medi.
L’ecoetiquetatge, però, no només informa i
estimula les consumidores a escollir pro-
ductes i serveis, també incentiva les
empreses i fabricants a produir productes
certificats, sovint un pas necessari per
competir en el mercat.

Un bon exemple del poder que tenen
les empreses fabricants en el sistema d’eti-
quetatge és el de les bombetes. La Comis-
sió Europea estableix els criteris per definir
la categoria de bombetes. Un cop fet això,
contacta amb els diferents fabricants de
bombetes europeus i s’adona que el 85%
del mercat està en mans de Philips. La
Comissió informa a Philips de l’existència
de l’ecoetiqueta per bombetes, però a l’em-
presa no li interessa fer-se la competència a
ella mateixa i, en conseqüència, cap fabri-
cant de bombetes no disposa de l’ecoeti-
queta.

Ecoetiquetes certificades
El sistema de certificació oficial està nor-
malitzat per l’Organització Internacional
de Normalització (ISO en anglès) d’acord
amb uns criteris d’etiquetatge que tenen en
compte el cicle de vida del producte, és a
dir, el seu procés de fabricació, ús, comer-
cialització o finalització de la seva vida útil.
Trobem ecoetiquetes als productes i ser-
veis, als aliments i als envasos i embalatges
i n’hi ha de diversos tipus.

Segons la ISO, existeixen tipologies
d’etiquetes ecològiques de tipus I, II i III i
hi ha diferències importants entre elles.

Les etiquetes ecològiques tipus I, cone-
gudes com ecoetiquetes, són certificacions
ambientals. Formen part d’un programa
voluntari, multicriteri i desenvolupat per
una tercera part (entitat de certificació) que
n’autoritza l’ús. No obstant això, no infor-
men de com mantenir o allargar la vida útil

dels productes ni de com s’han de gestio-
nar els seus residus. El Distintiu de Garan-
tia de Qualitat Ambiental o Aenor Medio
Ambiente en són alguns exemples.

Les ecoetiquetes tipus II o autodeclara-
cions ambientals són afirmacions sobre
alguna característica ambiental del pro-
ducte que les conté i no han estat certifica-
des per una tercera part. Aquest distintiu
no permet l’ús de frases generals o ambi-
gües sobre el producte com ara respectuós
amb el medi ambient, ecològic, no contamina o
protegeix la capa d’ozó. El bucle de Möbius és
un exemple d’autodeclaració ambiental
molt coneguda per les consumidores.

Les ecoetiquetes tipus III o declara-
cions ambientals de producte (EPD, en
anglès), faciliten la comunicació objectiva,
comparable i creïble del comportament
ambiental dels productes. Les EPD no do-
nen criteris per la preferència d’un pro-
ducte ni estableixen uns criteris mínims a
complir i poden ser revisades i validades
per un organisme acreditat. Aquestes eti-
quetes són poc habituals.

Hem pogut veure que cada distintiu
demana uns requisits diferents, tot i que
cap d’ells no pot assegurar la innocuïtat
total per l’ambient.

Crítiques als sistemes de certificació
També en l’àmbit de l’alimentació, existei-
xen etiquetes específiques que garanteixen
que els productes han estat produïts o ela-
borats seguint les normes de l’agricultura
ecològica i que han estat controlats en tot el

seu procés de producció, elaboració, enva-
sat i comercialització. En són un exemple
la de la Comissió Europea i la del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE) de la Generalitat de Catalunya.
Aquest darrer segell ha suscitat crítiques
d’alguns sectors, com l’Associació de Pro-
ductors, Elaboradors i Comercialitzadors
de Productes Agroalimentaris Ecològics
(APECPAE), que ha presentat un recurs
contenciós-administratiu contra la Gene-
ralitat per mantenir el veto a la certificació

privada d’aliments ecològics, ja que, avui, a
Catalunya, aquesta certificació només la
pot concedir el CCPAE, un organisme
regit per una majoria d’agricultors i rama-
ders.

Seguint amb les crítiques a les certifica-
cions oficials del CCPAE, des d’altres sec-
tors, s’estan impulsant segells alternatius.
És el cas del segell participatiu agroecolò-
gic, que s’està gestant per posar més èmfasi
en valors com la justícia social, la qualitat,
la reducció de l’impacte ambiental i la via-
bilitat econòmica, amb la intenció de teixir
una xarxa entre consumidores i producto-
res locals.

-
Cap distintiu ecològic no pot assegurar
que el producte sigui totalment innocu
pel medi ambient
-

Etiquetant l’ecologia
Proliferen les etiquetes de tota mena. S’ha fet habitual trobar diferents etiquetes que emfatitzen el
valor ecològic dels productes de consum. Quina diferència hi ha entre unes i altres? Creiem tot el que
ens diuen o som escèptiques amb totes elles? Qui ens assegura que això que afirmen és veritat?

Més enllà 
de les
ecoetiquetes

Com que les etiquetes ecològiques
estan molt centrades en els productes,
els passos dels diferents processos de
producció i les condicions de les per-
sones que hi intervenen tot sovint
queden al marge d’aquests distintius.
A més, des d’un punt de vista ecològic,
el consum de productes locals, frescos
i de temporada suposa un estalvi im-
portant d’aigua i energia, que no sem-
pre queda registrat a les ecoetiquetes.
Per moltes persones, només el con-
tacte directe entre consumidores i
productores ja permet establir una
confiança i una credibilitat en allò que
compren, un contacte que esdevé una
autèntica certificació d’intercanvi.
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N
o és la meva intenció exercir de Guy Montag en
l’exercici contradictori del bomber incendiari que,
seguint ordres d’un tirà feixista totpoderós que
pretén perpetuar-se, destrueix tota classe de lli-

bres, entenent que tals objectes, en realitat, són eines maleïdes
carregades de saviesa, capaces de formar en cultura i crítica els
ciutadans sotmesos i posar en greu risc el seu poder cruel. Però
també hem de deixar clar que no tot munt de fulles impreses i
enquadernades és, sensu stricto, un llibre, encara que per la seva
forma pogués semblar-ho. Un manual elaborat per un boig, on
s’exposen pelegrines raons pseudofilosòfiques elaborades ad hoc
per justificar una suposada supremacia i puresa racial en perill,
que per conservar-la justifica l’extermini d’éssers humans per-
tanyents a races i ètnies suposadament inferiors o contaminades
com a única garantia de supervivència, no pot considerar-se un
material d’interès públic i cultural.

Publicacions que difonen l’odi i l’exercici de la violència
contra el diferent com a argument únic i final, encara que esti-
guin impreses en paper cuché de 80 grams, amb tapes dures a tot
color i amb lletres d’or gravades al llom, poden considerar-se
llibres tan interessants com cinc pams de paper higiènic plegats
acuradament i disposats pel seu ús.

Però la realitat és que, en aquest país o Estat anomenat
Espanya, vivim en la sempiterna contradicció. Després de 40

anys suportant una tirania cruel, que ha deixat –almenys–
150.000 desapareguts, tenim una democràcia lligada i ben lli-
gada, incapaç d’afrontar els seus fantasmes; tenim un sistema
judicial que permet perseguir legalment les palles alienes,
però no les bigues pròpies, o el que és igual, Justícia Univer-
sal pels altres, però no pels habitants d’Una Grande y Libre;
tenim un país que permet que els hereus dels colpistes i assas-
sins que van acabar amb la Segona República es carreguin el
jutge que va intentar –ingenu– investigar el seu passat; tenim
un Estat que finança amb sumes brutals vells carcamals amos
de fundacions i juràssics mausoleus feixistes de desgraciat
record que humilien la ciutadania; tenim un país, refugi de
nazis, els hereus dels quals han gaudit, han explotat i s’han
enriquit amb els recursos urbanístics i que ara estan darrere
dels principals casos de corrupció; tenim un país on podem
ensopegar amb aparadors que mostren llibres d’exaltació del
nazisme com el de la fotografia (un mercat de Madrid), que
sorprenentment recullen fil per randa les mateixes idees
racistes –com si fossin un manual d’instruccions– que ara
assumeixen com a pròpies suposats polítics progressistes per
intentar perpetuar-se en les seves respectives poltrones
davant les properes eleccions.

Joan Cantarero
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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 fotògraf de ‘Diagonal’ ha estat víctima de tres detencions

Un dels fotògrafs de Diagonal, Eduardo León, va ser detingut

per la policia municipal de Madrid el 19 de setembre mentre

documentava una batuda dirigida contra persones d’origen

equatorià a la Casa de Campo. La policia va irrompre al parc per

reprimir un esmorzar celebrat per persones equatorianes. Els

agents van requisar el menjar de les venedores ambulants i van

empentar diverses persones, inclosa la mainada. Algunes perso-

nes es van defensar i la policia va carregar. León es va assaben-

tar de l’atac policial i es va acostar al lloc dels fets, però els

agents li va requisar l’equip i el van detenir. També van detenir

dos venedors ambulants. Ara, acusen els tres detinguts

d’”atemptat contra l’autoritat” i “resistència”. L’endemà, prop de

30 persones es van concentrar davant la comissaria de Ventura

Rodríguez per demanar llibertat de premsa. León ja ha patit tres

detencions mentre intentava fer la seva feina. REDACCIÓ

MASS-MEDIA

Els mitjans generalistes no volen 
entrevistar una jurista congolesa

L’advocada congolesa i defensora dels Drets Humans Cathy Kathungu

Furaha va visitar Barcelona aquest estiu per participar al Primer Semi-

nari Internacional sobre la República Democràtica del Congo, on va explicar

la situació de violència sexual que pateixen les dones del país. Les persones

que van organitzar el seminari afirmen que van informar un gran nombre de

mitjans de comunicació de “la disposició de Kathungu d’oferir entrevistes”

durant els cinc dies que va estar a la ciutat. Dels mitjans que van ser convo-

cats, només COM Ràdio, la DIRECTA i la revista de l’Agència Catalana de Coo-

peració pel Desenvolupament es van interessar per entrevistar l’advocada i

publicar peces informatives. L’organització denuncia la manca d’interès dels

mitjans vers l’acte i diu que “han informat molt escassament de la violència

que es viu al Congo”. REDACCIÓ

RÀDIO

La Generalitat posa traves a
l’accés a l’espai radioelèctic

La Generalitat va publicar, en plena època de vacances i amb un perí-

ode de vint dies per fer al·legacions, el Projecte de Decret dels Ser-

veis de Comunicació Audiovisuals sense Ànim de Lucre a Catalunya. El

text delimita el dret d’un bé públic (espai radioelèctric) que ha de ser

d’accés lliure per la societat civil. Contrabanda FM, Ràdio PICA i Ràdio

Bronka es declaren en contra d’aquest projecte de decret perquè “no s’ha

consultat prèviament els mitjans audiovisuals ni la població”, perquè

“per accedir a l’espai radioelèctric, cal sol·licitar una llicència a través

d’un concurs, amb la qual cosa es delimita la llibertat d’expressió als

mitjans no comercials i autogestionats per culpa del gran nombre de

tràmits burocràtics necessaris” i perquè “si no es té llicència, la llei

il·legalitza els mitjans no comercials”. Les tres ràdios diuen que el

decret viola tres cossos legislatius estatals i internacionals. REDACCIÓ

ANÀLISI

Miradors privats i elitistes de la ciutat de Barcelona

PREMSA

La Independent facilitarà notícies amb visió de gènere

La Independent, que es va presentar l’11 de setembre d’enguany,

és la primera agència de notícies que es crea als territoris de

parla catalana amb l’objectiu d’oferir als mitjans de comunicació

notícies, reportatges i entrevistes “destinades a eliminar els este-

reotips, el sexisme i l’androcentrisme a tots els nivells de la socie-

tat”. D’aquesta manera, cada dimecres i divendres, una cinquan-

tena d’homes i dones periodistes treballaran per difondre tot un

seguit d’informacions amb visió de gènere entre els mitjans. Els

que s’hi subscriguin rebran part de la producció lliurement i una

altra serà de pagament. Els enviaments regulars es començaran a

fer realitat a mitjans del mes d’octubre. Entre d’altres, els primers

textos que es poden trobar a la web de La Independent (www.lain-

dependent.cat) són una entrevista a Muriel Casals o una informa-

ció sobre les dones de la Mediterrània. REDACCIÓ

Xavi Martí

T
V3 ha recuperat i ha tornat a emetre,

durant l’estiu, el programa El paisatge

favorit de Catalunya. L’espai televisiu

consisteix a mostrar a l’audiència les zones

del país que més agraden a una figura famosa.

El 8 de setembre a la nit, TV3 va difondre altre

cop el capítol titulat “Miradors de Barcelona”.

La persona encarregada d’exercir de guía

turística va ser el publicista Lluís Bassat, que

va recomanar contemplar la ciutat des de

l’aire. 

Per poder gravar des d’una posició privile-

giada, Lluís Bassat va arrossegar l’equip de

TV3 al capdamunt de la Torre Agbar, a l’edifici

de “la Caixa” situat a la Diagonal i al terrat

amb piscina del nou hotel de la rambla del

Raval. El publicista va afirmar davant les

càmeres que són llocs que ell visita i ha visi-

tat per motius laborals. Però el que s’ha de dir

és que aquests llocs recomanats per Bassat

són espais vetats a la majoria de persones que

viuen a Catalunya i a Barcelona. Es tracta d’e-

dificis privats, on només es pot entrar si es

paga una entrada, es lloga una habitació o s’i-

nicien negocis amb l’entitat financera.  Amb

la tria d’aquest guía turístic i les localitza-

cions escollides, TV3 ens ha donat una altra

mostra d’elitisme. Una tendència que es pot

veure dia a dia a un gran nombre de progra-

mes, a través del tipus de temes que es trac-

ten, els enfocaments informatius i d’entrete-

niment que s’ofereixen i els personatges que

s’entrevisten (que normalment sempre és la

mateixa gent). 

Un títol més adient per aquest capítol hau-

ria estat, potser, “Miradors privats i elitistes

de Barcelona”.

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

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

Nou horari: 
de dilluns a divendres

de 18 a 22 h

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

local!local!

Grow-shopLa Maria de Valls
Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26 
43800 Valls (Tarragona) 
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com
www.lamariadevalls.com
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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:



PALESTINA • ELS COMITÈS DE DONES PALESTINES DEFENSEN L’ALLIBERAMENT POLÍTIC I SOCIAL COM UNA UNITAT

Dona i palestina: cultivant 
la llavor de la resistència
Meritxell Freixas

Ramallah

T
ot i la calor sufocant del mes d’a-

gost a Ramallah, 35 dones pales-

tines procedents de diverses

parts de Cisjordània i d’Israel conviu-

en, durant cinc dies, en un campament

als afores de la ciutat per participar a la

trobada anual que organitza la Unió de

Comitès de Dones Palestines (UPWC).

Durant l’estada, s’estableixen les futu-

res línies estratègiques de l’organitza-

ció i es formen les noves generacions.

Unes de les veus convidades va ser

Aisha Odeh, que va explicar a les assis-

tents la seva experiència personal, la

d’una dona lluitadora. Odeh va ser

detinguda per participar en la lluita

armada, va passar deu anys a diverses

presons, va ser alliberada en un inter-

canvi de detingudes polítiques i obli-

gada a marxar a l’exili a Jordània, on va

viure durant quinze anys. Avui dia, és

membre del Consell Nacional Palestí.

No és una dona comuna a palestina,

però tampoc no és única.

Els rols de la dona palestina

El Comitè, fundat l’any 1980, treballa

per assolir un doble objectiu: d’una

banda, la resistència política i, de l’al-

tra, la social. Per la presidenta de l’orga-

nització, Khitam Saafin: “No s’entén la

lluita política sense la lluita social”. El

treball per l’alliberament nacional

“conté les llavors del desenvolupament

d’una consciència de dona, ja que treba-

llar contra l’ocupació comporta que les

dones surtin fora de l’esfera domèstica

i adoptin nous rols en l’àmbit polític”,

reitera Saafin. Una llavor que va co-

mençar a germinar durant la primera

Intifada (1987), quan les dones van

haver d’assumir tasques pròpies de

l’àmbit públic: participar en accions de

desobediència civil (manifestacions,

vagues, conferències, etc.), formar part

de la resistència enfrontant-se contra

els soldats per protegir als seus fills, o

treballar en l’àmbit comunitari. Per la

seva part, la societat palestina va assu-

mir, acceptar i reconèixer el canvi dels

rols tradicionals de les dones en nom de

la causa nacional. Un paraigües de pro-

tecció contra les crítiques dels sectors

més conservadors que les activistes

van aprofitar, sobretot, durant la pri-

mera fase de la Intifada. De seguida,

però, es va demanar a les dones que no

qüestionessin el paradigma patriarcal

de la societat palestina, almenys fins

que hagués acabat l’ocupació, amb l’ex-

cusa que es posava en risc la base social

de la família, gràcies a la qual la comu-

nitat palestina es mantenia unida per

fer front als atacs d’Israel. Així, a me-

sura que la Intifada s’institucionalit-

zava i perdia la seva naturalesa espon-

tània, la participació de les dones en la

lluita política i social també va anar

minvant. I és per això que el moviment

polític feminista de Palestina arros-

sega un buit generacional. “Hem de for-

mar les noies joves del Comitè perquè

només comptem amb les dones més

veteranes –que ara ja tenen entre 50 i

60 anys– i amb les més joves, que en

tenen entre quinze i 25. La generació de

la Intifada és una generació perduda”.

La formació de les joves, però, no és

una tasca fàcil: “Hi ha moltes dificul-

tats per transmetre a les nostres dones

valors polítics i feministes”, reconeix

Saafin. Segons les activistes palestines

–la majoria de les quals no porten vel i

vesteixen faldilles o pantalons curts i

samarretes de tirants–, les dificultats

deriven d’una postura “quasi religio-

sa”: quan les dones exigeixen canvis,

se’ls diu que la llei islàmica (xaria) no

els permet. D’aquesta manera, moltes

callen i accepten aquest argument. Pe-

rò, per les dones de l’UPWC, la interpre-

tació de les lleis islàmiques requereix

una “renovació i una adaptació a l’è-

poca actual”. Insisteixen que la xaria va

ser establerta per persones en un deter-

minat context històric i que, precisa-

ment per això, “pot i ha d’adaptar-se al

moment actual”. Segons la ministra de

cultura i membre d’Al-Fatah, Siham Al-

Bargouthi, aquest és un pas que l’Auto-

ritat Nacional Palestina –formada per

cinc dones i 127 homes– està intentant

gestionar “impulsant lleis que, a part

de tenir en compte la xaria, també res-

pectin la resolució dels Drets Humans”.

Aquesta confrontació moral i religiosa

alimenta la divisió de la societat pales-

tina entre Hamas i Al-Fatah i afavoreix

la inestabilitat política que es viu a

Gaza i Cisjordània des del juny de 2007,

quan es va paralitzar l’activitat política

del Consell Legislatiu Palestí.

Una altra de les dificultats amb què

es troba el moviment és “la creixent

islamització dels joves; els últims anys,

molts joves han radicalitzat les seves

postures religioses”, es lamenta Saafin.

“Això ens pot portar a l’aplicació ex-

trema dels valors tradicionals a través

de l’islam polític”, afegeix. La líder del

Comitè assegura que aquest fet és una

conseqüència directa de l’ocupació i

que la joventut esdevé, així, “més inac-

tiva i més mandrosa; una realitat que

Israel aprofita molt bé perquè ells no

volen homes i dones lliures, sinó que

volen gent conservadora per continuar

presentant la societat palestina en

general com una comunitat tancada en

l’islam i gestionada sota les directrius

del fonamentalisme religiós”. Una es-

tratègia, la de demonitzar l’enemic,

permanentment emprada per l’estat

d’Israel, sobretot després dels atemp-

tats de l’11-S: sembrar el temor entre la

societat, propiciar posicions extremis-

tes i presentar l’altre com un gran perill

internacional davant l’opinió pública.

Una tàctica que també ha condicio-

nat i bloquejat les tímides relacions

que les associacions de dones palesti-

nes havien mantingut amb les associa-

cions de dones israelianes pacifistes. A

mitjans dels anys 80, van tenir lloc ex-

periències de lluita conjunta contra l’o-

cupació i a favor de la pau liderades per

dones àrabs i jueves. L’exemple més

transcendent és el que va dur a terme

Jerusalem Link, una entitat que uneix

una organització de dones palestines i

una altra d’israelianes. Malgrat tots els

intents, després de la segona Intifada

(2000), la cooperació entre ambdues es

va estroncar. Avui, des de l’UPWC, re-

corden “el fracàs” d’aquesta experièn-

cia i descarten la possibilitat, ara per

ara, de repetir-la: “Compartim el fet de

ser dones, però el que ens diferencia és

que un dia elles seran soldades, tindran

una arma i ens podran matar”, afirma

Rinad Zurub, membre del Comitè.

La desil·lusió d’aquest procés és la

mateixa que es respira avui a Ramallah

quan es parla de les negociacions de

pau reiniciades pels Estats Units. Des-

prés de Camp David (2000), el Full de

Ruta (2003) i les trobades successives a

Taba (2001) i a Annapolis (2007), la con-

fiança de la societat palestina en les

converses de pau s’ha esvaït. Sempre

els quedarà, però, la resistència que

creix en les noves generacions de dones

palestines, un fruit que es cull gràcies a

les llavors sembrades ara fa vint anys.

Durant la primera
Intifada (1987), les
dones van haver
d’assumir tasques
de l’àmbit públic
com formar part 
de la resistència 

Les joves de la UPWC reben formació de l’ex-presonera política i avui membre del Consell Nacional Palestí, Aisha Odeh
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“Israel vol gent
conservadora per
continuar presentant
la societat palestina
com una comunitat
tancada en l’islam i
el fonamentalisme”



Orceny Montañez és integrant de
la Coordinadora nacional de
víctimes del genocidi polític
contra Unió Patriòtica (UP) i
forma part de la Corporació per
la Defensa i Promoció dels Drets
Humans –Reiniciar–, amb seu a
Bogotà, Colòmbia. Des de l’as-
sassinat del seu marit per part
d’un grup paramilitar, s’ha
dedicat fèrriament a la defensa
dels Drets Humans i al segui-
ment de la denúncia del cas
davant la Comissió Interamerica-
na de Drets Humans. No podem
publicar una fotografia de Mon-
tañez per motius de seguretat.

Alba Barbé

Colòmbia

E
xisteix una complicitat de l’Es-

tat en els crims que s’han co-

mès des de la fundació d’UP?

El primer candidat presidencial que

té UP l’any 1986 és Jaime Pardo Leal,

assassinat l’any 1987. Queda com a

candidat Bernardo Jaramillo, també

assassinat l’any 1989. És aquest ma-

teix any quan maten Carlos Pizarro,

que és part del moviment d’integració

a la vida política del moviment mili-

tar M-19. La persona que feia d’es-

corta de seguretat dels tres era la

mateixa. A Pizarro, el maten en un

avió; a Jaramillo, el maten entrant al

pont aeri. Aquest dia, les càmeres de

seguretat no enfocaven les persones.

Hi ha complicitat de l’Estat en tots els

crims que s’han fet contra UP, són

crims sistematitzats. Duem una esta-

dística de més de 5.700 morts, més els

desplaçats, la gent que ha quedat in-

vàlida arran dels atemptats, els refu-

giats a l’exterior que se n’han anat per

por de residir al país perquè els han

arribat sufragis o corones, amenaces

que les matarien... Quan van comen-

çar a matar, les FARC van reprendre

les armes, van deixar la gent civil i es

van trencar els acords de pau. L’Estat

els va violar. Ens diuen que mataven

la UP perquè combinàvem les dues

formes de lluita, però nosaltres sem-

pre vam ser civils.

A què es deu la creació de Reiniciar?

Reiniciar és un procés psicològic amb

les víctimes. Té com a objectiu pri-

mordial dur un procés davant la Co-

missió Interamericana de Drets Hu-

mans (CIDH), la demanda 11.227 de

1997, que és un cas per genocidi polí-

tic que fins ara no existeix.

Una demanda col·lectiva que ha a-

vançat?

A la CIDH, hi ha 5.700 casos radicats.

No importa qui eren. És obvi que, si hi

ha alguna reparació, serà diferent

perquè, allà, es posen a quantificar

quan pot haver costat una persona. La

CIDH proposa una solució amistosa i

el govern continua trencant acords.

Amb el cas de Manuel Cepeda, la Cort

ja va condemnar l’Estat. L’epígraf diu

que el govern ha de demanar excuses

a les víctimes, familiars i membres

d’UP. I el president Uribe va dir que

seria humiliant, que no demanaria

excuses. La Cort no és obligatòria, és

simplement sancionadora.

Existeix una nova proposta política

des de l’esquerra nacional?

S’està apostant per la construcció

d’un altre moviment, però està essent

molt difícil. Preguntes a la gent si

estem en guerra i et diuen que no,

però segurament mai no van a les re-

gions. A Urabà, amb la UP, va ser un

dessagnament total. La fiscalia diu

que hi ha 25.000 desapareguts. A Co-

lòmbia, parlar de Drets Humans és

difícil. A voltes, un diu: “Però si Co-

lòmbia és una de les democràcies més

antigues de l’Amèrica Llatina”. Però

hi ha congressistes a la presó per

parapolítica, polítics que van assistir

al tractat de Santa Fe de Realito o a la

firma d’acords amb els paramilitars.

Els paracos estan vulnerant el màxim

dret, que és el dret de la vida.

La constant sociopolítica d’assassi-

nar tota persona que lluita...

Amb Uribe, va aparèixer el que es va

anomenar els falsos positius o execu-

cions extrajudicials. Van agafar tret-

ze joves de Soacha, se’ls van endur

dient-los que els donarien feina, els

van matar i, llavors, van dir que eren

baixes en combat perquè van aparèi-

xer a Santander. Maten la gent civil i

la disfressen de guerrillera per donar-

li la baixa en combat i, d’aquesta

manera, tenir un premi. L’exèrcit hi

està involucrat. El ministre de De-

fensa de llavors és el nou president,

Juan Manuel Santos, un home que és

violador de drets. Es diu que, durant

el període d’Uribe, és quan hi ha ha-

gut més desaparicions forçades i ho-

micidis de sindicalistes. No volem la

militarització del país ni les bases

militars. Aquest pressupost se n’està

anant per fer una guerra, però aquí no

li volen donar la connotació de gue-

rra. Són dos exèrcits en confrontació

per una pau negociada. Durant els

seus vuit anys al poder, Uribe en cap

moment no ha dit que hi haurà un a-

cord de pau perquè, des del govern, es

nega la guerra. Les FARC van néixer

l’any 1963. Per què no s’han dissolt si

no estem en guerra?

Què cal per la superació de la impu-

nitat del genocidi?

Demanem memòria, veritat i justícia.

Saber la veritat de qui va ordenar els

assassinats dels compatriotes i des-

apareguts. Els processos no han pres-

crit. Ara són considerats crims de lesa

humanitat. Mai no hi ha hagut una

investigació del govern perquè ens

digués qui va ordenar la massacre.

Amb la Llei de Justícia i Pau, els para-

militars hauran de pagar vuit anys. El

senyor Mancuso, Jorge 40, etc., són

extradits cap als EUA i el màxim que

els faran pagar són 40 anys. L’Alacran

va ser el que va cometre la massacre

de Trujillo. Allà, desmembraven la

gent amb motoserres i la llançaven al

riu Cauca. Ells deien que era millor

deixar un desaparegut que treure un

cadàver. Amb el desaparegut, mai no

podem fer el dol. Fa dos o tres anys,

van desaparèixer Guillermo Rivera.

Hi va haver una alerta primerenca el

mateix dia. Se’l van endur detingut en

un cotxe de la policia, el van desapa-

rèixer i el van assassinar. Al cap de

quatre mesos, va aparèixer en una

deixalleria a Ibagué.

Clara ruptura dels acords mentre el

govern els diu que tenen garanties...

Els cossos de l’Estat ens diuen que

tenim recursos del Ministeri de l’Inte-

rior, però aquestes garanties són vul-

nerades. Cal no oblidar, si s’obliden es

tornarà a repetir. Com els més de

2.000 cadàvers d’activistes pels Drets

Humans i d’organitzacions campero-

les que es van trobar ara fa un mes a la

Macarena. Són 2.000 persones que no

estan essent identificades. El govern

diu que és un cementiri de guerrillers

de l’Exèrcit d’Alliberament Nacional

(ELN). Anar a recollir un cadàver és

molt trist. Veure la manera com el van

massacrar, com el van torturar. Una

diu: “Ha de ser un boig, el que fa això,

el que ordena això”. És molt difícil

recollir algú i veure’l mort, que li han

cremat els dits, que li han tret el nom,

que li han tret el membre i li han dis-

parat 35 trets. Els paracos tenien

forns crematoris a Antioquia i San-

tander. N’hi havia que els havien de

llançar en viu perquè, n’eren tants,

que no hi havia temps de matar-los. I

nosaltres, on busquem els nostres

desapareguts? Aquí a l’Atlàntic, els

paramilitars jugaven a futbol amb el

cap d’algú mentre se n’anaven.

I els grups paramilitars continuen

creixent...

Ens estan matant i ells creixen. A

Medellín, hi ha l’Oficina d’Embigadol,

que ofereix vici o 20.000 pesos de

salari a la joventut per matar algú al-

tre. Aquí, una persona val 5.000 pesos

o 2.000 pesos. S’ha deshumanitzat el

conflicte. És per acabar amb nosal-

tres. Cal acabar amb aquests cossos

armats que es van inventar. Aquí es

van crear les Convivir, que eren coo-

peratives armades. Uribe va ser un

dels gestors i promotors de les Auto-

defenses Unides de Colòmbia. Ell els

va donar llicència per matar. Es diu

que hi va haver una desmobilització

de les AUC. Simplement se’n va anar

Mancuso, Jorge 40 i Cuco. Tots ells

van ser extradits als EUA. Aquí no hi

ha hagut una sanció exemplaritzant

contra un militar. Simplement són els

soldats de rang baix, actors materials

i no intel·lectuals. A ells, diuen que els

jutja la justícia penal militar i nosal-

tres demanem que els jutgi la justícia

ordinària.

“Demanem veritat 
i justícia. Saber 
la veritat de qui 
va ordenar els
assassinats dels
compatriotes i
desapareguts”

Exposició de l’Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos mostrada a l’Encuentro de Mujeres contra la Militarización

“Fa un mes, es van
trobar més de 2.000
cadàvers d’activistes
pels Drets Humans i
d’organitzacions
camperoles a la
Macarena”

COLÒMBIA • PARLEM AMB ORCENY MONTAÑEZ, DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMES DEL GENOCIDI POLÍTIC CONTRA UNIÓ PATRIÒTICA

“L’Estat és còmplice de tots 
el crims que hem patit”
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> L’assassinat de la sortida negociada al conflicte armat

ALBA BARBÉ

Unió Patriòtica (UP) va sorgir

l’any 1984 com a resultat

dels acords entre el govern de

Belisario Betancur i la direcció

de les Forces Armades Revolucio-

nàries de Colòmbia (FARC), en la

recerca d’una sortida negociada

al conflicte armat colombià. En el

marc del Gran Diàleg Nacional, es

van firmar els Acords de la Uribe,

que van establir que, al cap d’un

any del cessament dels enfronta-

ments armats, s’haurien de gene-

rar les condicions propicies per-

què els grups insurgents pogues-

sin organitzar-se políticament,

econòmicament i socialment se-

gons la seva lliure decisió.

“Aquí, una persona
val 5.000 o 2.000
pesos. S’ha
deshumanitzat
el conflicte”



Àlex Romaguera

Redacció

L
angraiz Oka –en castellà, Nan-

clares de Oca– és un petit muni-

cipi situat a deu quilòmetres de

Vitòria, dins l’anomenada plana ala-

besa, al cor d’Euskal Herria. El seu

terme municipal, rodejat d’exten-

sions agrícoles i ramaderes, acull una

de les presons més sinistres de la

Unió Europea, el Centre Penitenciari

de Langraiz. Només durant els tres

últims anys, dins els mòduls on s’api-

lonen un miler d’homes i dones, s’han

registrat fins a vint defuncions. La

darrera, el 12 de setembre, la va desco-

brir la mare d’un pres en règim d’aïlla-

ment, que, després de visitar-lo, va

comunicar l’aparició d’un cos sense

vida en una cel·la. Segons li va expli-

car el seu fill, la mort probablement

s’hauria produït “a conseqüència

d’una negligència mèdica”, tot i que el

gabinet d’Institucions Penitenciàries

encara no ha facilitat cap informació

sobre els motius ni la identitat de la

persona morta, com tampoc en quin

mòdul havia tingut lloc la defunció.

Aquesta opacitat ha estat denunciada

per Salhaketa i altres observatoris

dedicats a analitzar el sistema panòp-

tic –de control– espanyol.

La presó dels horrors

Amb aquesta mort, Langraiz ja n’acu-

mula tres el 2010. El 19 de gener, F.J.V.

(de 53 anys) va morir a la sala d’urgèn-

cies del penal “en estranyes circums-

tàncies” i, l’11 de juliol, un altre pres

de 54 anys va aparèixer mort a la seva

llitera, després de passar vàries set-

manes reclamant ajuda per un

“intens dolor al pit”. Sobre els dos

interns, als quals –curiosament– els

faltava poc per acabar de complir con-

demna, la direcció del centre encara

no ha aclarit les causes del traspàs i, a

més, ha dilatat l’execució de les au-

tòpsies preceptives sense motiu. No-

més s’ha limitat a informar que les

morts d’un i altre obeïen a “causes

naturals”, cosa que, per Salhaketa,

revela la negligència de les autoritats,

ja que “la majoria d’aquests episodis

es poden evitar amb l’estricta aplica-

ció de la legalitat vigent”.

El cas de Langraiz només és com-

parable a algunes presons franceses,

gregues o italianes, on la manca de

salubritat, l’apilonament i els abusos

del funcionariat determinen un veri-

table règim de supervivència. A la pre-

só alabesa, a més, aquests dèficits s’a-

greugen pel nombre inusual d’interns

amb malalties mentals incurables de

les quals no es fa seguiment, així com

per la comercialització de droga adul-

terada.

No és estrany, doncs, que algunes

morts corresponguin a sobredosis o a

depressions que deriven en suïcidi.

Unes morts que Institucions Peniten-

ciàries es limita a apuntar al seu his-

torial macabre, fent cas omís a les

peticions de l’Observatori Salhaheta

perquè garanteixi el suport sanitari i

unes condicions dignes per la gent

que hi viu reclusa.

És bo recordar que, només entre

2005 i 2010, una dotzena de perso-

nes internes de Langraiz ha mort

penjada amb els llençols o tallant-se

les venes amb algun objecte pun-

xant, cosa que indica “el deteriora-

ment de la salut i la desesperació

que es viu a l’interior del recinte, on

els Drets Humans s’incompleixen

sistemàticament”, segons l’informe

de Salhaheta.

Impunitat en silenci

L’opinió que Langraiz incompleix els

mínims de seguretat no recau exclu-

sivament en Salhaketa, fins i tot és

compartida pel mateix director del

centre, José Moreno. A finals de 2008,

en una entrevista, Moreno admetia la

dificultat per “preservar la integritat

dels interns i del personal que treba-

lla a les nostres dependències”. Arran

de la mort d’onze reclusos durant

aquell any, Moreno es va comprome-

tre a modificar els protocols d’assis-

tència i alguns aspectes del regla-

ment intern. Però res d’això no s’ha

produït.

Langraiz continua oferint unes

condicions de vida alarmants, amb

restriccions en el subministrament

d’aigua, un menjar escadusser o defi-

ciències en la ventilació durant els

mesos de tardor i d’hivern. Tots a-

quests aspectes afavoreixen la tensió

entre els interns i els funcionaris i

creen “situacions de risc per l’apari-

ció de patologies greus entre la pobla-

ció reclusa”, opinen persones exper-

tes consultades per la DIRECTA.

Els escorcolls injustificats, les

pallisses dins les cel·les o la manipu-

lació del peculi (el dipòsit del diner

individual destinat a les persones

preses) configuren un clima d’impu-

nitat on tampoc no hi falta l’aparició

de rates i la manca d’higiene al menja-

dor o a la infermeria, fet que ha desen-

cadenat actes de protesta.

Ara, una cop la situació ha sortit

de mare, les autoritats utilitzen el

projecte d’una macropresó com a

fugida endavant per no depurar res-

ponsabilitats. Ben al contrari: la nova

instal·lació, per la qual s’han remogut

grans extensions de terra i que ja hau-

ria d’estar en funcionament, farà que

Langraiz Oka acabi tenint més pobla-

ció presa que residents i es convertirà

en el territori amb més gent reclusa

per habitant de l’Estat.

Per les associacions, lluny d’am-

pliar les places amb macrocentres,

les polítiques haurien d’estar orien-

tades a la “resocialització” de la

població reclusa. Sense oblidar,

tampoc, la necessitat de reformar el

sistema penitenciari perquè situa-

cions com la viscuda a Langraiz

–testimoni d’un panòptic repressiu i

profundament inhumà– no es tornin

a repetir.

Els escorcolls,
les pallisses i la
manca d’higiene
configuren un clima
d’impunitat sense
precedents

Institucions Penitenciàries oculta bona part dels fets i de les morts que es registren a l’interior de la presó de Langraiz

ARXIU

Només entre 2005 
i 2010, una dotzena
de persones ha
mort penjada 
amb els llençols o
tallant-se les venes

PAÍS BASC • LA PRESÓ ALABESA REGISTRA UNA VINTENA DE MORTS EN TRES ANYS

Langraiz immortalitza la cruesa 
del sistema penitenciari espanyol
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> Una sagnia insostenible

Cada 37 hores, mor una persona reclusa dins una presó de l’Estat.

Aquesta és la mitjana de defuncions registrada pel col·lectiu basc de

suport a les persones preses Salhaketa, que, només al País Basc i a Navarra,

ha comptabilitzat prop de 40 morts des de l’any 2008.

Respecte a les causes de les morts, pràcticament una cinquena part són

suïcidis, el mateix percentatge que per la ingestió de drogues o sobredosis.

La resta corresponen a persones afectades per malalties greus o incurables.

Més enllà d’aquesta diagnosi, però, Salhaketa ha constatat un augment

sostingut de morts als centres de reclusió, invariable malgrat les reformes

i les disposicions en matèria penitenciària, que tampoc no han evitat que la

població reclusa hagi passat de les 50.000 a les 60.000 persones al conjunt

de l’Estat. Langraiz, al costat de Basauri, Còrdova, Jaén i Carabanchel, és

una de las presons capdavanteres en aquesta penosa llista de sinistralitat.

Per Salhaketa i altres
col·lectius, lluny
d’ampliar les places
amb macrocentres,
les polítiques haurien
d’estar orientades a
la “resocialització” de
les persones preses



La Foliada s’obre
a les Canàries
El festival impulsat per Rede.cat i la Coordinadora Cultural de Nou Barris 

esdevé un punt de trobada de la cultura gallega, catalana i canària

Blanca Balanyà

expressions@setmanaridirecta.info

N
ou Barris acollirà, els dies 1, 2

i 3 d’octubre, la cinquena

edició de la Foliada, un

festival d’intercanvi social i cultural

entre Galiza, Catalunya i, enguany,

també les illes Canàries. Amb un

intens programa d’activitats, l’objec-

tiu principal de la trobada és mos-

trar, demostrar i barrejar elements

de la cultura popular i l’acció social

dels tres territoris. Cada any se

celebra alternativament en una vila

gallega i al barri barceloní de Nou

Barris, d’on neix la idea original de la

Foliada. En aquesta edició, la Foliada

s’obre i convida el municipi gallec de

Lalín i el barri de Guanarteme de Las

Palmas de Gran Canaria.

El cap de setmana de la Foliada

convertirà el districte de Nou Barris

en un focus de creació i difusió

cultural. Des del primer dia d’octu-

bre, Nou Barris rebrà les prop de 200

persones integrants de l’intercanvi,

arribades per participar activament

en l’esdeveniment. Activistes de la

bicicleta, gent vinculada al món de la

música, de la fotografia, de l’especta-

cle, de la cuina, malabaristes i altres

artistes ocuparan els carrers per

mesclar-se amb la contrapart local,

no menys nombrosa i diversa.

Durant els tres dies del festival,

s’han planificat diverses activitats

destinades a totes les edats i condi-

cions. A partir del divendres 1 d’octu-

bre a la tarda, el públic podrà gaudir

d’un programa que inclourà tallers

de jocs, sessions jam, cercaviles o

mostres gastronòmiques, a més de

concerts (vegeu el desglossament)

rues, trobades de col·lectius, cercavi-

les de diables i correfocs, jocs popu-

lars, escalabirres, balls de bastons...

Les activitats se celebraran arreu

dels barris del districte, però espe-

cialment a l’Ateneu Popular de 9

Barris, que acollirà les actuacions

musicals.

Reflexió sobre el 

moviment associatiu

L’organització de la Foliada 2010

presenta el festival com un espai per

l’intercanvi, la reflexió i l’acció.

Edició rere edició, la part organitza-

dora aporta la seva pròpia visió de

l’esdeveniment i converteix la

trobada en un autèntic procés que va

madurant amb el pas dels anys. En

aquesta ocasió, pretenen combinar la

festa amb l’intercanvi i la reflexió al

voltant de la defensa del moviment

associatiu que teixeix els nostres

barris i pobles.

Des de l’any 2003, la Foliada ha

estat impulsada des de Catalunya per

entitats com Rede.cat –una xarxa de

col·lectius gallecs que desenvolupen

la seva activitat a Barcelona– i la

Coordinadora Cultural de 9 Barris.

Des de Galiza, hi han col·laborat

activament associacions com Tara-

bela, una de les dinamitzadores

culturals més rellevants de la vila de

Lalín (Pontevedra). Enguany, però, la

Foliada també s’obre a les Canàries,

amb la incorporació de l’associació

veïnal La Barriada de Guanarteme i

Chile, del districte Puerto Canteras

de la ciutat de Las Palmas de Gran

Canaria.

Puerto Canteras és el districte

culturalment i ètnicament més

divers de Gran Canària. La Barriada

desenvolupa accions perquè el veïnat

del barri vegi ateses les seves deman-

des i necessitats socials, col·laborant

amb l’ajuntament local i participant

en iniciatives com Guanarteme se

mueve, un moviment que sorgeix de

la necessitat de conèixer i contactar

amb els diferents col·lectius que

conviuen al barri.

Altaveu de lluites

La Foliada també vol ser altaveu de

les lluites i les reivindicacions

presents als diferents territoris que

hi prenen part. Pel que fa a Nou

Barris, el festival centrarà el seu

focus en les reivindicacions veïnals

sobre el pla d’equipaments proposat

per l’Ajuntament de Barcelona. Pel

que fa a Galiza, la Foliada girarà al

voltant de l’activitat i les reivindica-

cions de les associacions O Naranxo i

Luceda, que treballen en l’àmbit de la

cultura popular i la defensa del

patrimoni. Pel que fa a les Canàries,

prendran un protagonisme especial

les impulsores del centre cultural La

Nave de Las Palmas i la plataforma en

defensa del barranc de Tamaraceite.

ARXIU
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DIVENDRES 1 D’OCTUBRE

Second Army (Donramiro, Galiza) myspace.com/secondarmy:

La banda de punk-rock Second Army va néixer el desembre de 2008 a Don-

ramiro. Conegut inicialment com a Blood For Pride, el grup ha crescut al

voltant d’una escena local on també han participat bandes com Skarmento,

Tiro Na Testa o Ultima Sacudida. 

Drink Hunters (Nou Barris, Catalunya) myspace.com/drinkhunters:

Drink Hunters és una barreja de punk-rock agressiu amb tocs celtes que no

deixa de banda l’esperit salvatge i festiu irlandès. Les influències més sig-

nificatives del grup són bandes com Great Big Sea o Dropkick Murphy’s.

Atmosfera 0 (Lalín, Galiza) myspace.com/atmosfera0:

Aquesta formació de pop-rock pren com a nom un clàssic dirigit per Peter

Hyams i protagonitzat per Sean Connery. El sextet fa anys que es mou per

festivals, auditoris i teatres de tota mena, amb un repertori basat amb com-

posicions originals.

La Nueva Tralla Canalla (Las Palmas, les Canàries) myspace.com/latralla:

Trio de power-punk-pop nascut de les cendres de Frakaso Skolar, que va co-

mençar fent versions bastardes de clàssics pop com Bee Gees, Gloria Gay-

nor o Boney-M. Irreverents i sempre sorprenents.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE

Pandeiromus (Pontevedra, Galiza): 

Formació nascuda l’any 1991 amb la idea de crear un repertori de música ga-

llega de tradició oral interpretada per homes. Regueifas, rondas, cants de

taverna, muñeiras, jotes... Al ritme de gaites, pandeiretas o tamborils.

Linho de Cuco (Lalín, Galiza) myspace.com/linhodocuco:

Formació amb una trajectòria molt dilatada que va néixer amb el format de

cercavila i s’ha acabat convertint en una murga tradicional, a la qual s’afe-

geixen els sons de la zanfoña o l’acordió. El 2005, van publicar un disc ho-

mònim amb Nacra i, aquest 2010, estan preparant un nou treball.

Los Morositos (Nou Barris, Catalunya):

Los Morositos és una banda de Barcelona que barreja rumba amb pinzella-

des de rock. Cajón, baix, guitarra i veu per un grup de curta trajectòria que

funciona des de l’hivern passat.

Los Hijos de Conchita Bugalú (Las Palmas, les Canàries):

De la combinació dels ritmes llatins amb el soul i el rhythm and blues, neix

el boogaloo. Aquest grup, amb un peu a Barcelona i l’altre a les Canàries,

porta a l’escenari el millor del gènere interpretant temes de Joe Cuba, Ray

Barreto o Joe Batan.

PROGRAMACIÓ MUSICAL

Un grup de persones canten “bingo” durant la Foliada de l’any 2008
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Recreacions i abstraccions 
sobre el nazisme
El cinema europeu revisa de nou els anys de la II Guerra Mundial

Ignasi Franch

expressions@setmanaridirecta.info

A
mb el canvi del segle, les cine-

matografies alemanya i austrí-

aca han mirat cap als anys del

nazisme en alguns dels seus projectes

més ambiciosos. Los falsificadores, El

hundimiento o La cinta blanca són

mostres d’aquest abordament de

temes que havien estat tabú, resolts

des d’una perspectiva desacomple-

xada, global, de vegades espectacula-

ritzadora i comercial. També a les

veïnes Holanda o Dinamarca, s’ha

deixat notar aquesta tendència d’una

nova generació que examina una II

Guerra Mundial que mai no va viure.

La decadència de l’imperi

Probablement, l’obra amb més reper-

cussió popular ha estat El hundi-

miento, d’Oliver Hirschbiegel, amb el

veterà Bruno Ganz interpretant un

führer frenètic, autoapologeta i

negador de la realitat d’una derrota

imminent. A mesura que es van anar

coneixent detalls del projecte, es va

generar un debat ètic sobre l’oportuni-

tat de convertir Hitler en protagonista.

I és que la proposta pot generar dubtes

legítims. La narració se centra en les

últimes hores de resistència de la

plana major del III Reich que, refu-

giada en un búnquer, ha d’anar

enfrontant-se a l’ensorrament defini-

tiu del món que volia crear. Aquesta

mateixa estructura facilita que, a

nivell visceral, el públic pugui veure’s

arrossegat per la tendència natural de

simpatitzar amb individus acorralats i

desesperats, empatitzant amb els

responsables de veritables monstruo-

sitats. Perquè El hundimiento és la

història d’una derrota i de les lleialtats

i deslleialtats al voltant d’un líder

caigut en els seus últims moments,

vista només des de la perspectiva

alemanya. Una història emblanquida,

a més, per l’ús, com a nexe entre el

públic i la cúpula del Reich, d’un

personatge aparentment innocent:

una secretària que juga el mateix

paper de bona part del seu poble, que,

amb prou informació al seu abast, va

decidir romandre ignorant. Potser

Hirschbiegel pretén conduir l’audièn-

cia a identificar-se amb una ciutada-

nia alemanya que, en plena guerra,

tendiria a simpatitzar amb els compa-

triotes i no amb els rivals en la batalla.

En tot cas, la indiferència de les

autoritats vers l’aniquilació de civils

que mostra el film, les barbaritats que

ocasionalment pronuncien alguns

líders, dibuixen un règim abjecte.

Rodada amb mitjans i amb vigor,

El hundimiento és un espectacle

patètic, narrativament meritori,

estèticament vistós, situat als passa-

dissos d’un poder que s’esfondra més

que als carrers enrunats on es viu i es

mor. Després d’una controvertida

edició en DVD, la pel·lícula ha arribat

al format d’alta definició Blu-ray i el

seu aspecte granulós es beneficia del

salt per representar amb fidelitat

màxima les intencions del director i

del seu equip de fotografia.

L’expansió silenciosa del mal

Michael Haneke, el prestigiós autor de

La pianista o Caché, va apostar per

una altra forma, menys historicista i

més abstracta, de representar el mal. I

no en els seus moments finals, sinó als

seus orígens, quan va ensenyorint-se

progressivament d’una societat. A La

cinta blanca, l’austríac planteja una

mena de conte en clau simbòlica que,

pels seus forts components literaris,

remet a una altra exploració hane-

kiana de l’Europa Central del passat,

amb alguna pinzellada bergmaniana

afegida en la seva mirada vers un món

dominat pel protestantisme.

En un petit poble articulat al

voltant de la figura d’un baró terrati-

nent, comencen a produir-se succes-

sos enigmàtics d’una brutalitat

creixent. Mitjançant un elegantíssim

blanc i negre i les habituals tècniques

de distanciament a l’hora de mostrar

la violència, durant gairebé dues

hores i mitja, el cineasta va creant la

vida completa i complexa d’un poble,

revelant a poc a poc alguns secrets i

–com també és habitual– deixant

altres enigmes sense resoldre.

Finalment, aquest film excel·lent

sembla tenir dues lectures comple-

mentàries. Mostra la virulència que

podrien tenir els valors severs defen-

sats per la religió i per l’statu quo si

fossin defensats al peu de la lletra.

Però també sembla simbolitzar la

resposta col·lectiva davant l’auge de

Hitler: el pacte de silenci al voltant

dels crims, l’aparent incredulitat

–potser còmplice– amb què es rebia el

seu desvetllament i la manera com

els representats dels antics règims

aristocràtic i burgès es van veure

desbordats per l’emergència del

nacionalsocialisme.

CINEMA

‘El Hundimiento’ és una pel·lícula que parla dels darrers dies del III Reich

Coup de
torchon

Director: Bertrand Tavernier.

Durada: 128 minuts.

(Filmoteca FNAC-Avalon, 1981)

Traslladant l’acció del sud dels

estats units al Senegal que es

preparava per la II Guerra Mundial,

Bertrand Tavernier va dur la

història de la novel·la negra 1.280

ànimes a un altre entorn de convi-

vència segregada i racista. El

plantejament està molt condicionat

per les característiques peculiars

del protagonista, un policia perma-

nentment humiliat que comença a

sorprendre amb les seves reaccions.

El director de Capitán Conan va

filmar una mena d’anti-noir llumi-

nós, situat en espais oberts, decan-

tat decididament cap a la comèdia

negra i l’humor incorrecte, els

quals acompanya d’alguna pinze-

llada d’erotisme inconvenient amb

vídues i entre funerals. Entretingu-

díssima tot i la seva durada relati-

vament llarga, la pel·lícula insinua

un pòsit de desesperació existen-

cial (potser mancat d’aprofundi-

ment) darrere de tota la mascarada.

IGNASI FRANCH

DVD

Intentar plasmar ‘1.280 ànimes’

Gaudí
(Filmax 1989)

Director: Manuel Huerga.

Guionistes: Manuel Huerga,

Dolores Payàs.

Durada: 57 minuts.

Anys abans de l’esclat del

documental de creació a

Catalunya, Manuel Huerga (Atlán-

tida) va elaborar aquest migme-

tratge que es va acostar de manera

atípica a la figura de Gaudí.

Barrejant material d’arxiu i

escenes de nova creació que

buscaven imitar l’aspecte i la

sintaxi del cinema mut (homenat-

jant, de passada, alguns clàssics

de l’època), Huerga va plantejar un

joc, però no un engany: l’aparició

de rostres televisius i musicals

coneguts trencaran el miratge,

fins i tot en el cas dels especta-

dors més crèduls. Presentant

fragments d’un fals documental

rodat als anys 30 i d’un presumpte

film biogràfic de la vida de l’arqui-

tecte, el cineasta recrea Gaudí des

de diferents perspectives. Però la

proposta estètica, amb alguns

plans realment convincents,

s’imposa al limitat valor divulga-

tiu de l’obra. I. F.

DVD

Perspectives de Gaudí

Festival de
Cine Africano
de Tarifa 2009
L’absence (Cameo, 2009).

Director i guionista: 

Mama Keita.

Durada: 90 minuts.

Per tercera vegada, Cameo edita

el llargmetratge guanyador del

FCAT, enguany sense acompanyar-

lo d’altres obres guardonades al

festival. Així, aquesta oportunitat

de conèixer cinemes vinguts de

l’Àfrica queda reduïda a visionar

L’absence, que tracta el retorn a

casa conflictiu d’un emigrat

senegalès que ha prosperat a

França. Tot i iniciar-se com a

drama humà, el film va escorant-se

a terrenys propis de la intriga

criminal i, en el camí narratiu,

critica la preocupació per un honor

no massa ben entès i d’arrel

masclista. Mama Keita, amb

experiència a Europa, s’acosta a

algunes convencions del cinema

global, però no les mimetitza.

L’estètica deixa un altre regust, pel

pressupost baix i per la presenta-

ció de la imatge en cru i l’enfoca-

ment dels conflictes interperso-

nals, evidencia que l’obra neix

d’una altra sensibilitat. I. F.

DVD

Retorn a l’Àfrica

FILMS ESCOLLITS
Olivier Hirschbiegel, El Hundi-

miento (Emon, 2004).

Michael Haneke, La cinta blanca

(Cameo, 2009).

‘El Hundimiento’

és un espectacle

patètic que està

situat als

passadissos 

d’un poder que

s’esfondra
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L’Estat com a primera 
divisió de la societat

Daniel Malet Calvo, antropòleg i

investigador del Grup de Recerca en

Exclusió i Control Social de la UB

expressions@setmanaridirecta.info

E
n aquesta obra, La Sociedad

contra el Estado, Pierre Clastres

emprèn un estudi amplíssim del

poder en les societats anomenades

primitives. I ho fa amb un recull

d’aportacions on aborda diversos

aspectes de les comunitats amerín-

dies, entre les quals va dur a terme

successives estades de camp: els

mecanismes de control social davant

les atribucions polítiques dels cab-

dills, les estructures de residencialitat

i de parentiu que asseguren l’inter-

canvi entre grups i mantenen allunya-

des les desigualtats. Ara bé, els diver-

sos capítols estan travessats per la tesi

principal, per l’horitzó de la qüestió

política, que és el vertader tema de

l’obra: les societats dels anomenats

salvatges han sabut mantenir allunyat

el perill del poder coercitiu, de la

jerarquia, de la desigualtat. I ho han

aconseguit mitjançant una sèrie de

mecanismes de regulació que Clastres

coneix i exposa a la perfecció.

L’autor parteix d’una crítica

fonamental que pertany al camp teòric

de l’antropologia, la crítica a l’etnocen-

trisme, aquella desviació de la mirada

occidental que consisteix a jutjar

segons els propis valors morals,

polítics i econòmics les altres formes

de societat. A jutjar, però també a

encasellar segons un esquema evolu-

tiu preconcebut en funció d’una visió

progressiva de la història. Clastres,

autèntic enemic de la perspectiva

evolucionista, mostra que no hi ha res

que pugui ser carència en les societats

índies, no hi ha una incapacitat per

assolir els graus de desenvolupament

tecnològic, econòmic o polític que se

suposarien naturals en la progressió

històrica. És més, són societats que

eviten a tota costa aquest progrés

perquè saben molt bé el que suposa.

Poc temps abans, Marshall

Sahlins havia revolucionat la visió

dels pobles primitius demostrant que

les societats caçadores-recol·lectores

eren de tot menys comunitats amb

carències alimentàries. Ben al con-

trari, les anomena “primeres societats

de l’abundància” perquè disposen de

tot el que necessiten amb molt poques

hores d’esforç i consagren la resta del

temps a activitats no relacionades

amb la subsistència. Clastres seria un

continuador d’aquesta revolució en el

camp polític. Si els salvatges (i ell

empra aquest terme amb un orgull

molt allunyat de la correcció política)

no treballen més del que necessiten

per viure és perquè, a les seves socie-

tats, no existeix un poder coercitiu que

els obligui a l’acumulació, cosa que

implicaria una divisió prèvia de la

societat entre els qui s’aprofiten de

l’esforç dels altres i els qui treballen,

una acceptació de les desigualtats.

Aquesta primera divisió de la societat,

l’anomena Estat, que en la seva forma

més embrionària prendria la forma

d’un poder violent que escindeix la

societat i possibilita l’explotació

econòmica i no a l’inrevés, com

proposen els marxistes, de qui Clas-

tres és un crític feroç.

Així doncs, les societats dites

primitives no es caracteritzarien per

les seves carències en una línia

històrica evolucionista, que sempre

emfatitzaria el que encara no han

assolit –l’Estat, la divisió del treball,

les jerarquies, l’escriptura o el progrés

tecnològic– sinó, ben al contrari, pel

que les societats amb Estat no han

sabut evitar: l’adveniment del poder

coercitiu, d’una violència estatal que

s’escapa del control de la societat, que

ataca i controla des de fora de la

mateixa societat.

Fins aquí, semblaria que estem

parlant d’un text impenetrable, dirigit

als especialistes o farcit de referents

d’antropologia política indesxifrable

pels que s’acosten per primera vegada

a la literatura etnològica. Res més

lluny de la realitat. La qualitat literària

de capítols com els que dedica als

karai, profetes tupí-guaraní que

condueixen a les seves comunitats a la

recerca de la Terra-Sense-Mal, o el que

dedica a la funció del dolor i la tortura

en els rituals de pas com a factor

d’integració en una societat d’iguals,

es complementen amb la profunditat

analítica de El arco y el cesto, potser el

millor capítol, on desplega l’articula-

ció de les funcions i representacions

sexualment dividides entre els guaya-

quís i les conseqüències estructurals

que es presenten a les seves vides

quotidianes. Aquest clàssic de l’antro-

pologia política compta amb un

equilibri sorprenent en els textos que

el composen i la lectora va copsant,

relat a relat, concepte a concepte, la

visió de Clastres sobre la naturalesa

política d’aquestes societats i, de

retruc, sobre la nostra mateixa.

LLIBRES

Alícies que no viuen al
país de les meravelles

LLIBRES

L’alter ego de Lola Van Guar-

dia passa a la vinyeta de la mà

de la il·lustradora Susanna

Martín en un relat autobiogrà-

fic, ni més ni menys, la histò-

ria d’un càncer de mama.

Alícia en un món real és el

darrer treball de l’escriptora i

feminista Isabel Franc, on –de

manera tragicòmica– aboca la

superació d’un tumor maligne

i, en definitiva, de moltes

coses més.

Estel Barbé

expressions@setmanaridirecta.info

T
ot ens sembla molt estable

fins que arriba la catàstrofe.

L’inici del còmic descriu una

Alícia alliberada i feliç dins d’un

caos semiordenat. La cosa, però, es

capgira radicalment després d’una

visita a la ginecòloga. A partir

d’aquí, hospitals, operacions,

tractaments de tot tipus i, per sort,

un desenllaç feliç i real. Al marge

d’aquesta trama, però, hi trobem

una altra història paral·lela on la

protagonista és la tribu de Franc.

Una tribu en majúscules, un grup

de dones, amigues, amants i

conegudes que configuren un

univers on l’únic mascle que hi pot

conviure és el Fari, el gat d’Alícia.

Aquest entorn és el motor de la

història i, sens dubte, el millor

remei per guarir la malaltia, tot i

que l’Alícia haurà d’aprendre a

clatellades que, de vegades, val més

estar sola que mal acompanyada.

Somriures verticals

Una part important de la història

se centra en la recuperació del

daltabaix i el nou cos de l’Alícia

sense un dels seus dos pits. Aquí,

Franc agafa embranzida i fa una

càrrega explícita contra la dicta-

dura del cos. Al marge d’un repàs

pels diferents models de cossos

ideals des de la prehistòria, la

protagonista i les seves amigues

carreguen contra un sistema on no

hi ha cabuda pels malucs grans ni

per les espatlles amples. La solució

és l’acció radical i el tatuatge d’una

sargantana damunt la cicatriu de

l’operació.

D’aquesta manera i amb aquest

nou treball, l’autora d’Entre todas

las mujeres torna a parlar sense

embuts –tal com se la coneix– i

sincera com Lola Van Guardia, la

protagonista de la trilogia que va

situar l’escriptora com un dels

pilars irreverents de la literatura

contemporània de casa nostra.

Alícia en un
món real

Autores: Isabel Franc 

i Susanna Martín.

Ed: Norma Editorial, 2010.

Pàgines: 143.

La Sociedad 
contra el Estado

Autor: Pierre Clastres.

Editorial: Virus, 2010 (reed.).

Pàgines: 282.

A La Sociedad contra el Estado,

Clastres diu que les societats

“primitives”, lluny de tenir

carències, han viscut en l’abun-

dància sense necessitar desenvo-

lupament tecnològic

KARLES



“Volem que sigui la gent 
qui tingui les eines per 
fer servir la televisió”

Parlem amb na Mechi, una de

les persones fundadores i

coordinadores de Barri.tv, una

televisió associativa de Palma

que ja porta més de dos anys de

feina a Mallorca.

Guillem Colom

expressions@setmanaridirecta.info

E
ns podries explicar quan i

com va néixer el projecte de

Barri.tv?

En Biel Salas i jo havíem fet feina

molts anys a la producció audiovi-

sual com a professionals i no ens

omplien els continguts que havíem

de fer. Com que els dos ja teníem

experiència en associacionisme i,

també, influïts per algunes expe-

riències de televisions comunità-

ries a l’Amèrica Llatina, vàrem

pensar que havíem de cercar alguna

via per donar sortida a les nostres

inquietuds i començàrem a fer

tallers i aglutinar gent al voltant de

la idea de Barri.tv.

I el lema que feu servir, La televi-

sió social i participativa, no l’hem

sentit massa?

És cert que la paraula participació

es fa servir massa, però aquesta

reflecteix la nostra realitat, ja que

el que nosaltres volem és que la

gent participi. I a Barri.tv, és la

pròpia gent que rep cursos qui,

després, continua amb el projecte.

Pel que fa a allò social, és impor-

tant perquè és una realitat i perquè

ho estam complint. Això té més a

veure amb allò que està passant

amb les associacions d’immigrants,

a les manifestacions que hi ha al

carrer, etc. De totes formes, volem

deixar clar que allò important de

Barri.tv no és el lema, sinó el que hi

ha darrere. I el que hi ha darrere és,

per exemple, que estam d’acord

amb la cultura lliure, amb el copy-

left. Quant a la part més pràctica,

hem aconseguit ajuntar gent molt

diferent, que tal vegada no es

trobarien d’altra manera, o es

trobarien al bar i ni es mirarien.

Doncs, aquí, hem aconseguit

ajuntar joves nigerians amb perso-

nes jubilades o amb immigrants

llatinoamericans, de forma que

tenguin un espai on puguin parlar

tranquil·lament, sense que ningú

no els talli. Amb això, aconseguim

que no sigui la televisió qui cerca

quelcom en la gent, sinó que sigui

la gent qui té les eines per fer

servir la televisió.

Fa poc, heu començat a fer un

programa setmanal per a TV

Mallorca, com valorau aquest pas

a la televisió convencional?

En general, pensam que és positiu,

ja que la nostra filosofia és arribar

més enllà d’Internet. Si bé IB3 no

ens agrada, trobam que TV

Mallorca és més interessant perquè

està feta per periodistes i té uns

continguts que s’apropen més a la

nostra filosofia del que ha de ser la

televisió. A nosaltres, ens sembla

interessantíssim que els continguts

de Barri.tv surtin a la televisió i

arribin a molta més gent i hem

constatat que la gent que col·labora

amb nosaltres també pensa així.

Quins temes tractau més sovint?

Com valorau les propostes que

rebeu?

No tenim una temàtica fixa, hi ha

de tot, però sempre demanam que

allò que mostram vagi més enllà del

que ja coneixem. A més, intentam

acudir a manifestacions ciutada-

nes, com les que es feren contra la

corrupció o contra l’Europa del

capital. El que jo diria és que hi ha

temàtiques que mai sortirien, que

no ens interessen, ja sigui perquè ja

tenen una presència massiva als

mitjans de comunicació o perquè no

concorden amb la nostra forma de

concebre la televisió.

Estudis de Barri.tv a Palma de Mallorca
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Neix l’Ateneu Popular Rocaus

CAMPANYES

Xavi Martí

baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l CSO Kasablanka, el CSO

Eskondite i alguns carrers de

Molins de Rei acolliran les

quinzenes Festes Alternatives i

Llibertàries el 30 de setembre i els

dies 1, 2 i 3 d’octubre. Enguany, les

persones que han organitzat els

actes volen “donar suport a Laura

Riera i a tota la gent presa d’unes

lleis i d’un Estat clarament feixista i

continuador de la mateixa merda, on

queda demostrat (Festes de Gràcia i

Sants) que en aquest país, després

d’haver complert la condemna que

ells han volgut, no quedes lliure un

cop estàs fora de les reixes”.

El 30 de setembre a la tarda, el

CSO Eskondite acollirà una xerrada

sobre cimenteres, un problema que

afecta el municipi i la comarca, ja

que aquest estiu Ciments Molins

(Pallejà-Sant Vicenç) ha ampliat la

seva planta de fabricació. La jornada

del divendres començarà amb

l’escenificació d’una peça de teatre

titulada Pim pam al passeig del

Terraplè. Tres hores més tard, la

música arribarà al CSO Eskondite,

amb el concert de Primates, Bata-

kazo i Taquikardic Sinners. El

divendres 2 d’octubre, l’acció de les

festes es traslladarà a un altra zona

de la localitat, a la plaça de les

Palmeres. Aquí, es farà un especta-

cle de circ que anirà a càrrec de

L’Espai Desastre, un grup que assaja

al Casal La Mola i que ens portarà

cabaret amb teles, trapezi, clown i

manipulació de barrets i malabars. A

la nit, arribarà el concert del CSO

Kasablanka, amb les formacions

Jakemate Babyes, Lluna Roja,

Crimen de Estado i Última Genera-

ción. El darrer dia de les alternatives

ens oferirà cinema a la fresca i

pizzes a Kasablanka: es projectarà la

pel·lícula Arriba Hazaña (1978), un

treball dirigit per José María Gutié-

rrez Santos i protagonitzat per

Fernando Fernán Gómez. La cinta

està ambientada a finals del fran-

quisme, en un col·legi de capellans.

Els alumnes començaran a rebel·lar-

se contra l’abús de poder dels

representants del clero i es crearan

conflictes.

Enguany, les Festes Alternatives

i Llibertàries compleixen la mateixa

edat que l’okupació de la casa que ha

estat la seu del CSO Kasablanka

durant els darrers quinze anys.

Meritxell Guàrdia

manresa@setmanaridirecta.info

L
a població de Sallent, al Bages,

ja té un nou espai de dinamit-

zació social de base assemble-

ària i autogestionada. L’Ateneu

Popular Rocaus es va inaugurar el 10

de setembre i compta amb un

centenar de persones de diversitat

ideològica dins “l’esquerra anticapi-

talista”. Tot i així, de totes les

associades, només una quinzena de

persones formen el grup coordina-

dor i organitzador de l’espai. Segons

aquest grup, “el projecte ha compor-

tat un any de preparació, ja que

s’han visitat d’altres espais similars,

s’han conegut les mancances i les

realitats de l’entorn o s’ha adequat

l’espai, entre altres tasques”.

“El nom es va escollir per

recuperar la història local i reivindi-

car el gest de la família del Mas de

Rocaus de Sallent, ara ja enderrocat,

que va ser afusellada per donar

acollida al moviment maqui”, segons

ha expressat el grup que gestiona

l’ateneu.

Aquest projecte, més que un es-

pai físic, pretén ser una eina de tre-

ball de diversos aspectes que incidei-

xen al municipi des d’una perspec-

tiva crítica i alternativa. En aquest

sentit, els objectius de l’Ateneu Po-

pular Rocaus són la memòria his-

tòrica, la defensa del medi ambient,

l’impuls de la cultura catalana,

trencar amb les diverses desigual-

tats existents o fomentar la cultura

de la solidaritat, entre d’altres. El

nou espai ja compta amb un calen-

dari d’activitats, on es tractaran

diferents temàtiques: els ateneus, la

crisi i les seves alternatives, el món

rural o el dret d’autodeterminació.

Ateneu Popular
Rocau

C. Santa Llúcia, 1.

08650 Sallent (Bages).

info@ateneurocaus.cat.

www.ateneurocaus.cat.

Quinze anys d’alternatives 
amb música i paraules

CAMPANYES

> + INFO
www.barri.tv.

“Hem aconseguit

ajuntar gent molt

diferent, que tal

vegada no es

trobarien d’altra

manera o es

trobarien al bar i

ni es mirarien”



BARCELONA

Divendres 24 de setembre

Jornada: ‘Experiències de connexió 

entre el Nord i el Sud, obstacles 

i possibilitats per a l'intercanvi’

La jornada constarà d'una presentació de

les experiències comunicatives entre les

dues ribes dutes a terme pel col·lectiu

Pont Humà a escoles de Burkina, el

Senegal i les Canàries i pel col·lectiu

NomadaSintópico a través d'experiències

periodístiques entre Barcelona, Mèxic i el

Senegal. 

Després de la presentació, hi haurà un

col·loqui.

L'acte se celebrarà a partir de les 18h. al

CSOA Barrilonia, la casa dels pobles

rebels. Rambla del Raval, 8

(barrilonia.blogspot.com).

Organitza: Nomadasintopico, programa

sobre migració a la ràdio lliure Contraban-

da FM (91.4)

Dissabte 25 de setembre

2a Jornada de les Cooperatives de Sants

El 25 de setembre, les cooperatives i el

teixit social de Sants tornaran a sortir al

carrer. Enguany, la jornada se centrarà en

els grups i cooperatives de consum, una

realitat creixent al barri. El programa és

aquest:

10h. Presentació del balanç anual del

Projecte Sants Cooperatiu

11h. Xerrada: Les cooperatives de consum

avui

12h.Taller obert: Com crear i com funciona

una cooperativa de consum?

12h.Punt de trobada intercooperativa dels

grups de consum de Sants i altres barris:

Com crear una xarxa d’intercooperació al

barri?

14h.Presentació del projecte Recuperem

La Lleialtat Santsenca

Tots els actes se celebraran en les Cotxe-

res de Sants, carrer de Sants, 79-83. Hi

haurà mostra de projectes amb material

informatiu durant tot el matí.

Tota la informació es pot trobar a

www.sants.coop

Organitza: Projecte Barri Cooperatiu

Diumenge, 26 de setembre

Mercat d'intercanvi a Sant Antoni

De 10 a 14 h. a l'avinguda Mistral (jardi-

nets d'Alguer). Per reserves de taules: 934

452 292, intercanvi@xarxantoni.net

Organitza: Xarxantoni
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24, 25 i 26 de setembre

L
a idea principal d’aquestes

jornades és recordar-nos que

la lluita contra l’exèrcit i la

militarització de les nostres vides

no es va acabar quan es va abolir el

servei militar obligatori ni s'ha de

reprendre solament en moments

de guerra evidents. Amb aquest

esperit, doncs, les jornades volen

compartir experiències antiautori-

tàries contra la militarització i

presenten aquest programa:

Divendres 24 de setembre

Lloc: Ateneu Llibertari del Casc Antic, C. Fonollar, 15.

19h. Reflexió sobre la situació actual de militarització de la societat i com combatre-la:

presentació de les jornades.

Xerrada: La lluita antimilitarista a Catalunya i a l'Estat espanyol als 90 i la 'insubmissió

total', a càrrec d'un antic membre del col·lectiu CAMPI; projecció dels documentals No vagis a

la mili: insubmissió i No hay libertad sin desobediencia

Dissabte 25 de setembre

Lloc: Espai Obert, C. Violant d'Hongria, 71, 1r.

11h. Sabotegem la guerra des de la base: la lluita contra la base militar de Mattarello (Trento,

Itàlia), a càrrec de Rompere le righe.

Experiències recents de la lluita antimilitarista a Alemanya, a càrrec de Antikriegscafe (Berlín).

13h. Pla Àfrica i la guerra contra els pobres, a càrrec d'Eduardo Romero.

14h. Dinar vegà

16h. Dona i militarisme en la biopolítica del segle XXI, a càrrec de María del Prado Esteban

Delma.

17h. Ni guerra entre pobles ni pau entre classes, taula rodona sobre militarització i migració.

19h. Xerrada sobre el projecte de l'OTAN Urban Operations in the year 2020; presentació del

llibre Ejércitos en las calles; xerrada sobre la situació actual de la militarització a Itàlia, a

càrrec de Nonostante Milano.

Diumenge 26 de Setembre

Lloc: Espai Obert, C. Violant d'Hongria, 71, 1r.

11h. Rescatant des de les ruïnes... al capital: taula rodona sobre la militarització de les 'emer-

gències'.

13h. Veus de la lluita social a l'Afganistan.

14h. Dinar vegà

16h. Presentació del llibre Refuzniks. Los que se rehúsan a servir en la máquina de guerra

israelí i xerrada sobre la lluita antimilitarista i contra l'ocupació de Palestina a Israel.

17h. La militarització del territori mapuche a Xile.

18h. La funció de l'exèrcit a la Constitució espanyola de 1978: dictadura política i

militarisme, a càrrec de Félix Rodrigo Mora.

19h. Quan la pau és guerra, debat final sobre l'antimilitarisme no pacifista.

L'assistència a les jornades és lliure i gratuïta. 

Hi haurà distribuïdores amb material (llibres i fanzines) cada dia .

Més informació: antimilitaristabcn.blogspot.com

> CANVIAR • COMPARTIR • PROJECTAR

Busco persones voluntàries

per repartir entrepans a

persones sense sostre als

carrers de Barcelona.

Contacte: Samuel,

687564611,

samueljimenez2@yahoo.es

Web del troc: lloc 

d'intercanvi de productes 

i serveis on els diners 

no tenen cabuda. Coneix-la 

i participa-hi 

www.webdeltrueque.com

Can Masdeu: si et ve de

gust ajudar-nos al nostre

hort, passa pel CSO els di-

jous a partir de les 17h.

Contacte: www.canmas-

deu.net 

Busco persones interessa-

des en teràpies alternati-

ves. Contacte: Albert, at_ca-

rulla@yahoo.es

Cerco gent per fer un som-

ni, anar a viure al camp.

Projecte 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@de-

growth.net

Busco gent que tingui pen-

sat fer un projecte de nova

creació relacionat amb els

titelles, circ o clown per

col·laboració. Contacte:

Clara, le-la@3xl.cat

Jornades antimilitaristes Dimarts 28 de setembre

Xerrada-col·loqui

Com entendre i apropar-se a la mística

avui des de la total increença, 

amb Marta Granés

19:30h. EcConcern-innovació social. 

C. Mare de Déu del Pilar 15, pral.

Del 28 de setembre al 2 d’octubre

Jornades: ‘Comunicació contra l’oblit’

Es tracta d’unes sessions de debat sobre

les arrels del conflicte al Sàhara i als

Balcans, parant una atenció especial al

tractament mediàtic d’aquests dos

conflictes i a la reacció i la participació

de la societat civil en la recerca d’alter-

natives.

Els actes tindran lloc a la FCONGD. 

C. Tàpies, 1. Més info: www.sci-cat.org

Organitza: Servei Civil Internacional

Catalunya

Del 30 de setembre a l’1 d’octubre

IV Congrés Internacional 

sobre Conflictologia i Pau

L'objectiu del congrés és oferir un lloc de

trobada i intercanvi d'experiències per

totes les persones expertes i especialistes

que treballen a favor de la pau, la justícia

restaurativa, la gestió de conflictes, la

mediació, l'arbitratge i la conciliació.

Tota la informació i el programa del

congrés es pot consultar a  

www.conflictologiaipau.com

Coordinació: Universitat Oberta de Cata-

lunya i Campus per la Pau i la Solidaritat

de la UOC

BALAGUER

Xerrada: ‘La ciutat de Lleida 

en la Guerra Civil Espanyola’

Xerrada a càrrec de Joan Sagués

20:30h. Sala d’actes del Consell Comarcal

de la Noguera. Passeig Àngel Guimerà, 28-

30. Acte dins les III Jornades La Guerra

Civil al Front del Segre.

CASTELLÓ DE LA PLANA

Divendres 24 de setembre

Xerrada sobre la reforma laboral i crisi

A càrrec del Seminari d'Economia Crítica

Taifa.

18h.Casal Popular de Castelló. 

C. Amunt, 167.

Organitza: Esquerra Independentista de la

Plana

Envia’ns el teu anunci, màxim 15 paraules, amb el teu correu o contacte a: intercanvis@setmanaridirecta.info
> EL TEMPS
DIJOUS 23
Si seguim el

ritme de

pluges

encetat la

setmana

passada, alguns observatoris

batran rècords. El dijous la

pluja tornarà al vespre.

DIUMENGE 26
Les pluges

quedaran

circumscri-

tes a Tarra-

gona i el

nord del País Valencià.

Nuvolositat variable a la

resta de comarques. 

DISSABTE 25
Una nova

bossa d’aire

fred a les

capes altes

inestabilit-

zarà l’ambient. Ruixats i

tempestes, especialment

forts a Girona i al Vallès. 

DIMARTS 28
Més sol, que

pràctica-

ment serà

present

durant tot el

dia. Matinada força freda.

Al migdia, podrem tornar a

anar amb màniga curta. 

DIVENDRES 24
En general,

l’ambient

serà núvol o

mig núvol  al

nord de

Catalunya. Ruixats al

Pirineu i temperatures més

baixes. Clarianes al sud. 

DILLUNS 27
Els vents

força frescos

del nord i del

nord-est

faran caure

els termòmetres. Al matí

ens haurem d’abrigar força.

Tornaran les ullades de sol. 



> MANIFESTACIONS • CONVOCATÒRIES

•   22 de setembre de 2010 agenda directa • 23

, agenda directa

•           agenda@setmanaridirecta.info

BARCELONA

25 de setembre:
manifestació
per difondre la
vaga del 29-S
17h. Plaça Universitat                              

29 de setembre:
piquet unitari
12h. Plaça Catalunya

Convoca: Assemblea de Barcelona

Tota la informació sobre la vaga del 29-S a la web: www.29-s.net

Jornada
‘Crisi i Utopia’
Dissabte 25 de setembre 

A CASTELLSERÀ

Quan falten quatre dies per la vaga

general, el col·lectiu A Les Trinxeres

organitza unes jornades sobre de la

necessitat de crear alternatives en el

context actual de crisi el dissabte 25 de

setembre, a la Sala Panera de Castellserà

(Urgell).

A les 19:30h es presentarà el curt CRisi

de Jordi Giribet i, a les 20:30h, tindrà lloc

una xerrada-debat sota el títol Crisi econò-

mica i propostes llibertàries, a càrrec de

Gaspar Fuster. La jornada clourà amb un

Informal Carajillo Concert, que se celebrarà

a partir de les deu de la nit i comptarà amb

l'actuació del cantautor Joan Francesc

Dalmau i la seva banda.

GIRONA

Dijous 30 de setembre

Xerrada: ‘Els maquis 

i la memòria històrica’ 

Xerrada a càrrec de l’exmaqui Joan Bus-

quets El Senzill

19h.CSO Can Rusk. C. Comerç s/n

LA NOU DE GAIÀ

Dissabte, 25 de setembre

Mercat d'intercanvi

De 10 a18h a la Pista del Cercat. 

Més info: 638 371 871, 

grupdedoneslanou@gmail.com

Organitza: Grup de Dones de la Nou de Gaià

LA POBLA DE SEGUR

Dimecres 29 de setembre

Manifestació de vaga general

11:30h. Plaça de l’ajuntament

Convoca: Sindicat de la Muntanya

L’HOSPITALET DE

LLOBREGAT

Dissabte 25 de setembre

Marxa d’Hospitalet a Cornellà

Contra les retallades socials i laborals!

11h. sortida de la Plaça de l’Ajuntament de

L’Hospitalet fins a la plaça Lluís Com-

panys de Cornellà. Parlaments, micròfon

obert i dinar popular.

Convoca: Assemblea de Treballadors i

Treballadores del Baix Llobregat

LES PLANES

Diumenge 19 de setembre

Mercat d'intercanvi

A partir de les 11h. a la Ctra. Vallvidrera-

Les Planes, Km.6’5. Més info: 932 054 009,

ccelectric@bcn.cat

Organitza: CC L'Elèctric

MATARÓ

Diumenge 26 de setembre

Assemblea oberta per la vaga del 29-S

18h. Plaça Santa Anna

Convoca: Col·lectius socials i sindicals de

Mataró i comarca

MARTORELL

Divendres 24 de setembre

Manifestació contra les retallades

Festi.Dok
Festival de cinema
documental pels
Drets Humans 
i la Pau
GIRONA

23, 24 i 25 de setembre

E
l Festi.Dok és un festival de

cinema documental que neix a

Girona amb el propòsit de ser una

eina de sensibilització vers els drets

humans i la pau. La primera edició

tindrà lloc entre el 23 i el 25 de setembre,

a Girona i a Parlavà.

Els documentals que es projectaran

al festival volen ser un toc d'atenció que posi en evidància l’incompliment dels drets humans i,

per això, també s'organitzarà una campanya de sensibilització –a nivell estatal– per demanar

incloure els 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans als passaports. 

El festival és una iniciativa del col·lectiu Imatges per la Solidaritat i l’objectiu és que es

converteixi en un certamen anual, amb un concurs de curtmetratges documentals de denún-

cia social, que nodriran el programa a partir de la segona edició. La inauguració del festival

serà el dijous dia 23 al Pavelló Poliesportiu de Parlavà i comptarà amb la projecció del film

Sicko de Michael Moore.

Informació i programa complet del festival al bloc: festidok.blogspot.com

socials i laborals: vaga general 

18h. Sortida a la plaça del Vi fins a l’Espai

amfiteatre del passeig de Catalunya, on es

farà l’Assemblea Ciutadana.

Convoca: CGT Baix Llobregat

RUBÍ

Dissabte 25 de setembre

Jornada ‘Atento en lluita’

Els treballadors de CNT de l'empresa

Atento organitzen una xerrrada-sopar-

concert. Els beneficis d'aquesta jornada

aniràn destinats a fer front a les despeses

judicials que comporta la lluita contra la

precarietat que pateixen els treballadors

d'Atento en lluita. 

19:30h. Xerrada sobre el conflicto i lliuta

al 061 (Atento). 21:30h. Sopar vegà a

càrrec del col·lectiu la Verengena reVolto-

sa. 23:30h. Concert gratuït amb: Zikuta +

Juanito Piquete + Malestar Social +

Larva.

Lloc: CSO LA FABRI-K, 

Av. Can Rosés, 3-11.

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Divendres 24 de setembre

Xerrada amb sopar sobre la vaga del 29-S

Intervindran: Ermengol Gassiot i sindica-

listes d’empreses de Sant Cugat. Tota

l’informació sobre la vaga del 29-S a sant

Cugat es pot trobar en www.vagasantcu-

gat.29-s.net

19h. Casal Popular La Guitza. C. Migdia, 13.

Organitza: Grup de suport a la vaga del 

29-S

SORT

Dimecres 29 de setembre

Manifestació de vaga general

10:30h. Plaça de l’ajuntament

Convoca: Sindicat de la Muntanya

TERRASSA

Divendres 24 de setembre

Debat: ‘La vaga del 29-S’

Hi intervindran: Blanca Rivas, Mireia

Bazaga, Carlos García i treballadores de la

Mútua de Terrassa.

19h.Centre Cívic President Macià. 

Rambla Francesc Macià, 189.

Organitza: Assemblea Popular de Terrassa

Diumenge 26 de setembre

Xerrada: 'Què és i com ens afecta la

reforma laboral a les joves'

19h. a la plaça Vapor Ventalló. Hi partici-

paran un membre de la CGT i un de l'AJT.

Posteriorment, hi haurà un petit debat

sobre quines són les eines que té el jovent

per fer front a aquestes retallades.

Organitza: Assemblea de Joves de Terrassa

TORTELLÀ

IV Acordionada

Divendres 24 de setembre

22h.Concert al pati del Casino, amb els

grups Ara Pla!, MésQueDos, Julià, Dani i

Koldo.

Dissabte 25 de setembre

9:30h. Recepció dels/les talleristes al

Casino. 10-12:30h. Tallers d’acordió.

13h.Cercavila pels carrers de Tortellà. 14h.

Dinar al Casino. A les postres, cantada de

corrandes. 16-17h.Tallers d’acordió (conti-

nuació). 17:30h.Concert a la plaça de

Mercat. 20:30 h. Ja’m tocaràs al Cafè Roc.

Més informació:acordionada.wordpress.com

VALÈNCIA

Dijous 23 de setembre

Concentració de rebuig a la instal·lació

del cementiri nuclear a Zarra

19:30h. Davant la delegació del govern. 

C. Colom, 60.

Convoca: Plataforma Tanquem Cofrents

Dissabte 25 de setembre

Xerrada-debat: ‘Crisi i reforma laboral'

A càrrec d’Elena Idoate Ibañez, del semi-

nari d'economia crítica Taifa, amb una

introducció als aspectes més rellevants de

la reforma laboral.

18h. Ca Revolta. C. Santa Teresa, 10.

Organitza: Assemblea de l’Horta d’Enda-

vant

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Dimarts 28 de setembre

Cassolada per la vaga general

20h. Plaça de la Vila

Convoca: Assemblea pels Drets Socials de

Vilafranca del Penedès



Gemma Garcia

entrevista@setmanaridirecta.info

V
as aterrar a Barcelona el 1968.

Què en recordes?

Hi havia molt soroll a la ciu-

tat. Jo venia d’un poble petit de Gui-

nea Equatorial, Rebola, i no podia

aguantar-ho. Tenia una beca per

estudiar i vaig poder traslladar-me a

Figueres. Amb l’idioma no tenia pro-

blemes perquè Guinea és una excolò-

nia espanyola i, al cap de 4 o 6 mesos,

ja parlava català, però em va sor-

prendre la mirada de la gent i la

manca de coneixement dels altres.

En aquella època, es vivia de manera

molt endogàmica; la gent de Figue-

res no tenia relació amb la gent de

Barcelona. I al desconeixement, s’hi

sumava l’absència de curiositat.

Quins reptes afronten les dones

subsaharianes quan arriben a Cata-

lunya?

Tenen problemes com a dones, com a

negres i com a immigrants. El repte

és la normalització, trobar la pròpia

integració i començar a viure. Actu-

alment, el primer que es posa sobre

la taula respecte la immigració són

les dificultats de la integració.

Què és per tu la integració?

No utilitzo mai aquesta paraula per-

què no sé què és. Si parles amb gent

a Catalunya, et diran que implica

parlar el català. Per altres, la integra-

ció és assumir les tradicions del nou

país i despullar-te de les teves. Quan

no hi ha problemes de llengua, la

integració passa per treure’t el vel,

ser més papista que el papa o parlar

perfectament... Hem d’entendre que

la gent que arriba, ho fa amb la seva

maleta plena i pot fer intercanvis. Es

poden buscar dins les maletes dels

altres els elements que condueixin

cap a la convivència. La paraula inte-

gració em fa molta por.

Tu véns d’un poble d’ètnia bubi amb

una estructura social matrilineal.

Què significa això per les dones?

Significa que tota la relació familiar,

com els rituals o les festes, passen

per les dones. Ser dona bubi és molt

important per tota la comunitat. No

tenim dot i participem en tot el que

incumbeix la nostra comunitat. Als

espais de dones, els homes només

observen, no són protagonistes.

Quan vas arribar, com vas percebre

la situació de la dona aquí?

Quan arribes aquí a Catalunya, et sor-

prens perquè la gent desconeix les

cultures matrilineals de l’Àfrica. Jo

he estat independent i lliure des que

vaig néixer. Quan anava a l’institut

de Figueres, observava les mares de

les meves companyes i m’adonava

que no eren tan lliures com la meva

mare a Guinea. Ella era dona, negra

guineana, bubi i tenia la seva inde-

pendència. I, com ella, totes les dones

del seu entorn. Aquí, les dones havien

de demanar permís per sortir, permís

per crear un compte... Hi havia dones

africanes que, dins la seva comuni-

tat, eren dones independents, amb

autoestima i amb un protagonisme

alt. En arribar aquí, tot això canvia.

Després, la formació i la informació

et porten a descobrir que les dones

del món som ciutadanes de segona.

Quin paper juguen les dones davant

les migracions?

La dona africana, reagrupada o no

reagrupada, és la creadora d’estratè-

gies de supervivència. Els homes,

després de la colonització, amb les

independències neocolonials, no te-

nen feina. Quan el marit emigra, la

responsabilitat de la dona és més

àmplia, ja que té cura del seu nucli

familiar i del del marit. Alguns ho-

mes, quan arriben aquí, tenen la sort

de trobar feina, però molts no en tro-

ben o únicament els permet l’autosu-

pervivència. També pot ser que ha-

gin emigrat amb pastera i hagin

mort. Davant d’aquesta incògnita, la

dona que roman al seu país tindrà

una família doble perpètuament.

I si són reagrupades, quina situació

afronten?

Per començar, la cadena familiar

queda al país d’origen i continuen

enviant remeses. Consten als papers

del marit i no poden treballar. Et

falta la família extensa, no tens

suport familiar i et trobes en un pis,

amb sort, de 50 metres quadrats.

Afrontes un canvi radical en les rela-

cions familiars. Jo, a vegades, passo

quinze dies sense veure la meva filla

que viu a Vilassar perquè les cir-

cumstàncies aquí no ho possibiliten.

Al meu país d’origen, seria impensa-

ble. Fa molts anys que visc aquí, però

encara ho trobo a faltar.

Tot i així, les dones subsaharianes

també creen xarxes...

Hi ha associacions. L’associació que

presideixo, E’Waiso Ipola, per exem-

ple, és un espai de trobada, de forma-

ció i d’informació formada per dones

immigrades guineanes. Fem molta

cura de criatures nascudes aquí o

que han vingut de petites. Fem tertú-

lies i teatre. Les companyes senega-

leses o gambianes continuen agru-

pant-se al voltant de la tontina, com

a espai de trobada. Alhora, existeix

una doble identitat associativa, ja

que moltes tenim una altra xarxa

que no és la del col·lectiu endogàmic.

Què és la tontina?

Inicialment, la tontina era un grup

d’estalvi popular exclusivament de

dones –tot i que ara els homes també

en fan– amb molta presència al Sene-

gal, Nigèria i Ghana. Sorgeix quan les

dones decideixen crear una economia

popular on la base sigui la confiança.

Es reuneixen i determinen una quan-

titat que cada dona posarà sobre la

taula el primer dia, confiant en la

paraula d’honor. Aleshores, es fa un

sorteig per establir un ordre. La pri-

mera recull els diners de la resta i els

pot invertir on vulgui i així successiva-

ment. Al Maresme es fa i és un espai

important de relació. Ha ajudat moltes

dones africanes a pagar la formació de

les seves criatures, a iniciar un negoci,

a fer-se la casa... Si no fos per la ton-

tina, no podrien fer-ho perquè hi ha

molta paternitat irresponsable.

Quines violències de gènere patei-

xen les migrants?

Hi ha la violència de la comunitat:

“Si no et portes bé, et retorno a casa”.

També la violència de la mirada de la

gent de rebuda. A més, la violència

dels mitjans de comunicació, que

cada vegada que parlen dels països

d’origen potencien tot allò negatiu,

una realitat que ara ha millorat grà-

cies a campanyes i mobilitzacions.

Finalment, la violència institucio-

nal: has vingut amb el passaport del

marit, estàs condemnada a un seg-

ment laboral... Són formes de violèn-

cia subtil, però hi són.

ROBERT BONET

Remei Sipi va néixer a Rebola, un poble bubi de Guinea Equatorial.
La seva infància va estar embolcallada de contes narrats pe les
dones de la seva comunitat i que Sipi va rescatar de la seva me-
mòria amb ‘Cuentos africanos’ (Edicions Carena, 2007). Des que
va arribar a Catalunya, ara fa 42 anys, ha publicat diversos articles
i assaigs sobre dones africanes i migrants. Actualment, presideix
–a Barcelona– l’Associació de Dones E’Waiso Ipola, que en llengua
bubi significa “dona: aixeca’t, lluita, dignifica’t”.

“La paraula
integració 
em fa por”

LA INDIRECTA

“La dona africana és la
creadora d’estratègies 
de supervivència”

Ricard Vilaregut

opinio@setmanaridirecta.info

A
les properes eleccions, tot

apunta que l’abstenció serà

de les més altes, entre el 50 i

el 60% segons algunes estimacions.

I la pregunta inevitable, té a veure

amb el perquè d’aquest passotisme

generalitzat envers un dels meca-

nismes que ens ajuden a conèixer

les preferències de la gent envers la

oferta política/ideològica existent?

Un mecanisme que no és l’únic i, de

fet, segons el meu gust, hauria de

ser un complement més d’una

democràcia que s’ha d’exercir dia a

dia, participant col·lectivament en

associacions, moviments, manifes-

tacions i el que faci falta (i en la

vaga del 29, off course). De fet,

aquesta intenció de millora i

radicalització de la política és el

que fonamenta la sostinguda

crítica al sistema democràtic

representatiu i a la dinàmica dels

partits majoritaris per part de

moltes persones i moviments. De

fet, diria que l’han exercit en

solitari durant anys i panys, amb

voluntat, tenacitat i èxit relatiu. Un

discurs, però, al que li ha sortit un

competidor per la banda de la dreta

més lliberal, la que el seu compro-

mís amb allò col·lectiu sol ser

inversament proporcional a la

pasta i possibilitats d’influència de

què disposen.

Des d’aquests sectors, doncs,

darrerament s’ha generat un discurs

també molt crític envers les deficièn-

cies del sistema, i de la classe políti-

ca en general, però amb uns objec-

tius totalment oposats als dels

moviments: No és pas per millorar i

implementar la democràcia, sinó

més aviat per reduir-la al mínim i, de

pas, convertir el poc que queda de

ciutadà-social en un ciutadà-client

que estableix una relació amb la

política en clau de mercat. Sospito

que aquest discurs crític-trampós,

ben amplificat pels grans grups de

comunicació, estarà a l’arrel de la

possible desafecció electoral –que jo

defenso, sempre que sigui per raons

polítiques.

I de sobte m’he adonat que en

certa manera li podria estar fent el

joc al grup Godó. Que podria estar

fent la pinça a un sistema que ens

desagrada per motius i objectius

diferents. I ha set llavors quan m’he

empassat la saliva i li he notat un

gust agre, com de pànic davant la

perspectiva que efectivament això

pogués passar.

. LA COLUMNA

Saliva

. L’ENTREVISTA
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La intenció de
radicalització de 
la política és el 
que fonamenta la
crítica al sistema
democràtic
representatiu


