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L’emocionari 
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Guille Larios | @La_Directa

Comunitat

L’espina

Més que mil paraules

Fa prop de tres anys que a la 
Directa vam començar a mi-
rar-nos una mica cap endins, 

a fer una feina de reflexió i replan-
tejament intern. A preguntar-nos 
com fer una aposta periodística 
i política, però també humanitzada 
i sostenible a nivell personal i col-
lectiu. El masclisme, els rangs, els 
rols i la gestió del poder i els liderat-
ges, la comunicació agressiva, l’au-
toritat, la visibilitat i el reconeixe-
ment públic, les tasques reproducti-
ves invisibles, el productivisme, els 
conflictes personals... Dinàmiques 
i (males) pràctiques a les quals vam 
voler mirar de front per provar de 
transformar-les. 
En alguns moments vam comptar 

amb l’acompanyament d’entitats 
com Fil a l’agulla o Cúrcuma. Quan 
ho fèiem soles, vam impulsar un la-
boratori d’iniciatives inexpertes, de 
les quals hem intentat extreure apre-
nentatges a través de l’assaig-error. 
Una comissió de cures, qüestionaris 
emocionals interns, formacions en 

comunicació no violenta, un taller de 
masculinitats, espais dinamitzats per 
a la resolució de conflictes personals, 
sopars, iniciatives esportives com el 
VoleyDirecta o les assemblees emo-
cionals col·lectives.
Així, el passat cap de setmana ens 

vam citar a la masia de Cal Cases 
(Santa Maria d’Oló), una cooperati-
va d’habitatge en cessió d’ús formada 
per una trentena de persones que in-
tenten desenvolupar altres maneres 
d’habitar, produir, consumir i relacio-
nar-se en col·lectivitat; un espai inte-
grat en la natura del Moianès que ens 
va ajudar a parlar-nos dels malestars, 
vicis, virtuts i qualitats que com a per-
sones i com a grup arrosseguem i de 
les quals no parlem en el dia a dia. 
I vam poder fer-ho d’una forma ober-
ta, amb escolta activa, i van aflorar 
coses que possiblement no s’haurien 
dit d’altra manera. 
Seguirem apostant per aquest pro-

cés-laboratori, perquè creiem que 
un col·lectiu emocionalment fort 
és imparable.
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A
mpolles, llaunes i altres envasos 
són objectes molt habituals de la 
vida quotidiana. Tant és així que 
segons dades del Ministeri per a la 
Transició Ecològica espanyol, l’any 
2016 es van generar a tot l’Estat 

1.526.347 tones de plàstic, de les quals només una 
part va ser reciclada o recuperada. El sector del 
plàstic ha estat històricament un gremi controvertit 
i les seves interioritats són encara desconegudes 
en l’actualitat. En el cas espanyol, en sintonia amb 
la resta del continent europeu, durant els anys 
90 l’administració i els diversos actors implicats 
van veure la necessitat de començar a regular un 
àmbit que havia gaudit durant dècades d’uns pri-
vilegis sustentats per una indústria a la qual resul-
tava més car reciclar que no pas produir material 
nou, cosa que va suposar l’augment sense fre de 
la generació de residus plàstics. Ja en aquell mo-
ment el que avui és la societat Ecoembalajes S.A. 
(Ecoembes) era un dels actors principals, i en el 
present és l’encarregada tant de la regulació de 
l’entrada d’envasos al mercat com del reciclatge 
a través del contenidor groc. 
La indústria de la recollida d’envasos de plàstic 

creada al voltant d’Ecoembes ha generat un circuit 
d’interessos que dificulta la introducció a l’Estat 
espanyol del sistema de dipòsit, devolució i retorn 
(SDDR), que s’ha demostrat molt més eficient i que 
ja està en funcionament als països escandinaus 
i de l’est d’Europa, Alemanya, Austràlia, Portugal 
i Turquia. Una dada prou significativa: Ecoembes 
està dirigida per les empreses Pescanova, Danone, 
Pascual, Carrefour o Mercadona, entre d’altres. Per 
tot això, de les tres R reclamades històricament 

Planta de  
tractament 
d'envasos  
lleugers de  
Ca’n Canut, al 
municipi mallor-
quí de Marratxí 

per les entitats ecologistes, només s’ha implemen-
tat el reciclatge, però s’ha fet de tal manera que 
bloqueja les altres dues potes: la reutilització i la 
reducció del consum. 
El 25 d’abril de 1997, als inicis del govern del PP 

de José María Aznar, el BOE publicava la disposició 
que donava pas a l’entrada en vigor de la llei d’en-
vasos i residus d’envasos. El procés havia començat 
tres anys abans amb el debat de la transposició de 
la Directiva Europea 94/62/CE, que havia d’adaptar 
la normativa comunitària al marc legal espanyol. 
Tot i que la directiva plantejava la necessitat d’esta-
blir el SDDR, la llei espanyola va incloure la possibi-
litat d’eludir aquest sistema a través d’una clàusula 
especial. Així, a l’Estat espanyol s’estableix que els 
agents del sector del plàstic “podran eximir-se de 
les obligacions derivades del procediment general 
quan participin en un sistema integrat de gestió de 
residus d’envasos i envasos utilitzats que garanteixi 
la seva recollida periòdica i el compliment de 108 
objectius de reciclatge i valorització fixats”. És en 
aquest moment quan apareix el sistema integrat 
de gestió (SIG) del plàstic executat per Ecoembes, 
una societat anònima –suposadament sense ànim 
de lucre– que el 2017 va moure un volum de negoci 
de 529 milions d’euros.
Les negociacions per la redacció de la llei comp-

taven amb la participació de l’administració, el 
sector empresarial, sindicats i entitats ecologis-
tes. Fonts del moviment ecologista presents a les 
negociacions expliquen a la Directa que, durant el 
temps en què va durar la cerca de consensos, es 
van presentar fins a tretze esborranys diferents 
i finalment es va optar per deixar en un segon lloc 
el sistema d’envasos retornables i donar la pree-
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EL NEGOCI  
DEL PLÀSTIC,  
UN CAMÍ  
SENSE RETORN
L’empresa Ecoembes controla el sistema de reciclatge del 
plàstic a l’Estat espanyol i posa traves a la implantació de l’envàs 
retornable, més eficient i ja en marxa en països com Alemanya 

Jordi Sans | @jsans_
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La decisió de no 
implantar el sistema 
d’envàs retornable 
va ser fruit de les 
pressions del sector 
productor de plàstic 
 
La xifra d’envasos 
reciclats aportada 
per Ecoembes no 
concorda amb 
els càlculs de les 
administracions 

minència a la fabricació de productes d’un sol ús. 
Segons recorden aquestes fonts, el desenllaç fou 
fruit, en part, de la pressió d’organitzacions com 
la ja extinta Federació Espanyola de Plàstics pel 
Medi Ambient i l’Associació Espanyola d’Industri-
als de Plàstics (ANAIP), que defensaven el model 
basat en el contenidor groc. De fet, durant aquest 
període l’Institut Cerdà –que actualment té diver-
sos convenis amb Ecoembes i representants de 
l’empresa al seu patronat– va fer públic un estudi 
encarregat per l’ANAIP que instava a l’aplicació 
del model francès –de recollida selectiva amb pre-
sència del contenidor groc per als envasos–, que 
destina el màxim de residus a la incineració en 
comptes del reciclatge.
Uns anys abans, el 1993, va aparèixer l’Asocia-

ción para el Desarrollo de Ecoembalajes España, 
S.A. (ASODECO), que tenia entre els seus objectius 

“dissenyar un sistema de gestió de recollida selec-
tiva d’envasos per a la seva recuperació posterior” 
i que seria el precursor d’Ecoembes, nascuda l’any 
1996, quan les negociacions de la llei ja es troba-
ven molt avançades. L’arribada d’Ecoembes com 
a firma encarregada del reciclatge dels envasos va 
propiciar que s’hi unissin companyies de les quals 
ja depenia l’entrada de productes amb envàs de 
plàstic al mercat i que de manera indirecta fossin 
aquestes mateixes les que s’encarreguessin de la 
gestió posterior al seu ús. A la vegada, aquests dos 
processos posen Ecoembes en contacte directe 
i permanent amb les administracions central, au-
tonòmiques i locals, ja que s’encarrega de la ges-
tió del contenidor groc –un àmbit supervisat pels 
ajuntaments i que s’emmarca en un conveni marc 
rubricat per l’empresa i cadascuna de les comu-

nitats autònomes per separat. Ecoembes, a més, 
és qui publica l’estadística comparativa entre els 
envasos introduïts al mercat i els dipositats al con-
tenidor groc. Aquest percentatge és fonamental per 
calcular els diners que haurà de pagar Ecoembes 
a les institucions públiques.
Segons la informació facilitada per l’administració, 

Ecoembes va pagar durant l’exercici de 2018 –en 
funció del conveni negociat separadament amb 
cada comunitat autònoma–, 76 milions d’euros als 
ens locals catalans, 10,5 milions als municipis va-
lencians i 13,3 milions a les localitats balears. Les 
dades demostren el tracte desigual que té l’em-
presa amb els diferents territoris tenint en compte 
que el total de l’ajuda dividida pel nombre d’ha-
bitants constata que Ecoembes paga 10 € anuals 
per habitant a Catalunya, 2,12 € al País Valencià i 
11,82 € a les Illes.

Estratagemes per assolir els mínims europeus
A la primavera de 2018, la normativa comunitària 
europea fixava un horitzó per al 2020 del 65% 
d’envasos reciclats i del 70% per al 2030. En el cas 
dels envasos de plàstic aquest objectiu queda fixat 
en el 50% i el 55%. D’aquesta manera, i tenint en 
compte que l’últim informe anual integrat d’Eco-
embes deia que es reciclava el 69,7% dels residus 
dels plàstics, sembla que l’Estat espanyol ja es 
troba a tocar del mínim exigit per d’aquí a onze 
anys. Això no obstant, aquesta xifra no concor-
da amb els resultats anuals de materials reciclats 
presentats per les administracions de Catalunya, 
el País Valencià i les Illes Balears: 33,5%, 27% i 
30% respectivament, segons les últimes dades 
disponibles.
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ENVASOS DE PLÀSTIC
Espai de recollida d’envasos 
de plàstic i de metall i brics. 
És un contenidor recollit 
pels ens locals i finançat per 
l’empresa Ecoembes. Ciutats 
com Barcelona o Gavà ja han 
manifestat la seva intenció 
d'obrir-lo a qualsevol residu de 
plàstic o metall, seguint el que es 
fa en algunes zones d'Alemanya. 

PAPER I CARTRÓ
Contenidor per al paper i 
el cartró. A diferència del 
contenidor groc, el blau –
també finançat parcialment per 
Ecoembes– és un contenidor de 
materials i no només d’envasos. 
Hi podem dipositar tots els 
elements fabricats a partir de 
fibra de cel·lulosa, ja siguin 
paper, cartró o altres. 

El volum de plàstic 
reciclat es tergiversa 
incloent al còmput 
el material provinent 
de la indústria 
i la restauració 
 
Una part de la 
brossa reciclada 
s’ha exportat els 
últims anys al Brasil 
o a diversos països 
del sud-est d’Àsia

El fet que el percentatge presentat per 
Ecoembes a les administracions representi més 
del doble respecte als resultats aportats pel sector 
públic es deu a la metodologia que utilitza l’em-
presa per fer aquests càlculs. L’any 2015 apareixia 
per primera vegada a les memòries anuals d’Eco-
embes la fórmula que la companyia fa servir per 
obtenir aquests resultats: divideix el total d’en-
vasos de plàstic venuts a les empreses reciclado-
res pel total d’envasos del mateix tipus declarats 
com a introduïts al mercat per les companyies 
envasadores. Ara bé, els dos conceptes tenen lle-
tra petita i resulten impossibles de fiscalitzar de 
manera acurada. Pel que fa als elements posats 
en circulació, Ecoembes tan sols comptabilitza 
els envasos domèstics, i no aquells que tenen una 
finalitat industrial o els que es fan servir en el cir-
cuit comercial –especialment la restauració– però 
que, malgrat tot, poden acabar al contenidor groc. 
D’altra banda, la xifra total de residus plàstics reci-
clats no es limita als materials que acaben al con-
tenidor groc, que és l’única fracció que l’empresa 
abona als ajuntaments, sinó que també es com-
puten les tones d’envasos de plàstics provinents 
del contenidor gris (rebuig) que es classifiquen als 
ecoparcs. Ecoembes comptabilitza com a reciclats 
aquests materials i paga un import –dada que es 
desconeix– als operadors de les instal·lacions i a 
l’administració propietària que en cap cas cobreix 
el total del cost d’aquest procés. 
Segons dades a les quals hem tingut accés, en 

l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), de les 54.248,60 tones d’envasos que 
Ecoembes va informar l’AMB que s’havien intro-
duït al mercat, un 39,88% va acabar al circuit de 
recollida selectiva. Si s’hi suma el que arriba del 
circuit de rebuig, s’arriba al 70,20% de reciclatge 
brut, que té en compte el que se separa del con-
tenidor gris. La xifra contrasta amb la caracterit-
zació dels residus duta a terme per l’AMB, que 
calcula que el reciclatge brut només és del 33,06%.
La dada del percentatge de metalls reciclats evi-

dencia les disfuncions del sistema actual. Tant 
és així que mentre la dada d’Ecoembes referent 
a l’efectivitat de la recollida selectiva d’aquest ma-
terial a través del contenidor groc és del 18,33%, 
la xifra global quan s’hi sumen els materials pro-
vinents del contenidor gris s’enfilaria fins a un 
impossible 131,75%. Així, queda clar que en alguns 
casos el total d’envasos en circulació declarats pels 
fabricants o els elements venuts als recicladors no 
es corresponen amb la realitat.
 El fet és que, si bé els comerços del sector de la 

restauració i derivats haurien de comptar amb un 
circuit de recollida de residus propi, ja que no són 
competència d’Ecoembes, aquest no existeix i els 
seus residus acaben al circuit de recollida muni-
cipal igual que els envasos d’ús domèstic. De la 
mateixa manera, en el procés de recuperació dut 
a terme als ecoparcs es pot donar el cas que al-
guns metalls que no són envasos o altres elements 
acabin sent comptats com a materials reciclats. 
Per tot això, les xifres de reciclatge del plàstic de 

l’AMB, aconseguides a partir d’un estudi propi 
basat en la separació dels residus en funció del 
seu origen i material, cauen fins al 33,06%. Tan 
sols un 18,78% és originari del contenidor groc 

i un 14,27%, del contenidor gris. La Directa s’ha 
posat en contacte amb Ecoembes perquè oferís 
la seva versió però l’empresa ha declinat –per via 
telemàtica– fer declaracions.

Incògnita en la destinació final 
Als envasos, un cop acaben el seu recorregut als 
ecoparcs, se’ls perd la pista. Mentre que l’empresa 
que gestiona les instal·lacions adjudica els residus 
provinents del rebuig a una companyia reciclado-
ra, Ecoembes assigna els materials provinents del 
contenidor groc mitjançant un sistema de subhasta. 
Fonts de l’AMB assenyalen que el seguiment dels 
residus que surten de les plantes de tractament 
és “una assignatura pendent”, ja que en l’actuali-
tat no existeix cap mecanisme que ho reguli. En 
aquest sentit, els compradors de materials sem-
pre són “gestors autoritzats per l’administració 
pública i homologats per Ecoembes”, però no se 
sap el tractament que en poden fer una vegada 
els residus surten de les instal·lacions públiques.
En el marc de la Unió Europea (UE), aquest se-

guiment resulta complicat, però les mateixes fonts 
alerten que encara és més preocupant el fet que en 
alguns casos els residus provinents dels municipis 
acabin en països fins i tot de fora de la UE, ja que 
resulta més barat que no pas reciclar-los. De fet, se-
gons dades de la UN Comtrade –base de dades de les 
Nacions Unides en matèria de comerç–, l’any 2016 
l’Estat espanyol va exportar 318.926 tones de resi-
dus a països com la Xina, Malàisia, l’Índia o Turquia.
A principis de 2018, el gran país asiàtic va 

prohibir la importació de residus euro-
peus al país. Al mateix temps 
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CONTENIDOR DE REBUIG
És el cinquè contenidor que 
trobem a la via pública. A aquest 
contenidor és on s’han de 
destinar tots aquells residus que 
no tenen un contenidor específic 
que en faciliti el reciclatge i la 
seva gestió i finançament recau 
en l’administració pública. No és 
lloc per les piles o les restes dels 
olis de cuina.

VIDRE
Conté els residus de vidre. La 
majoria del material que s’hi aboca 
són envasos –ampolles o pots– d’un 
sol ús. Està finançat per l’empresa 
Ecovidrio, que comparteix molts 
dels principis empresarials amb 
Ecoembes. A diferència del sistema 
d’envàs retornable, el vidre no es 
reutilitza sinó que es fon i es fabrica 
nou vidre o matèries derivades. 

MATÈRIA ORGÀNICA
Diversos estudis apunten que 
representa entre el 30% i el 40% 
de les deixalles: restes de menjar 
i productes de la cuina. Del total 
de residus recollits al contenidor 
marró –que serveixen per fer 
compost o adob–, fins a un 30% 
podrien ser productes que no 
s’han arribat a consumir a causa 
del malbaratament alimentari.

que instava les autoritats comunitàries a millorar 
el sistema de reciclatge, generava un problema 
a Occident, que veia com es tancaven les portes 
del principal receptor de residus del món. Des 
d’aleshores, la destinació dels residus s’ha diver-
sificat i han aparegut nous punts de referència a 
escala mundial. En el cas espanyol, l’any 2011 es 
va detectar l’enviament de 60 tones de residus 
des del port de València fins al port brasiler d’Ita-
jaí. Recentment Malàisia també ha anunciat que 
retornaria tots els contenidors de residus expor-
tats, un conflicte que es va obrir el novembre de 
2018 amb l’arribada de cinc contenidors d’origen 
espanyol –també provinents del port de València– 
amb materials contaminants.

Un reciclatge monopolístic
A diferència de països com Alemanya, on el siste-
ma de gestió de residus és el d’envàs retornable i 
existeixen fins a divuit empreses que competeixen 
per la gestió del sector, a l’Estat espanyol només hi 
actua Ecoembes. En el moment de l’aprovació de 
la llei de 1997, segons explica Gonzalo Escribano, 
director del Programa d’Energia i Canvi Climàtic 
del Reial Institut Elcano, les empreses plàstiques 
espanyoles van considerar que resultaria més ba-
rat que existís un únic operador que es fes càrrec 
d’aquesta diligència marcada pel text legal. En l’ac-
tualitat, més de 12.300 empreses formen part de la 
indústria envasadora i hi destaquen grans societats 
com Coca-Cola, Mercadona, Danone, Carrefour, 
Nestlé o el grup P&G, entre molts altres. Tot 
i que el 2010 la Comissió Nacional 
espanyola dels Mercats i de 

Les crítiques a la recollida 
selectiva a l’Estat espanyol han 
estat una de les qüestions que 
Ecoembes ha combatut amb més 
contundència. La seva oposició al 
sistema d’envasos retornables, que 
l’organització considera en el seu 
blog Planeta Recicla que “només 
serveix per recuperar els envasos 
d’aigua, begudes refrescants i 
cerveses” i “que genera costos 
de fins a 23.000 euros per a 
les botigues i establiments i 
sobrecostos per al ciutadà”, ha 
desencadenat capítols polèmics 
en els darrers anys.
L’any 2013 el setmanari El Triangle 
publicava una llista de 169 
investigacions dutes a terme per 
l’empresa de detectius Método 3, 
societat que va fer-se coneguda 
arran de l’esclat del cas Pujol. Entre 
les persones i col·lectius espiats 
apareixia l’ONG Retorna, plataforma 

Guerra bruta
que promou la implantació del 
sistema de dipòsit, devolució 
i retorn i que és contrària als 
postulats d’Ecoembes.
En la mateixa línia, l’ambientòleg 
Alberto Vizcaíno explicava al seu 
blog Productor de Sostenibilidad 
com les seves publicacions, que 
formulaven algunes “preguntes 
molestes” a Ecoembes, havien 
passat d’ocupar els primers llocs 
a l’hora de fer una cerca a Google 
a ser difícils de trobar. L’explicació 
arribava després de descobrir 
que continguts de la seva pàgina 
estaven enllaçats a pàgines 
fraudulentes, de manera que el 
cercador considerava inadequat 
el contingut de l’entrada en 
qüestió. Aquesta pràctica és el 
que es coneix com a Black Hat 
SEO i xoca frontalment amb 
les polítiques d’ús del gegant 
tecnològic.



12 de juny de 2019 Directa 4798    A FONS

Qui és més responsable de la 
presència de plàstics als es-
tabliments, a la natura i, en 
general, a les nostres vides? 

El paper important que hi juguen les 
consumidores no treu que en primer 
terme siguin les empreses que fan 
servir els envasos de plàstic les que 
poden fer el pas de retirar bosses, 
ampolles, caixes o embalatges de la 
cadena de producció i comercialitza-
ció. És per això que l’any 2018 el mo-
viment Break Free From Plastic –que 
aplega 1.475 organitzacions i 6.118 ac-
tivistes d’arreu del món– va desen-
volupar un treball de camp planeta-
ri per esbrinar quines corporacions 
i marques hi ha darrere dels milions 
de tones d’envasos de plàstic que em-
bruten i contaminen platges, boscos 
i fons marí. L’estudi es va 
centrar en 187.851 objectes 
de plàstic que van poder 
localitzar i recollir 10.000 
persones voluntàries que 
van participar en 239 ope-
racions de rastreig i nete-
ja desenvolupades en 42 
països dels sis continents. 
La imatge de portada de 

l’informe final de l’estu-
di és prou eloqüent: un 
submarinista sosté una 
ampolla de plàstic i al damunt s’hi 
llegeix el missatge “Coca-Cola is this 
yours?” (‘Coca-Cola, això és teu?’). 
L’empresa de begudes refrescants 
nord-americana ocupa el primer 
lloc en el rànquing d’envasos aban-
donats al medi ambient, amb 9.216 
objectes de plàstic etiquetats o seri-
grafiats amb la marca Coke o Coca-
Cola. El segon lloc l’ocupa la seva 
competidora PepsiCo, seguida per 
Nestlé, Danone i Mondelez –que con-
trola Kraft, Nabisco i Cadbury, entre 
d’altres. En el cas de l’Estat espanyol, 
Coca-Cola i PepsiCo es mantenen com 
les més contaminants, però al núme-
ro tres hi puja Danone; al quatre, la 
marca de xocolatines Mars, i al cinquè, 
Ferrero –que elabora Nutella, els ous 

Kinder i els bombons Ferrero Rocher. 

Més enllà de la previsible troballa 
d’ampolles de refrescos, envasos de 
iogurts i embolcalls de snacks, barre-
jats entre la fauna i la flora hi havia 
centenars de tubs de pasta de dents 
(Colgate-Palmolive), embolcalls d’ham-
burgueses (McDonald’s), bosses de pa 
de motlle (Bimbo) i desenes d’embalat-
ges de Lidl i Heineken. Es dona la cir-
cumstància que Danone és la tercera 
marca amb més envasos abandonats al 
medi natural i alhora ostenta un càrrec 
a la direcció de l’empresa Ecoembes, 
encarregada del seu reciclatge. Procter 
& Gamble (Fairy, Dodot, Ariel...), nú-
mero 7 del rànquing mundial elaborat 
per Break Free From Plastic, també es 
vanagloria d’aquesta dualitat.  
La majoria d’aquesta brossa es dipo-

sita a la superfície i el fons marí dels 
nostres mars i oceans. 
Segons un càlcul del 
professor Jose Derraik, 
de la Universitat d’Auc-
kland, entre el 60% 
i el 80% dels residus 
marins són plàstics. El 
volum d’aquest gran 
abocador envoltat d’ai-
gua encara es troba en 
litigi. Els estudis més 
benevolents del pro-
fessor Markus Eriksen, 

de la Universitat de Connecticut, ho 
dimensionen en 5,25 bilions de pe-
ces de plàstic flotant –que equivalen 
a 268 milions de tones. El professor 
Erik van Sebille, de l’Imperial College 
de Londres i del Centre de Recerca so-
bre el Canvi Climàtic de la Universitat 
de Nova Gal·les del Sud (Austràlia), in-
crementa la dada fins als 50 bilions 
d’objectes, ja que fa un inventari del 
conjunt de residus plàstics flotants 
i submergits. Cal recordar que al món 
s’han produït 9.100 milions de tones 
de plàstic des de l’inici de la febre 
d’aquest material en els productes 
de consum fa només 65 anys. 

Plàstics que no es veuen 
A mesura que passen els anys i s’incre-
menten les investigacions, es confir-
ma que un dels majors perills per a la 

Coca-Cola i Pepsi 
lideren el rànquing 
de les empreses 
més contaminants
Un treball de camp impulsat per 1.475 organitzacions de tot el 
món determina les 35 empreses que provoquen un major impacte 
dels envasos de plàstic abandonats en el medi natural

Jesús Rodríguez | @albertmartnez

L’estudi es va 
centrar en 187.851 
objectes de plàstic 

recollits per 
10.000 persones 

voluntàries de 
42 països dels 
sis continents

la Competència (CNMC) –aleshores Comissió 
Nacional de la Competència– va obrir una inves-
tigació a Ecoembes per un suposat “abús de posi-
ció dominant”, el cas es va acabar arxivant, segons 
confirmen fonts de la CNMC.
Les administracions, per la seva banda, en els 

últims anys han fet alguns moviments per tal de 
millorar punts dèbils del sistema. Encara que el 
punt 2.4 del Reial decret 252/2006, de 3 de març, 
fixa que “l’òrgan competent de la comunitat au-
tònoma” elaborarà una base de dades sobre enva-
sos i residus d’envasos que permeti conèixer “la 
magnitud, característiques i evolució dels fluxos 
d’envasos” i garantirà el compliment dels objec-
tius fixats, el text no està suficientment articulat 
i manté buits en el seu desenvolupament. 
El Govern Balear ha aprovat una llei de residus 

que busca complir de manera real els objectius 
europeus per al 2020. Sebastià Sansó, director ge-
neral d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental 
i Residus de la Conselleria de Medi Ambient ba-
lear, explica que si no s’assoleixen els objectius, 
l’executiu durà terme “un estudi d’implantació 
i una prova pilot per posar un sistema de dipòsit 
devolució i retorn d’envasos a les Illes Balears”. 
Sansó reconeix que durant les negociacions han 
existit pressions del sector però que la mesura 
ha aconseguit trobar consensos entre productors, 
supermercats i grups ecologistes. El responsable 
del Govern Balear comenta que la mesura impli-
carà una “obligació perquè els productors diguin a 
través d’Ecoembes els envasos que posen al mercat 
a les Illes Balears”. Sansó recorda que ara mateix 
només es comunica la xifra total de l’Estat espa-
nyol i que el resultat “no quadra”.
Pel que fa al País Valencià, qui va ser secreta-

ri de Medi Ambient en la passada legislatura, 
Julià Álvaro, va ser destituït per discrepàncies 
amb la consellera d’Agricultura i Medi Ambient, 
Elena Cebrián, després de pressions per no im-
plementar el sistema d’envàs retornable –en 
les quals van participar grups com Mercadona– 
i que van generar una gran crisi interna en el si 
del govern del Botànic format pel PSPV-PSOE, 
Compromís i Podem.
L’Agència de Residus de Catalunya, organis-

me competent en la matèria de la Generalitat 
de Catalunya, també s’ha mostrat “bel·ligerant” 
amb les experiències del model residu mínim, tal 
com denuncia Mercè Girona, membre del Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i de la 
Plataforma Residu Zero. L’activista lamenta que 
no s’apliqui el sistema després dels bons resul-
tats obtinguts a les proves pilot i remarca que les 
administracions autonòmiques haurien d’haver 
estat “més valentes” transposant directament la 
directiva europea quan encara no existia un marc 
legal estatal que regulés el sector.�
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natura, per a les cadenes tròfiques i en 
conseqüència per a la salut dels éssers 
humans són els microplàstics, és a dir, 
aquells plàstics que són pràcticament 
imperceptibles a simple vista. Aquest 
tipus de residu, amb un diàmetre in-
ferior als 5 mil·límetres –en origen 
o per haver-se esmicolat per l’erosió 
marina o pel deteriorament per l’efec-
te del sol i del vent– s’introdueix a la 
cadena alimentària dels peixos i del 
marisc. Els mesoplàstics (entre els 
5 i els 25 mil·límetres) o els macro-
plàstics (superiors als 25 mil·líme-
tres) tenen un impacte més conegut 
amb l’asfíxia o l’estrangulament de 

En paral·lel als envasos, les 
bosses de plàstic són un altre 
dels productes que generen 
més impacte contaminant i de 
degradació del medi natural. 
Existeix una gran confusió amb el 
tipus de bossa alternativa que no 
suposa un perill. Perquè una bossa 
sigui inofensiva per al medi ambient 
ha de ser compostable, és a dir, 
que mitjançant un procés natural es 
barregi amb les restes dels aliments 
o de vegetals i esdevingui compost 
o adob orgànic
Les bosses biodegradables, 

Confusió amb les alternatives 
a les bosses de plàstic

tortugues, dofins o peixos, i també 
degeneren en greus disfuncions del 
sistema digestiu. 
En el cas dels microplàstics, les afec-

tacions poden arribar fins al desenvo-
lupament de les larves, els ous o les 
cries, ja que alguns estudis han de-
tectat que les petites peces de plàstic 
obstaculitzen moltes de les funcions 
vitals i reproductives dels organismes 
vius marins. A més, els milers o cen-
tenars de petites porcions de plàstics 
poden despendre elements químics 
contaminants en el flux sanguini dels 
animals. La majoria d’investigacions 
situen en una forquilla d’entre el 15% 

El cas més extrem 
es dona al mar de 
Clyde (Escòcia), 

on el 83% de 
les llagostes 

estudiades patia 
la presència de 

microplàstics al seu 
sistema digestiu

malgrat la denominació, poden 
incorporar un percentatge de 
matèries renovables i una part 
de derivats del petroli. En el cas 
de les oxobiodegradables, quan 
s’esmicolen deixen l’aigua marina 
plena de microplàstics. Quan la 
bossa és de matèria “degradable” 
és quan més s’ha de desconfiar, 
ja que la denominació només fa 
referència a un menor temps de 
descomposició i, per tant, cap 
garantia que amb el temps no se’n 
derivin microplàstics o elements 
químics contaminants.

i el 30% el percentatge d’exemplars 
de peix i marisc de diferents espècies 
que s’han empassat plàstics en forma 
de fibres o esferes. El cas més extrem 
es dona al mar de Clyde (Escòcia), on 
el 83% de les llagostes estudiades pa-
tia la presència de microplàstics al 
seu sistema digestiu. 
En les conclusions de l’últim informe 

elaborat pel Departament Científic de 
Greenpeace es considera “sensat apli-
car el principi de precaució” fins que 
es pugui determinar amb més fiabi-
litat l’impacte dels microplàstics en 
el peix i marisc, el medi natural i la 
salut dels humans.�
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SISTEMA DE DIPÒSIT 
I ALTERNATIVES 

A L’ÚS DEL PLÀSTIC
Una prova pilot del sistema d’envasos retornables l’any 2013  

al municipi de Cadaqués va incrementar la recuperació  
del 12% al 90%, però tot i així el sistema no s’ha implantat

Mariana Cantero | @cantero_mariana

El gener passat, el Parlament balear va 
aprovar la que seria la primera llei de 
residus i sòls contaminats de les Illes. La 
normativa, pionera a l’Estat espanyol, es-

tableix que, si no s’arriba als objectius fixats per la 
Unió Europea en matèria de recuperació d’envasos 
l’any 2020 (la qual cosa difícilment es complirà, 
perquè actualment estan molt lluny d’assumir-los), 
es desenvoluparà una prova pilot d’implantació del 
sistema de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR) per a 
envasos de begudes. L’objectiu de la llei és, final-
ment, garantir que els envasos no acabin al medi 
ambient, de manera que qui els posa al mercat es 
faci càrrec de manera efectiva de la seva recolli-
da i de les despeses que genera per a la societat.
A Cadaqués (Alt Empordà) saben molt bé què sig-

nifica fer una prova pilot d’aquestes característi-
ques. L’any 2013, la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable, 
l’associació Retorna i l’Ajuntament, sota la super-
visió de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
van impulsar una prova pilot d’implantació de l’SD-
DR al municipi, que es va escollir per les seves 
característiques: un poble isolat i que reuneix els 
requisits per ser representatiu d’un territori com 
Catalunya o l’Estat espanyol. La prova va analitzar 
els impactes de la implantació a tots els sectors: 
comerç, particulars i recuperació de residus i ne-
teja del municipi. 

Tornar al sistema antic
La prova pilot es va desenvolupar a Cadaqués du-
rant tres mesos, del març al juny. El sistema no 
implicava res més que tornar a donar valor als 
envasos, tal com s’havia fet anys enrere: quan una 
consumidora comprava una beguda embotellada, 
per exemple en un comerç, pagava un dipòsit. 
Aquest dipòsit no incloïa IVA, no era cap taxa, si-
nó que eren uns diners que es retenien. Quan la 
consumidora retornava l’envàs buit a qualsevol 
comerç ( ja fos amb un retorn manual, de persona 
a persona, o automàtic, a través d’unes màquines), 
se li tornaven els diners que havia deixat dipositats. 
A Cadaqués, l’increment de la recuperació va anar 

creixent exponencialment: va passar d’un 12% al 

començament de la prova fins a arribar a un 90% 
de recuperació d’envasos al final i la pràctica des-
aparició del littering (l’abandonament d’envasos) 
al medi. L’acceptació per part de la ciutadania 
i del comerç va ser del 85%. “La prova ha servit 
perquè Cadaqués estigui molt més net. Els envasos, 
una part molt important dels residus que trobem 
en carreteres, papereres i racons del poble o plat-
ges, han desaparegut”, manifestava després de l’as-
saig l’aleshores alcalde, Joan Figueras. A més de la 
neteja i l’impacte positiu per al medi ambient, el fet 
d’implantar l’SDDR durant tres mesos va implicar 
un estalvi situat entre els 23.000 i els 33.000 euros. 
Els resultats obtinguts a Cadaqués refermen l’ex-

periència positiva de més de 40 països o regions 
on ja està implantat el sistema (a Europa, a tots els 
països nòrdics, Alemanya, Portugal i els països de 
l’Est, però també a Austràlia o Turquia), on s’arriba 
a uns nivells de recuperació d’envasos d’un 90% 
de mitjana. I, per si no fos prou, la qualitat del que 
es recupera amb l’SDDR és altíssima. Actualment, 
la qualitat del plàstic que es recupera a través del 
contenidor groc és molt baixa: en alguns casos no 
s’arriba a reciclar ni el 50% del material separat 
perquè està massa ple d’impureses. Per això, el 
gremi de recuperadors de Catalunya està a favor 
de la implantació del sistema. “El reciclatge net 
és baixíssim. En canvi, amb el sistema de dipò-
sit s’aconsegueix una qualitat excel·lent. El plàs-
tic que es recupera amb el sistema de dipòsit té 
un valor a les subhastes de recuperadors que pot 
més que duplicar o triplicar el valor del material”, 
explica Rosa Garcia, directora de Rezero –entitat 
impulsada per entitats ecologistes i socials que vol 
transformar el model fins a aconseguir el residu 
zero. De fet, la puresa del material obtingut per la 
recollida via SDDR permet fer novament envasos 
per a begudes, un fet que no és possible amb el 
material que es recull a través del contenidor groc.
Garcia era la directora de la Fundació Catalana per 

a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 
quan es va fer la prova pilot a Cadaqués. Reconeix 
que molts municipis els han demanat la implanta-
ció del sistema tal com ho va fer el municipi em-
pordanès en aquell període, però la implantació 

del sistema de dipòsit s’ha d’establir per llei. “Està 
prevista la convocatòria d’una comissió específica 
al Parlament per parlar de la gestió d’envasos i les 
alternatives que es podrien aplicar a Catalunya. Se 
suposa que en aquesta legislatura s’ha d’engegar 
aquesta comissió, però el que veiem és que s’alen-
teix moltíssim i que no s’està tirant endavant. I el 
següent pas per fer un canvi tant a nivell quanti-
tatiu com qualitatiu en la recuperació de residus 
d’envasos passa perquè Catalunya tingui un siste-
ma de dipòsit”, valora.

El millor envàs
La implantació del sistema de dipòsit i retorn ens 
portaria a assolir uns nivells de recollida d’envasos 
mai aconseguits, la qual cosa beneficiaria la salut 
de les persones i la preservació del medi ambi-
ent. Però, si es parla d’alternatives reals a l’ús del 
plàstic i es fa la pregunta de quin és el millor en-
vàs, des de l’ecologisme es respondrà: el que mai 

L’acceptació de la 
prova pilot per part 
de la ciutadania i el 
comerç del municipi 
empordanès va ser 
del 85% 
 
Entitats ecologistes 
reclamen una llei que 
reguli la producció 
d’envasos i la 
responsabilitat de qui 
els posa al mercat 
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s’ha produït. La recepta implica evitar al màxim 
l’envasat, l’envàs superflu o el sobreenvasat; pro-
moure la venda a granel sempre que sigui possible 
i generalitzar l’ús de l’envàs retornable, rendible 
i reutilitzable. “Tinguem en compte que en l’ordre 
de les tres R primer va reduir”, diu Irina Arsova, 
de Zero Waste Barcelona, una associació ecolo-
gista que va néixer l’any 2016 per lluitar contra la 
producció de residus. 
Els grups ecologistes advoquen per aprofitar el 

context actual, en el qual s’ha començat a parlar 
del plàstic i els problemes que genera, per plantejar 
un trencament amb el model de comercialització 
que ens ha portat a la situació en la qual estem 
i denuncien les pràctiques de greenwashing (ne-
teja d’imatge) que s’estan implementant des dels 
departaments de màrqueting de les grans empre-
ses. “Les grans multinacionals estan presentant els 
seus plans de reducció de plàstic, però no veiem 
que hi hagi un canvi de concepció per evitar l’im-
pacte que té la producció de residus”, diu Garcia. 
Des de la Federació d’Ecologistes de Catalunya 

demanen un nou marc normatiu que plantegi 
un canvi en la política industrial i comercial per 
transformar el model productiu, fer-lo més eficient 
i sostenible i reduir els impactes ambientals i la 
seva contribució al canvi climàtic. Si no es desen-
volupa una normativa que reguli la producció d’en-
vasos i la responsabilitat de qui els posa al mercat, 
el que hi haurà serà una substitució de materials 
dels envasos i no pas una reducció de residus, 
alerten. “Ara és tot la guerra contra el plàstic, 
i sembla que tota la resta de materials siguin mi-
llors. Són estratègies per no modificar l’statu quo 
de les grans productores i distribuïdores d’envasos, 
que no volen canviar el seu model”, critica Garcia. 

Un canvi més profund
A llarg termini, el canvi en el model d’ús del plàstic 

haurà d’anar lligat al canvi en la manera com con-
sumim o produïm. “Com més produïm localment 
i més prioritzem els circuits curts i tancats, menys 
envasos de plàstic necessitarem, menys menjar 
malbaratarem i més aconseguirem potenciar l’eco-
nomia local, en comptes de contribuir als benefi-
cis de grans grups industrials”, explica Joan Marc 
Simón, de Zero Waste Europa.
A Europa hi ha exemples de com fer-ho. Diverses 

ciutats ja han prohibit les tasses de cafè d’un sol ús 
i les han substituït per vaixella reutilitzable (que 
també funciona amb dipòsit); molts municipis han 
optat per prohibir l’aigua embotellada en recintes 
públics i hi han posat fonts, d’altres han prohibit 
els envasos de porexpan i proposen alternatives 
d’altres materials reciclables i/o reutilitzables. “La 
llista d’alternatives és molt llarga. La major part 
del plàstic d’un sòl ús és perfectament substituïble 
si hi ha voluntat política”, diu Simón.
Irina Arsova, de Zero Waste Barcelona, hi coinci-

deix i explica les opcions casolanes per reduir el 
consum de plàstic. “Hi ha alternatives per a gairebé 
tot. Hi ha ampolles de vidre o d’acer reutilitzables, 
bosses de tot tipus, productes d’higiene i neteja 
a granel o en format sòlid, menjar i begudes a doll. 
Però s’ha de tenir en compte que no és necessari 
anar a una botiga moderna a comprar-nos tot el kit 
de zero waster i llençar el que tinguem a casa. Hi ha 
solucions molt senzilles que no costen diners”. Per 
exemple, explica, un pot de vidre buit amb tapa pot 
servir per al cafè, una ampolla de vidre pot servir de 
cantimplora, un tovalló de tela per embolicar entre-
pans o croissants. En general, tenim al nostre abast 
eines senzilles que ens permeten reduir els residus. 
Sobretot, cal pensar el que realment es necessita 
i conscienciar-se que no cal comprar l’alternativa 
més bonica i moderna i evitar el consumisme zero 
waste, que també existeix, encara que sembli una 
contradicció.�

La qualitat i la quantitat 
del material recollit amb 

el sistema d’envàs  
retornable (esquerra) és 
molt superior que amb 

el sistema de reciclatge 
amb contenidor (dreta)

/ REZERO 

Una de les màquines de 
la prova pilot de recolli-

da d’envasos amb el sis-
tema SDDR a Cadaqués

/ REZERO
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Era director de Cumhuriyet, 
el diari més antic de Turquia. 
L’any 2015 va publicar una 
investigació que provava 
l’enviament d’armes per 
part del govern turc a l’Estat 
Islàmic de Síria. Erdogan 
el va acusar públicament 
de traïdor i va exigir-ne un 
càstig. El mateix dia en què 
Dündar estava sent jutjat 
a Turquia per traïció, va 
patir un intent d’assassinat 
per part d’un home que 
li va disparar dos trets. 
Minuts després, il·lès, va ser 
condemnat a cinc anys de 
presó per “filtrar informació 
secreta de l’Estat”. Les 
darreres setmanes ha estat 
a Barcelona per denunciar 
el seu cas, explicat al llibre 
Arrestados (Descontrol, 
2019), i entrevistar-se amb 
els presos polítics catalans 
i, des de l’exili, aglutinar la 
solidaritat internacional en 
la defensa de la llibertat de 
premsa i d’expressió.
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Can Dündar,
periodista turc a l’exili

“Estem arribant a la fi  
de l’era d’Erdogan”

Cumhuriyet va destapar la flagrant col·
laboració del govern de Turquia amb 
l’enviament d’armament i l’entrena·
ment de militants gihadistes a Síria. 

Hi ha evidències que demostren aquesta 
connivència. Per què es fan els ulls grossos 
a Erdogan, tant des de l’interior de Turquia 
com des de l’exterior?
Realment no ho sé. Aquests enviaments es feien 
a través de negociacions secretes; era una opera-
ció encoberta. L’armament estava amagat en cai-
xes de medicines que els serveis d’intel·ligència 
turcs enviaven a Síria. En els vídeos vam veure 
com els camions eren conduïts per agents dels 
serveis d’intel·ligència, que inclús van ser detin-
guts per gendarmeria i policia turca a la frontera. 
Pots imaginar-te la situació? L’enfrontament entre 
els cossos policials i els serveis d’intel·ligència? És 
un detall d’un país amb molt pocs trets democrà-
tics. El principal objectiu del govern turc era atu-
rar la construcció del projecte d’estat kurd a Síria, 
i van creure que ho aconseguirien si donaven su-
port als gihadistes que lluiten contra el poble kurd. 
Probablement els països estrangers ja ho sabien, 
però com que no coneixien els detalls de l’opera-
ció no ho van assenyalar obertament.

Què t’ha suposat tota aquesta persecució i re·
pressió en l’àmbit personal? Quin cost ha tin·
gut per a tu, els teus i el teu entorn?
Com a periodista, inclús abans d’Erdogan, la lli-
bertat d’expressió i el periodisme a Turquia han 
estat problemàtics. Vaig començar en el periodis-
me als anys 80 durant el govern militar. Hi havia 
censura i molts periodistes van ser empresonats, 
però no tants com avui dia. Avui és pitjor que du-
rant el govern militar. Jo ja vaig ser processat en 

aquella època, però no demanaven condemnes 
de per vida per a periodistes com fan avui amb 
mi. I el preu per dir la veritat és molt alt, avui 
dia. Més alt que mai. Hi ha censura, i el pitjor és 
que l’autocensura i la por s’han instal·lat en dia-
ris i televisions. Així que no cal censura, tothom 
ja sap què pot publicar i què no. Si publiques la 
història, demà seràs a la presó, així que la majoria 
prefereixen no publicar-la. En l’àmbit personal, la 
meva vida ha canviat totalment. He deixat el meu 
país, he deixat les persones que estimo, he estat 
empresonat i atacat pel govern, he perdut la meva 
feina, el meu diari, estic lluny de la família. Què 
més em pot passar? I encara així, segueixo lluitant 
per la veritat, res més.

Creus que podràs tornar a Turquia aviat?
És el meu objectiu, per això estem lluitant, és 
clar. Depèn de la nostra lluita. Encara hi ha gent 
a Turquia resistint, i s’ha vist com almenys la mei-
tat de la població està votant en contra d’Erdogan.

Vas patir un intent d’assassinat abans d’entrar 
en un judici on, el mateix dia, et van condem·
nar a cinc anys. Els tentacles i la presència del 
MIT –organització d’intel·ligència nacional– és 
generalitzada i també hi ha proves de la pre·
sència de Gladio sobre el terreny, una força 
otanista que perpetrava atemptats a Turquia. 
Podem parlar que a Turquia hi ha un estat 
dins de l’estat? Com opera?
Hi ha un cavall que sempre hi és. Podem lluitar 
per canviar el genet que el munta, l’estil de la di-
recció que pren d’aquest cavall, però sempre te-
nim el mateix cavall. Hem de mirar de treure’ns 
de sobre el cavall i no el conductor. Erdogan ha 
reemplaçat el genet, que eren els soldats, i s’ha 
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El que va passar 
amb el referèndum 
a Catalunya és 
molt semblant 
al comportament 
de la policia turca

Hem de lluitar 
tots junts perquè 
hi ha un atac 
global contra els 
drets humans 
a tot el món

col·locat ell mateix, i ens ha dit: “Què voleu, una 
administració militar o un estat policial?”. Així 
que el que tenim avui dia és el segon.

La vulneració i els atacs a la premsa i la dis·
sidència amb bombes, assassinats, detenci·
ons i clausures de mitjans són una constant 
a Turquia. Per què s’amaga tant tot el que pas·
sa en aquest país i, sobretot, per què Europa 
contribueix a encobrir·ho?
Els refugiats. Tenim quatre milions de refugiats 
a Turquia finançats per Europa i allotjats en camps. 
Europa està pagant a Erdogan per evitar que entrin 
a sòl europeu. El tracte és alguna cosa així: “Tu 
mantens els refugiats a Turquia i a canvi ens tapa-
rem els ulls per no veure el que políticament fas 
a Turquia”. Un acord vergonyós. La segona qüestió 
és que Turquia és un mercat enorme per a les em-
preses europees. I les grans empreses prefereixen 
un dictador estable abans que un funcionament 
caòtic. Si tens un dictador, pots pagar diners i tot 
funciona més fàcilment. No els preocupa la de-
mocràcia, Erdogan els dona l’estabilitat que vo-
len. Hem de defensar la nostra democràcia davant 
de les empreses i els països europeus. Finalment, 
Europa i Occident no volen perdre Turquia, per-
què Turquia vigila les fronteres d’Europa i els drets 
d’Europa a Síria. I Turquia està jugant aquesta car-
ta extorsionant Europa amb Rússia. Per Erdogan 
és difícil pactar amb Merkel; és més senzill pactar 
amb Putin. I els diu: “Si em molestes, tinc un nou 
company que és Rússia”.

A l’Estat espanyol estem vivint una situació 
de certa vulneració de drets fonamentals. 
Hem tingut tancaments de mitjans de co·
municació, empresonaments de cantants... 
Creus que estem molt lluny de la situació 
que es viu a Turquia, en qüestió de mentali·
tat governamental?
És absolutament incomparable. Espanya és un país 
europeu amb una certa experiència en democrà-
cia. Saben què significa Franco, encara que hi hagi 
algunes regions o persones nostàlgiques. Però la 

separació de poders existeix, la democràcia exis-
teix i el sistema de partits segueix existint. El que 
va passar amb el referèndum és molt semblant al 
comportament de la policia turca. Els presos polítics 
han passat més d’un any a la presó. Vaig començar 
a preguntar-me sobre el sistema judicial i com un 
país a Europa, amb estàndards europeus, pot man-
tenir gent presa tant de temps sense veure un jutge... 
Pots dir que això no és cosa meva, però malaurada-
ment ho és, perquè el govern turc sovint ha mos-
trat Espanya i els Estats Units com a exemple de 
valors occidentals. I si estàs representant els valors 
occidentals, els has d’obeir, no canviar-los. S’estan 
restablint els estàndards. Ara França interroga tres 
periodistes que investigaven les armes enviades al 
Iemen. És una malaltia que s’està estenent per tot el 
món: Trump és una amenaça, Orban és una amena-
ça, els partits populistes ho són... I Erdogan és part 
d’aquesta família. Lluitar contra Erdogan és lluitar 
contra Putin al mateix temps. Hem de lluitar tots 
junts perquè hi ha un atac global contra els drets 
humans a tot el món. Així que si l’atac és global, la 
resposta ha de ser global.

Turquia juga un paper fonamental en el 
desenvolupament i la supervivència del po·
ble kurd. Quin és el futur a curt i mitjà ter·
mini que li espera després de l’anunci de la 
retirada de tropes dels Estats Units de terri·
toris kurdosirians?
Es tracta d’un joc de poder. No crec que els Estats 
Units (EUA) estiguin preparats per marxar. Rússia 
és allà per substituir-los i ells no volen que els rus-
sos guanyin poder a la regió. La millor solució és 
que la gent de Síria pugui decidir per si mateixa, 
sense ingerències de poders estrangers. Perquè 
mentre Turquia, Europa, Rússia, EUA... hi estiguin 
implicats, no es pot solucionar el problema. I els 
kurds són part de la solució. Ells estan construint 
la seva pròpia regió, decidint el seu futur i lluitant 
contra el radicalisme islàmic, que era gran part 
del problema, ja que els gihadistes tenien suport 
de països islàmics i van intentar convertir Síria en 
un país islamista radical. Els kurds han salvat el 
país de la foscor, estan salvant la regió. En lloc de 
castigar-los, Turquia hauria de donar-los suport. 
Però per Erdogan, els kurds són l’enemic i els isla-
mistes els aliats. Podem imaginar una Síria sense 
els kurds? Qui lluitaria contra l’ISIS?

En un escenari de nacionalisme islàmic turc 
creixent com l’actual, és possible una pretesa 
pau social entre els pobles kurd i turc? Com 
es percep al carrer, aquesta possibilitat?
Ha de ser-ho; és una necessitat. El PKK i el govern 
turc han lluitat durant 40 anys, amb un balanç de 
més de 40.000 morts. És una guerra de sang i és 
moment d’aturar-la políticament. Vam donar suport 
a Erdogan fa cinc anys quan va intentar un procés 
de pau. Odio les seves polítiques però li vaig donar 
suport perquè va ser un pas valent, tot i que era un 
pas tàctic, no sincer. És més o menys com passa a 
Irlanda, Catalunya, Llatinoamèrica... La majoria de 
països tenen problemes similars i és impossible so-
lucionar els problemes ètnics per la força. L’única 
solució és el diàleg.

La solució és el diàleg, però sembla una opció 
difícil mentre Erdogan segueixi en el poder. 
Què ha de canviar?
En aquests anys ningú podia veure alternatives 
a Erdogan perquè era molt poderós. Les recents 

eleccions locals van significar un canvi molt impor-
tant. Per primer cop en 25 anys ha perdut el poder 
a Istanbul. Hi ha una espècie de front democràtic 
contra ell, que inclou partits nacionalistes, soci-
aldemòcrates, comunistes i kurds. Les coses han 
canviat en un parell de mesos i tenim més esperan-
ça ara que abans de les eleccions. Per primer cop 
la gent es queixa de l’economia i per primer cop 
en 17 anys hi ha gent del seu partit enfrontant-s’hi 
i formant un nou partit. Això mai havia passat. La 
gent s’ha adonat que el primer pas és fer-lo fora. 
Estem arribant al fi de l’era d’Erdogan.

En aquest sentit, durant el seu periple de de·
tenció a l’Estat espanyol per ordres de Turquia, 
Hamza Yalcin va augurar que la solució demo·
cràtica per a Turquia passava actualment per 
una coalició entre socialdemòcrates del Partit 
Republicà del Poble (CHP), el moviment kurd 
i el marxisme turc. Creus que té possibilitats 
de funcionar?
Crec que sí, perquè no hi ha una altra alternati-
va. Imagina un país on cada institució està sota 
el control del govern, com el parlament i la ju-
dicatura. Com pots lluitar contra això? És lluitar 
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Europa té els valors 
de secularisme, 
llibertat de premsa, 
igualtat entre 
homes i dones, i els 
hem de defensar

Pots anar avui a 
Turquia i fer un 
tuit o un retuit 
sobre Erdogan, 
veuràs quina és 
la conseqüència

junts sota un paraigua democràtic per defensar 
junts la democràcia. Tot i això, cadascú amb les 
seves particularitats. És per això que considero 
que funcionarà. Per això Erdogan està acusant-los 
d’estar del costat dels terroristes, intentant tren-
car aquesta aliança, fent fora el partit kurd de la 
coalició, i farà el que pugui per aconseguir gua-
nyar de nou a Istanbul. Tal com ho veig, serà 
un govern de transició, serà en clau de fer fora 
Erdogan. Necessitem aquest procés de transició 
a la democràcia amb aquesta gran coalició.

Quina és la situació de les presons a Turquia? 
Què pots destacar de la teva experiència 
penitenciària?
Parlant des de la meva experiència, crec que 
s’hauria de separar el període d’abans de l’in-
tent de cop d’estat i el de després. Abans de 
l’intent de cop d’estat vaig estar tres mesos pres 
i en aïllament. Era dur però acceptable. No puc 
parlar de tortura o d’alguna actitud en contra 
meva. Després del cop d’estat, les coses han can-
viat moltíssim. Erdogan ho controla tot. Les con-
dicions han canviat molt i els meus companys 
estan en un context molt diferent. Nosaltres 

podíem veure advocats en qualsevol moment, 
les nostres famílies un cop per setmana... Hi ha 
moltes restriccions respecte a escriure cartes, 
llibres... Tot està molt més limitat, especialment 
per als presos polítics.

Fa poc vas declarar que l’Estat espanyol estava 
donant un molt mal exemple dels valors euro·
peus en la gestió del conflicte amb Catalunya. 
A quins valors europeus et refereixes?
Europa té els valors de secularisme, democràcia, 
llibertat d’expressió, igualtat entre homes i do-
nes, llibertat de premsa... Aquests són els valors 
que hem de defensar. Són els valors tradicionals. 
No dic que els respectin al 100%, però és sobre 
els quals es va construir. Hem d’anar plegats per 
defensar aquests valors contra els governs. I per 
això he visitat els líders polítics catalans a la presó, 
per escoltar-los i mostrar-los la meva solidaritat. 
Estic segur que mostraran solidaritat amb la nos-
tra causa, a Turquia. La Txell Bonet [parella de 
Jordi Cuixart] vindrà avui a la meva presentació 
del llibre i sé que es mantenen en contacte i soli-
daritat amb la meva parella, que és a Turquia i a 
la qual han retirat el passaport. És un petit exem-

ple de com funciona aquesta solidaritat, aquesta 
petita família. Nosaltres representem els valors 
europeus, no els governs.

Com a exiliat i activista pels drets humans, tro·
bes que estàs sent efectiu en la defensa dels 
drets humans i en la denúncia de l’Estat turc?
No només soc jo qui ho demostra. Pots anar avui 
a la tarda a Turquia i intentar enviar un tuit 
o un retuit sobre Erdogan. Tu mateix veuràs qui-
na és la conseqüència. Hi ha milers d’estudiants 
a la presó per això. Un amic meu del diari, que 
era dibuixant, està a la presó per dibuixar irò-
nicament sobre el govern. Tenim una persona 
a redacció que s’encarregava de fer el te i que va 
ser arrestada per un comentari que deia que no 
serviria te a Erdogan si vingués. Un policia ho 
va sentir, el va delatar i l’endemà el van detenir. 
És molt fàcil demostrar-ho, perquè la gent enca-
ra envia tuits crítics, constantment. Tot i que la 
por hi és present i és molt efectiva, encara hi ha 
gent valenta que es contamina d’aquesta energia 
i força. Crec que aquesta gent valenta guanyarà. 
Soc optimista amb el futur de Turquia. Alguna 
cosa està canviant.�
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Tot és comú, 
tot és de tots

16    IMPRESSIONS

contrast

“Omnia sunt communia” és el primer 
que em ve al cap quan em pregun-
ten si els continguts culturals han 
de ser de lliure accés i compartició. 

Significa ‘tot és comú’ o ‘tot és de tots’. Com es 
limita l’accés a les idees? Als pensaments? L’ésser 
humà està compost de cultura. Som informació 
fins a l’ADN.

“Omnia sunt communia” qüestiona el valor de 
la propietat privada dels continguts culturals 
però també dels recursos naturals, del temps 
i de totes les coses. Han de ser de lliure accés 
i compartició l’aigua, la terra, el carbó? De qui és 
l’aigua de la muntanya del Montseny? És aigua 
que ve de la pluja, del desgel, que es filtra de ma-
nera subterrània. Per què pertany a unes compa-
nyies empresarials determinades? No hauria de 
ser de tots, aquesta aigua? El poble d’Arbúcies, 
que està dins del Montseny, té les fonts públiques 
tancades. Es vol privatitzar, inclús, l’energia solar 
aplicant un impost a les persones que fan servir 
plaques. La llum que ve del sol no és de tothom? 
O millor dit, de ningú?

Ens fem la pregunta de si la cultura ha de ser de 
lliure accés en un món on s’ha de pagar per respi-
rar. Quin valor tenen els continguts culturals? Què 
és més important per a la vida? Un filet de carn 
o saber que pertanys a una comunitat i que no 
estàs sol? Pot semblar una pregunta demagògica 
però no ho és. Igual com les persones necessi-
tem cada dia consumir menjar i líquids per man-
tenir-nos vius, també necessitem consumir cultu-
ra, en múltiples formes, per a saber qui som i qui 
són els nostres. Per a saber quin és el nostre lloc 
al món i com hem de viure.

La cultura tradicional és cultura popular i per 
tant no és de ningú, igual que els rajos de sol. La 
cultura tradicional és un bé compartit que 
forma part d’un poble i que 
per tant tothom el pot 
fer servir. Però sem-
bla que no és tan 
ev ident  com 
p a s s a  a m b 
l’aigua. La / TÀNIA MANZANAL CERDÀ

Els continguts culturals han de ser de lliure accés i compartició?

cultura tradicional representa la identitat d’un 
poble i té molts defensors, moltes fronteres, mol-
ta ortodòxia i molts policies. No és de tothom. Hi 
ha qui es considera guardià defensor de la cultu-
ra tradicional, legitimat per a jutjar què es pot fer 
amb ella, a qui pot representar i a qui no.

En les festes tradicionals de moros i cristians han 
hagut de passar molts anys de lluites i discussions 
fins que s’ha acceptat que les dones hi pogueren 
participar. L’última ciutat a acceptar aquest can-
vi, que semblava intolerable, ha sigut Alcoi, on 
aquestes festes són considerades patrimoni de la 
humanitat. Niño de Elche i Rosalia també han re-
but per atrevir-se a fer servir la cultura popular, 
que sembla que no ho és tant.

La realització d’una obra cultural pot implicar 
molts dies, anys, inclús una vida. Quin valor té 
això? Quin és el retorn que rep la persona que ho 
fa? Si aquesta obra cultural (novel·la, disc de mú-
sica...) acaba tenint un alt valor social, com res-
pon la comunitat a la persona que l’ha realitzat? 
En un món on tot fora de lliure accés i comparti-
ció, és evident que els continguts culturals també 
haurien de ser-ho. Però en la nostra realitat s’ha 
de trobar la manera que els productors de con-
tinguts culturals tinguen una compensació per la 
seua aportació al comú igual com ho té el forner. 
Això no té per què implicar que siguen continguts 
exclusius o elitistes.�

Marc Sempere Moya | @TeleGustet
Artista i membre de Compartir Dóna Gustet 
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Cultura lliure sí, 
però amb drets
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Parlar de cultura lliure i de drets d’autor és 
parlar de drets, i parlar de drets sempre 
comporta preguntes i provoca tensions 
i lluites. Sí, l’arribada d’internet va can-

viar les normes del joc per sempre. Hem sabut 
adaptar-nos a aquest canvi després de més de vint 
anys? Podem seguir defensant els drets d’autor 
mentre construïm col·lectivament una cultura de 
lliure accés sent simplement partícips de la pròpia 
xarxa? Quin és el límit d’aquest accés?

La revolució digital va fer bocins la indústria mu-
sical. Artistes, discogràfiques, mànagers, agències, 
sales, promotores, festivals, fàbriques, distribuïdo-
res, tècnics, mitjans de comunicació i botigues de 
discs es van veure atropellats sense pietat per una 
nova i benvinguda era de la velocitat on els límits 
de la propietat havien canviat per sempre. D’un dia 
a l’altre, milions de persones només necessitaven 
connectar-se a internet per accedir a centenars de 
milers d’arxius de tot tipus sense que allò suposés 
una gran inversió, i encara menys un delicte. En 
pocs mesos, internet va aconseguir il·luminar el 
món amb el miratge d’una nova cultura lliure que 
anunciava democratitzar tot allò privat al mateix 
temps que arrasava sense pietat tota una indús-
tria que, tot i la seva mala fama, sostenia milers 
de treballadors i treballadores.

Una discogràfica es creia amb el dret d’exigir als 
seus i a les seves artistes que fessin la seva feina 
seguint uns cànons molt específics: cançons de 
menys de tres minuts, discs de dotze cançons, tor-
nades cada dues estrofes… Què exigeix una disco-
gràfica l’any 2019? Visibilitat, accessibilitat, trans-
parència. Si els i les artistes no posen a disposició 
del públic tot el seu material de forma gratuïta 
i en totes les plataformes possibles, la gran majo-
ria de discogràfiques (així com la resta d’agents 
de la indústria) es neguen en banda a treballar-hi. 
Tothom sap que les plataformes digitals paguen 
una misèria als i les artistes però, tot i això, la in-
dústria al complet, públic i artistes incloses, no hi 
oposen resistència.

Si el monopoli de la SGAE i el seu historial de 
corrupció mereix, com a mínim, una col·lectivitza-
ció radical i urgent per part dels seus socis i sòcies, 

Els continguts culturals han de ser de lliure accés i compartició?

què mereixen les plataformes d’streaming que por-
ten anys aprofitant-se del buit legal que suposen 
els seus models d’explotació? Quan va aparèixer 
Napster, molts i moltes van alçar la bandera con-
tra la pirateria en un gest patètic i inútil que ara 
gairebé ningú recorda. Anys més tard, els matei-
xos fundadors d’aquestes plataformes es renten 
la cara per popularitzar apps i llocs web idèntics, 
aparentment inofensius però molt més poderosos: 
YouTube, Spotify… En resum, la indústria musical 
no va sucumbir davant l’arribada d’internet, no-
més va passar d’unes mans a unes altres.

La cultura ha estat el camp de proves del mo-
del econòmic que anys després s’ha utilitzat per 
rebentar la resta de sectors amb empreses com 
Uber, Airbnb o Glovo. Així com els i les artistes 
que van lluitar per generar alternatives reals da-
vant dels models hegemònics que imposava la 
indústria musical van aconseguir donar exemple 
i construir formes alternatives de música i gestió 
musical, els i les treballadores d’altres sectors 
s’estan organitzant davant les noves realitats la-
borals. Avui en dia, la nostra responsabilitat com 
a músics és ser conscients dels perills als quals 
ens enfrontem i unir-nos per combatre’ls. Cultura 
lliure sí, però amb drets.�

Adriano Galante | @Sindicat_SMAC
Sindicat de Músics Activistes de Catalunya
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El grup com a eina de 
desenvolupament, transformació
i coneixement de gossos i humans
Tony Martínez | @EducacioGossos
Educador caní

El conflicte no 
és res més que 
una oportunitat 
per créixer, per 
aprendre dels 
nostres errors 
o dels altres
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pàgina oberta

Ara, en el món de l’educa-
ció canina, en el món del 
gos, sembla que s’està po-
sant de moda treballar en 

grup, com si els gossos fossin animals 
socials i gregaris des de fa dos dies. 
Però, en fi, ja sabem que els humans 
arribem molt tard en aspectes rela-
cionats amb els animals, i amb els 
gossos en particular.

Els gossos, com a animals socials 
i gregaris, necessiten el contacte i la 
interacció amb altres iguals, i actual-
ment en els espais urbans és una de 
les causes de problemes de compor-
tament, ja que no tenen l’oportunitat 
ni el temps necessari per poder rela-
cionar-se amb altres iguals. A causa 
d’això, sorgeix el treball grupal com 
a eina educativa i terapèutica o, com 
jo els nomeno, GET (grup educatiu 
i terapèutic), ja que considero que 
el treball en grup ha de poder donar 
resposta a les necessitats diverses 
dels gossos participants.

El treball grupal afavoreix i dona 
l’oportunitat de poder treballar les di-
ficultats de comportament. Aquestes 
poden ser de caràcter psicològic 
o educatiu, on entrarien les emoci-
onals, les cognitives i les socials i re-
lacionals, les quals es manifesten en 
diverses problemàtiques de compor-
tament com ara la por a altres gos-
sos, a persones, a bicicletes; la poca 
capacitat d’autocontrol i d’autoregu-
lació emocional; la poca tolerància 
a la frustració; la manca d’habilitats 
socials; la manca de coneixement 
i habilitat per comunicar-se i saber 
interpretar el llenguatge caní, etcè-
tera. Els gossos poden manifestar de 
diferents maneres tot aquest ventall 
de dificultats psicològiques, com per 
exemple a través d’emocions com la 
por o la inseguretat, o de comporta-
ments com fer destrosses a casa quan 
es queden sols, tibar la corretja, bor-
dar de forma desmesurada quan van 
pel carrer o a casa...

El gos que en un moment de 
la seva vida es troba amb algu-
na problemàtica de comporta-
ment té l’oportunitat, a través del 
treball grupal, d’anar elaborant 

aquelles dificultats mitjançant 
la dinàmica de relació d’ajuda 
o a vegades de conflicte que s’hi do-
na. No oblidem que el conflicte no és 
res més que una oportunitat per créi-
xer, per aprendre dels nostres errors 
o dels altres i en els gossos passa 
exactament el mateix. La lliure in-
teracció dels membres del grup 
afavoreix experiències en relació 
amb les seves necessitats a través 
de les diferents capacitats, eines i 
recursos que tingui cada gos. Això 
fa que cada individu pugui obtenir 
una experiència significativa que va 

donant resposta a les seves neces-
sitats emocionals, cognitives, soci-
als, etc.

Amb aquest treball grupal, el gos 
cada cop adquireix més experièn-
cia dels seus errors; del que els al-
tres gossos li van posant de mani-
fest sobre si mateix (que no són res 
més que les seves debilitats i poten-
cialitats). El gos experimenta i viu 
dins d’una dinàmica grupal pensada 
i dissenyada en clau educativa i te-
rapèutica altres maneres de gestio-
nar situacions que té interioritzades, 
i va canviant el seu marc mental. De 

mica en mica, va sent capaç d’anar 
treballant i elaborant les seves di-
ficultats amb l’ajuda que li dona el 
context grupal. I quan dic grupal em 
refereixo a les persones (els matei-
xos companys i companyes humans 
dels gossos participants) i als gossos 
que formen part del grup.

Però, sobretot, el treball grupal els 
permet ser cada vegada més consci-
ents de les seves emocions i les seves 
capacitats d’una forma experiencial i, 
a poc a poc, anar elaborant i transfor-
mant una emoció tan complexa com 
la por en seguretat i confiança en si 
mateix. Per tant, podem dir que el GET 
és una eina que afavoreix l’autoconei-
xement del gos, li dona un espai per 
poder elaborar les seves dificultats a 
través d’un context grupal i al mateix 
temps permet als humans aprendre so-
bre educació canina i, el que és més 
important, anar coneixent cada cop 
més i millor als seus gossos per tal de 
millorar la seva convivència i relació. 

Hem de ser plenament conscients 
que cada gos superarà les dificultats 
que tingui al seu ritme i sempre tenint 
present que cada individu és únic i, 
per tant, la seva evolució serà única i 
irrepetible. Només així podem acom-
panyar el gos a desenvolupar la seva 
capacitat resilient, sent el protagonis-
ta de la seva pròpia història.�
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Futbol contra 
l’exclusió 
al barri
del Besòs

Víctor Cervantes Belmonte | @vi_cervantes

Pocs camps de terra es po-
den trobar que resisteixin 
avui en dia a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. 
Remodelacions, cons-

truccions i projectes de foment de 
l’esport de tota mena han canviat 
també el mapa esportiu de la ciutat. 
On abans hi havia grava, ara s’hi ha 
plantat gespa sintètica per a l’alleu-
geriment de molts genolls joves i la 
tristesa dels més nostàlgics. La seva 
raresa ha convertit les superfícies de 
sorra en gairebé un objecte de fetit-
xisme futbolístic, però alguns rec-
tangles polsosos encara segueixen 
sent escenari de gols, patxangues 
i històries que fan comunitat. Això 
succeeix al barri barceloní del Besòs. 
A molt poques passes del recinte del 
Fòrum, on jovent autòcton i estranger 
es fon el salari en festivals de músi-
ca amb l’arribada del primer sol pri-
maveral, hi ha un petit oasi de futbol 

Les antigues instal·lacions 
del Club Esportiu 
Besonense de Barcelona 
acullen l’activitat esportiva 
extraescolar de 150 infants 
mancats de recursos, la 
qual esdevé el seu principal 
espai de socialització 
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Desenes de joves  
futbolistes aixequen 
polseguera al barri  
del Besòs   
/ VÍCTOR CERVANTES

obert a tothom. Allà, l’esport s’usa di-
àriament per combatre els problemes 
d’una barriada que lluita contra la pre-
carietat i l’estigma de ser una de les 
zones amb més immigració i menys 
renda per càpita de la capital catalana.

A prop de la desembocadura del 
Besòs, el riu que delimita Barcelona 
pel nord, es van erigir durant dè-
cades diversos barris de barraques 
com el Camp de la Bota o el barri de 
Pequín, poblats en bona part per fa-
mílies d’ètnia gitana. Les grans ona-
des migratòries procedents d’altres 
llocs de la península i la voluntat del 
règim en època tardofranquista de 
posar fi al barraquisme van acabar 
erradicant aquests assentaments i es 
van urbanitzar en temps rècord zo-
nes properes com el barri del Besòs 
o el barri de la Mina. Desgraciadament, 
aquest últim –que ja pertany al mu-
nicipi de Sant Adrià de Besòs– ocupa 
encara avui un espai singular en 
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147 menors 
omplen aquests 
camps de sorra 

de dilluns a 
diumenge sota la 
supervisió de nou 

monitors i una 
educadora social

l’imaginari col·lectiu català, quel-
com semblant a una espècie de fo-
rat negre, un territori inhòspit que 
qualsevol barcelonina tem, del qual 
tothom ha sentit històries però molt 
poca gent coneix. 

Per sort, dècades de lluita veïnal 
i una lenta millora de les condicions 
de vida han anat canviant la cara 
a aquesta zona de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. No obstant això, 
seria ingenu dibuixar un paisatge 
idíl·lic. Encara queden deures pen-
dents: teixir un entorn 
segur i pròsper per a 
les més joves o llimar 
els conflictes que pu-
guin sorgir després de 
la segona onada migra-
tòria que va viure la zo-
na en poques dècades, 
per exemple. I és que 
avui les nouvingudes 
no provenen d’Extre-
madura, Andalusia ni 
Múrcia, sinó de l’Equa-
dor, el Pakistan o l’Àfrica subsahari-
ana. Heus aquí on el petit espai si-
tuat al número 20 del carrer Lluís 
Borrassà juga un simbòlic però emo-
cionant paper en aquesta història.

Una dècada enrere, quan el Club 
Esportiu Besonense va cessar la seva 
activitat competitiva, l’Ajuntament de 
la ciutat comtal va decidir reciclar el 
seu estadi situat a la frontera entre 
Barcelona i Sant Adrià de Besòs per 
convertir-lo en un espai polivalent al 
servei del veïnat. Llavors van aparèi-
xer diversos col·lectius del barri amb 
ganes de jugar a futbol, com per exem-
ple un grup de joves senegalesos, la 
majoria d’ells manters, que encara 
avui es reuneixen cada dimarts i diu-
menge a la tarda per fer-hi partits. La 
intenció era bona, però la instal·lació 
no va trigar a degradar-se. Lloguers 
abusius, barbacoes de cap de setmana 
o la constant visita de persones dro-
godependents –el camp està a la ruta 
entre la parada de metro més prope-
ra i un dels centres de distribució de 
droga més importants de la zona– van 
fer d’aquest un lloc poc recomanable 
per a la pràctica de l’esport. 

El consistori barceloní va reacci-
onar per treure de l’abandonament 
aquesta instal·lació i a través d’una 
entitat vinculada –l’Associació Sant 
Martí Esport– va designar una per-
sona exclusivament per a la cura del 
que succeïa en aquests camps. Ell és 
Juan Grande i fa cinc anys va posar 
la llavor d’un projecte meravellós: 

“Jo era fuster i m’acabava de quedar 
a l’atur. Havia fet d’entrenador ama-
teur, però no tenia formació en temes 
d’educació social. Em vaig tirar a la 
piscina perquè no tenia res més. El 
primer mes van venir cinc nens, així 
que vaig imprimir uns fulletons i em 
vaig posar a repartir-los a la sortida 

de les escoles. Deia als nens que podi-
en venir a jugar al sortir de classe, to-
talment gratis, amb dues condicions: 
el consentiment familiar i que no ge-
neressin cap problema dins d’aques-
tes parets”. Cinc anys més tard, 147 
menors omplen aquests camps de 
sorra de dilluns a diumenge sota la 
supervisió de nou monitors i una 
educadora social.

“Cada tarda els oferim una hora 
per fer els deures i després una al-
tra per practicar futbol, vòlei, hand-

bol, softbol o criquet”, 
explica Dani Rosillo, un 
altre dels coordinadors 
del projecte. “Aquest és 
un espai de llibertat per 
a ells. Això fa que pu-
guem arribar millor als 
seus problemes i que 
ens expliquin coses 
que no explicarien a 
classe al seu professor”. 

No obstant això, tot 
i els beneficis que s’es-

tan comprovant en els últims anys, 
la naturalesa esportiva d’aquesta ini-
ciativa ha anat mutant fins a haver 
d’assumir més funcions de les que 
li pertoquen: “Ens involucrem mol-
tíssim a nivell personal. Per exemple, 
en els equips de futbol sala que es-
tan competint al Consell Escolar de 
Barcelona moltes vegades és l’entre-
nador el que ha de treure el bitllet 
de metro a tota l’expedició per anar 
a jugar o, un altre exemple, sovint 
hem de comprar berenar a algun in-
fant perquè els seus pares no s’han 
preocupat que mengés alguna cosa. 
Però cal aprendre a posar límits; en 

Per atreure la presèn-
cia de noies s’ha fet 
un mural en un dels 
laterals del camp de 
futbol amb referents 

femenins del món de 
l’esport com Serena 

Williams, Alex Morgan 
i Mireia Belmonte 

/ V. C. 
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Caldrà veure si 
les promeses 

fetes en període 
preelectoral es 
compliran o si 

finalment aquesta 
bonica iniciativa 
veïnal sucumbirà 

Un dels 
col·lectius més 

veterans del lloc 
és el manter, que 

porta gairebé 
deu anys jugant-
hi dues vegades 

per setmana

teoria som aquí perquè facin esport. 
Portem gairebé 150 nens i hi ha situ-
acions complicades, tenim certs pro-
tocols quan veiem coses que poden 
ser greus, però tampoc podem ac-
tuar com els seus padrins”. Mariam 
Trujillo, l’educadora social de la ins-
tal·lació, ha de lidiar amb aquest di-
lema pràcticament cada dia: “Molts 
nens viuen situacions bastant com-
plexes a casa. A vegades veus que un 
nen de set anys ve sol i se’n va a casa 
sense que ningú l’acompanyi, un al-
tre et plora perquè el pare s’ha posat 
agressiu a casa... Però què fas? En el 
dia a dia cal posar-hi més hores fora 
d’aquí per intentar caçar els pares 
i posar-se pesada perquè compleixin 
certes rutines bàsiques. En els casos 
més difícils, l’únic que podem fer és 
alertar els serveis socials”. 

La realitat del barri és la que és, 
però sobre la grava del complex es-
portiu Francesc Abad molta gent tro-
ba un respir. Un dels entrenadors més 
novells, Pol Baterno, explica orgullós 

els progressos que ha fet en pocs me-
sos amb l’equip: “Competir els va de 
meravella, a ells i a nosaltres, perquè 
no hi ha res que els motivi més. No 
podem expulsar ningú de l’activitat, 
així que juguem amb l’assistència 
al partit del cap de setmana perquè 
compleixin amb les normes de l’en-
trenament i el respecte entre ells”. 
Sobre els partits, Dani Rosillo confes-
sa una petita maldat: “Moltes vegades 
ens toca jugar contra equips de la zo-
na alta de Barcelona. Arriben famílies 
de Sarrià o Sant Gervasi i s’espanten. 
Em pregunten: ‘Escolta, però això és 
segur?’. Jo faig broma: ‘Mentre no es 
pongui el sol, tu tranquil’”. 

A l’equip de Baterno, per cert, des-
cendents de les comunitats magribi-
na, pakistanesa, gitana i sud-america-
na comparteixen samarreta sense cap 
fissura al vestidor. La barrera cultural 
sembla superada aquí, encara que ad-
verteixen: “A mi, com a dona, hi ha 
molts pares que ni em saluden. Altres 
s’enfaden perquè els retraiem que por-

tin el fill i en canvi deixin la filla ajudant 
a la botiga o a casa”. És cert, la pro-
porció és aclaparadorament masculi-
na: “Hi ha 130 nens apuntats per no-
més 17 nenes. Aquí el tema cultural es 
nota i és quelcom que estem treballant. 
De moment ens conformem a guanyar 
petites batalles. Hem aconseguit crear 
un grup de criquet feme-
ní amb la condició que 
durant l’hora que duri 
l’activitat no hi hagi cap 
home major de dotze 
anys al recinte”. Captar 
l’interès de les noies del 
barri és ara una prioritat, 
potser per això fa uns 
mesos un dibuix amb 
els rostres de tres refe-
rents de l’esport femení 
com Mireia Belmonte, 
Serena Williams i Alex Morgan va ser 
traçat sobre els murs del camp per un 
grup d’artistes del barri.

Els adults també entren en joc 
No només les criatures s’omplen les 
sabatilles de sorra. Grups d’adults 
tenen el seu espai reservat durant la 
setmana. Aquí sí que es divideixen 
i juguen partits segons el seu origen, 
tot i que un cop l’any es reuneixen per 
disputar el torneig antiracisme. Com 
hem dit, un dels col·lectius més vete-
rans del lloc és el manter, que porta 
gairebé deu anys jugant-hi dues ve-
gades per setmana. Parlem amb un 
noi que sembla organitzar-los a tots, 
o almenys així ho indica el braçalet de 
capità que llueix. Es diu Ousmane, és 
del Senegal (com la majoria dels que 
són al camp), té 26 anys i en porta 
tres venint: “La majoria vivim junts en 
pisos de la zona. Jo per exemple visc 
amb cinc companys del meu equip 
a l’altra banda del carrer. Sovint ens 
organitzem segons el barri d’ori-
gen de la nostra ciutat 
al Senegal. És com si 
te’n vas a un altre país 
i juguéssiu els de Sant 
Andreu contra els de 
la Barceloneta. Cada 
equip té el seu capità 
i els capitans som els 
que ens encarreguem 
de captar jugadors su-
ficients per a cada partit. 
Jo, per exemple, he cre-
at un grup de WhatsApp 
per saber més o menys quants vin-
dran”. Estan organitzats, porten aquí 
des que es va obrir el camp al veïnat, 
se senten bé però admeten que això 
no és el que desitgen: “Hi ha força ni-
vell. De tant en tant venen un parell 
de nois que van arribar a debutar a 
la primera divisió del Senegal, tot i 
que és complicat organitzar-se. Abans 
hi havia més equips, però hem hagut 
de reduir. Amb l’arribada de l’estiu 

tindrem encara més feina i serà més 
difícil per a molts poder venir. El que 
ens agradaria realment, almenys a mi, 
és que ens donessin l’oportunitat de 
competir de veritat. Però és impossi-
ble. Sense papers, no hi ha fitxa”.

Mentre no arribi l’oportunitat, 
Ousmane seguirà jugant al camp del 

carrer Lluís Borrassà. 
O no.  Malgrat  gua-
nyar-se la simpatia 
del veïnat i  encara 
que alguns polítics lo-
cals com Ada Colau 
o Jaume Collboni ja ha-
gin passat per fer-s’hi 
la foto, el complex es-
portiu Francesc Abad 
afronta els que podri-
en ser els seus últims 
mesos de vida, tal com 

s’ha conegut fins ara. 
El Patronat Municipal de l’Habitatge 

tenia projectat edificar una promoció 
d’habitatge assequible sobre aquests 
terrenys de titularitat pública. Malgrat 
que aquest projecte d’edificació de 53 
pisos portava anys sobre la taula, va 
restar congelat durant un lustre. Ara 
l’obra sembla haver-se desbloquejat. 
Dani Rosillo comparteix: “Ens han 
dit que tenim fins al setembre o pot-
ser l’octubre per marxar. En teoria, 
l’edifici no ocuparà tota la parcel·la i 
ens deixaran un parell de campets per 
aquí darrere, però no sé si podrem fi-
car gairebé 200 persones a la meitat 
de terreny. Una altra opció és negociar 
amb les escoles de la zona perquè ens 
cedeixin les seves instal·lacions. Però 
qui deixarà un espai prou gran per 
a tota la gent que passa per aquí i que 
estigui disponible totes les tardes de la 
setmana? A més, un dels nostres èxits 
és que els xavals ens veuen com un lloc 
diferent, aquí troben una cosa que no 
tenen la resta del dia. Dubto molt que 

puguem fer la mateixa 
feina en un col·legi”. 

El futur d’aquest petit 
espai està ara en mans 
d’una administració pú-
blica que s’ha mostrat 
vel·leïtosa sempre que 
ha hagut de mirar cap a 
aquesta part de la ciutat. 
Per part de la regidoria 
del districte s’assegura 
que la feina duta a ter-
me durant aquests anys 

mereix tenir una continuïtat malgrat 
el presumible adéu d’aquesta instal·la-
ció i el final de la licitació del projec-
te sota el paraigua del Pla de Barris. 
Caldrà veure si les promeses fetes fa 
unes setmanes en període preelecto-
ral es compliran o si finalment aquesta 
bonica iniciativa veïnal sucumbirà per 
manca d’espais on poder seguir oferint 
a la gent una manera de teixir barri a 
través de l’esport.�

/ VÍCTOR CERVANTES
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Del gueto libi
a l’infern italià 

Dones africanes atrapades per traficants de persones 
es veuen obligades a prostituir-se a Europa, després de 

superar nombrosos perills per arribar-hi

Sara Manisera | @SaraManisera
Castel Volturno

D
es de la seva posició al sofà, la Joy 
vigila les anades i vingudes d’uns 
clients frustrats. Es troba al saló 
d’una degradada i decadent casa 
d’estiueig, símbol del ràpid i de-
sordenat desenvolupament urba-

nístic d’un poble rural, antigament fortificat, amb 
vistes sobre el riu Volturno. Des d’una habitació 
a la penombra, en surten un noi i una noia. Ell li 
paga, es puja la bragueta i se’n va. Un altre home 
es prepara per al seu torn. Deixa l’ampolla de vi 
espumós sobre la taula i segueix la noia.

“Això és una porqueria. Els homes no treballen, 
beuen. Mira’ls. I les dones? Ens van portar aquí, 
a Castel Volturno. La madame em va ajudar. ‘Vine’, 
em va dir, ‘guanyaràs diners’. No m’imaginava anar 
a Europa per prostituir-me”, explica la Joy, de 35 
anys i procedent de Nigèria. Sempre asseguda al 
sofà, parla pidgin –una barreja d’anglès, paraules 
i sons– mentre beu un whisky i encén una cigarreta.

La Joy gestiona una dels centenars de connec-
tion houses amagades als laterals de la carretera 
Domiziana: cases tancades, obertes només per 
a joves africans, utilitzades tant per a l’entrete-
niment com per al consum sexual. Són residèn-
cies de vacances de propietaris italians llogades 
en negre a persones estrangeres que transiten 
i viuen en aquest territori des dels anys 80. És 
com en un bar: aquí els clients beuen, fumen i, 
si volen, poden tenir relacions sexuals escollint 
una de les noies. Elles, a la vegada, paguen al 
propietari el lloguer del llit.

Gestionen aquests prostíbuls dones nigerianes, 
algunes lliures, altres encara lligades a la madame. 
Com la Joy. Encara ha de pagar el seu deute, i in-
tenta aconseguir alguns ingressos amb aquest tipus 
d’activitat. “Què pots fer aquí a Castel Volturno si 
no és això?”, es pregunta. “Per descomptat, no 
m’agrada aquesta feina, però he de pagar 35.000 
euros, ho entens? El juju et mata. No crec en el ju-
ju, crec en Déu. Però si no pagues, fan servir juju 
contra tu i maten la teva família”. Preguntada per 
si mai es planteja denunciar la seva situació, res-
pon: “No puc anar a la policia. Em preguntarien 
‘Qui ets?’, ‘On és la madame?’ Jo no sé on és i, de 
totes maneres, encara tinc el deute a pagar”. El 
juju és un dels ingredients coercitius que manté 
milers de dones i noies nigerianes encadenades 

El juju és un dels 
ingredients coercitius 
que manté milers 
de dones nigerianes 
encadenades a 
l’esclavitud sexual  
  
El 80% de les dones 
i nenes nigerianes 
arribades per mar 
són potencialment 
víctimes de tràfic 
sexual a Itàlia

ITÀLIA

Roma

a l’esclavitud sexual a Itàlia i Europa. Segons un 
informe de l’Organització Internacional per a les 
Migracions publicat el juliol de 2018, aproximada-
ment el 80% de les dones i les nenes nigerianes 
arribades per mar el 2016 i el 2017 són potenci-
alment víctimes de tràfic sexual a Itàlia o altres 
països de la Unió Europea.

Blessing Okoedion és la mediadora cultural de la 
clínica que l’ONG Emergency té a Castel Volturno. 
Coneix bé els mecanismes complexos i perversos 
del tràfic. Llicenciada en enginyeria informàtica, 
també ella va arribar a Itàlia enganyada per les 
xarxes de tràfic de persones. “El ritual del vudú 
és un mecanisme psicològic que manté aquestes 
dones en esclavitud”, explica asseguda en una pe-
tita habitació a la clínica ambulatòria, plena de 
noies que esperen el seu torn. “Amb aquests ritu-
als, les noies romanen convençudes que poden 
morir o embogir si no paguen el deute. A més, 
moltes d’elles no coneixen cap altra manera de 
viure. L’únic entorn familiar que tenen és el de la 
prostitució i, una vegada pagat el deute, esdeve-
nen madames. Queden atrapades pel sistema i la 
mentalitat dels diners fàcils i ràpids”.

Fa uns mesos, Oba, l’autoritat religiosa més 
alta del poble Edo –que es troba a Nigèria i a la 
zona del delta del Níger–, va formular un edicte 
que revocava tots els ritus de jurament que vin-
culaven les nenes traficades amb terribles male-
diccions, i obligava els sacerdots de la religió tra-
dicional juju a no practicar-ne més. No obstant 
això, Okoedion recorda: “L’altre gran problema 
és l’absència de vies de sortida. Les cases d’aco-
llida i les estructures de protecció contra el tràfic 
de persones estan plenes. Fins i tot aquelles que 
volen denunciar, on podem dirigir-les?”.

Un trajecte del terror
La Sandra [nom fictici] s’acaricia suaument el ven-
tre, ja al vuitè mes de l’embaràs. Viu al costat d’una 
altra connection house, en una petita i miserable 
habitació plena d’humitats. Va aconseguir escapar 
de la seva madame i s’ha reunit amb una amiga 
a Castel Volturno. Murmura, encara amb por, el 
seu relat. “Vaig creuar Líbia i vaig acabar en un 
gueto. Hi havia nigerians, gambians i ghanesos. Els 
libis mataven i violaven les dones. Ens van posar 
en gàbies i ens van obligar a trucar a les nostres 
famílies perquè enviessin diners. Vaig sobreviure 
gràcies a la força del Senyor. Després vaig arri-
bar a Itàlia, primer a Sicília i després a Bolonya. 
La madame em va dir que anés a Torí i m’hi vaig 
unir. Vaig acabar al carrer; no tenia altra opció. El 
primer dia vaig tornar sense diners i em va colpe-
jar. Li tenia por, trucava a la meva mare a Nigèria 
i l’amenaçava. Em va dir que havia de prostituir-me 
per pagar el deute. El segon dia vaig tornar al ca-
rrer i vaig fer el que havia de fer”.

Una llàgrima banya la cara jove de la Sandra. 
Obre l’armari i d’una carpeta transparent extreu 
alguns documents. Va néixer el 1995. “Mai no em 
vaig imaginar Europa així. Pensava que podria tre-
ballar-hi honestament i guanyar diners per enviar 
a Nigèria. Només vull uns documents de veritat 
per quedar-me legalment a Itàlia”.

Migracions fallides
Les connection house són espais diminuts i sòrdids. 
Les parets estan impregnades de fum, humitats 
i estofat de carn. Els homes hi deambulen, visible-
ment frustrats per les seves pròpies trajectòries 
de migració fallides. Demanen una beguda o un 
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D’una vil·la en 
ruïnes, en una via 
secundària, en surt 
una càlida música 
que contrasta amb 
els pobres espais 
interiors  

àpat. Altres miren els programes d’entreteniment 
nigerians, emesos a la televisió en una sala d’es-
tar decorada amb mobles cridaners i llums psico-
dèlics. Alguns, després d’haver menjat, es traslladen 
a les habitacions del sexe. El servei costa entre cinc 
i deu euros. En un rètol, les paraules: “No credit”.

Castel Volturno sempre ha estat un territori 
obert i fluid. Primer envers les víctimes del ter-
ratrèmol d’Irpinia de 1980, recol·locades per l’Es-
tat a les cases d’estiueig de la burgesia castellana 
i de Nàpols. Després envers els primers treballa-
dors temporers estrangers, pioners en l’agricul-
tura d’estació i la recol·lecció de tomàquets, al 
començament dels anys 80 i 90. 

“Amb el temps hi va haver un efecte crida: la 
disponibilitat d’habitatge, fruit de la construcció 
il·legal i de l’empobriment del territori, i la man-
ca de controls han atret milers de persones, ge-
nerant veritables guetos”, explica Antonio Casale, 
director del Centre Fernandes de Caritas a Castel 
Volturno. L’estructura on ens trobem amb ell va 
ser, als anys 90, un símbol de la migració massiva. 
Més de 400 persones van arribar a habitar l’edifici 
abandonat, fins que el 1994 Caritas de Capua va 
llançar l’alarma i va decidir invertir en el primer 
centre d’acollida i serveis, amb una escola, un cen-

tre mèdic i habitatges per a temporers. “Ja llavors, 
les institucions havien de començar a pensar en 
una resposta al fenomen de la migració perquè, 
deixant que s’autoregulés, podien sorgir guetos 
i desviacions. Ara ja no es pot parlar d’una emer-
gència. A Castel Volturno, la majoria de les per-
sones estrangeres són regulars, els seus fills han 
nascut a Itàlia. És l’Estat qui està absent i hauria 
d’oferir serveis de promoció social tant a estran-
gers com a italians”, explica lúcidament Casale.

La carretera de l’emperador Domicià, l’antiga 
via que naixia de l’Àpia i que havia de facilitar la 
connexió amb el port de Pozzuoli, és avui una 
successió d’edificis decadents, de centres comer-
cials i petits comerços plens d’espècies africanes 
i d’aliments que venen de lluny. Homes i dones de 
tots els colors i nacionalitats esperen al voral de 
la carretera. D’una vil·la en ruïnes, en una via se-
cundària, en surt una càlida música que contrasta 
amb els pobres espais interiors. Tres noies molt 
joves riuen mentre ens mostren les seves fotos, 
el seu maquillatge i la seva roba cridanera. Totes 
provenen de pobles remots del sud de Nigèria. Es 
necessita temps per guanyar-se la seva confiança.

“No treballo a connection houses”, diu la Precious, 
de cabells curts i ulleres. “Visc i treballo a Palerm, 
al carrer. A vegades guanyo 15 euros; altres vega-
des, 50. Abans estava a Líbia, em vaig quedar en 
un gueto durant sis mesos. Maten i violen. Libia is 
not good, is not good”, repeteix. Encén una cigar-
reta i abraça un ós de peluix gegant. “Ho faig per 
la meva filla, per pagar-li l’escola”, diu.�

El passeig Marítim 
de Castel Volturno 
al capvespre,  
amb edificis buits 
construïts durant el 
‘boom’ immobiliari 
/ FEDERICA 
MAMELI

Sandra, dona  
nigeriana 
embarassada  
de vuit mesos,  
a la seva habitació 
de la casa de cites 
/ F. M. 

Una de les noies 
a l’interior de la 
casa de cites on 
viu i està obligada 
a prostituir-se per 
pagar el deute amb 
la ‘madame’ 
/ F. M. 
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La llarga lluita del poble 
amazic per fer-se un lloc

Per primera vegada, es vol fundar un partit per reivindicar 
els drets d’aquesta ètnia sistemàticament discriminada a Tunísia 
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Seguint l’èxit inicial 
de la revolució del 
gessamí, associacions 
amazigues van florir 
per promoure la seva 
cultura i identitat 
  
La població amaziga 
a Tunísia es troba 
repartida arreu 
del territori i els 
censos del país han 
evitat reflectir-la

TUNÍSIA

Tunis

Marc Español | @mespanolescofet

Quan la Primavera Àrab va esclatar 
a Tunísia en els últims compassos 
de 2010, una de les comunitats que 
va veure-hi una oportunitat per gua-
nyar-se el reconeixement i els drets 
que no havia tingut fins aleshores va 

ser l’amaziga. Seguint l’èxit inicial de la revolució 
del gessamí, desenes d’associacions amazigues 
van florir arreu del país, sovint per centrar-se en 
la promoció de la seva cultura i identitat i evitant 
entrar en el terreny polític. Una de les organitza-
cions nascudes llavors amb aquests objectius va 
ser el moviment Akal (‘terra’, en amazic). 

El 6 de març, gairebé nou anys després de l’aixe-
cament popular, Akal va anunciar que es disposava 
a fer un pas més enllà, i reconvertiria el moviment 
en un partit polític, de manera que esdevindria 

–si fos aprovat– la primera formació amaziga fun-
dada a Tunísia. Tal com ha explicat a la Directa el 
president del partit, Samir Nefzi, la decisió es va 
prendre amb la mirada posada en el calendari elec-
toral. Tunísia té previst celebrar comicis legislatius 
a l’octubre i presidencials al novembre, dues cites 
que la direcció del moviment considera crucials. 

“Durant les eleccions, el moviment amazic tindrà 
l’oportunitat de presentar-se a la resta de la na-
ció [tunisiana], mostrar el seu programa [polític] 
i expressar la seva visió respecte als assumptes 
estatals i internacionals”, apunta Nefzi.

La refundació d’Akal, però, és també resultat de 
l’estancament que viu el procés d’inclusió de mino-
ries com l’amaziga malgrat la transició oberta l’any 
2011, un fet que, segons la direcció del moviment, 
coincideix amb un empitjorament de la situació 
de drets i llibertats. “La raó per la qual no vam 
decidir fer el pas abans és que teníem l’esperan-
ça que el règim [tunisià] escoltés les associacions 
culturals amazigues, però desgraciadament l’Estat 
ho ha seguit ignorant”, es lamenta Nefzi. “[A més], 
posposar la fundació del partit no estava sobre la 
taula degut a les preocupacions que existeixen 
a la societat civil davant la davallada de llibertats 
al país,” afegeix.

Discriminació estructural
Avui dia, la població amaziga a Tunísia continua 
sent objecte de debat, entre altres motius perquè 
es troba repartida arreu del territori i perquè els 
censos del país han evitat reflectir-la. Tot i això, les 
estimacions més generoses situen la xifra en el mi-

lió de persones (l’equivalent a un 10% del total del 
país), mentre que d’altres la redueixen a la meitat. 

On no existeix tant debat, en canvi, és a l’hora 
de denunciar que els seus drets econòmics, so-
cials, culturals i lingüístics han estat sistemàtica-
ment vulnerats per l’Estat. Segons Lamia Haouet, 
de l’Associació Tunisiana de la Cultura Amaziga 
(ATCA), una de les organitzacions més actives al pa-
ís, la comunitat amaziga de Tunísia ha patit aques-
ta discriminació estructural des que el país es va 
independitzar als anys 50. Ja en aquell moment, 
Habib Bourguiba, el primer president de Tunísia, 
va dedicar grans esforços durant la dècada dels 60 
i 70 a eliminar l’aspecte tribal del país en pro de la 
seva visió de modernitat. Aquest procés es va tra-
duir, entre d’altres, en el desplaçament forçós de 
moltes amazigues, que consideren que l’objectiu 
del rais era diluir la comunitat amb la resta de la 
població àrab del país.

“Des de Bourguiba, el concepte de l’ètnia ama-
ziga es va intentar uniformitzar en sintonia amb 
la identitat nacional arabomusulmana [dominant], 
i tot el que sortia d’aquesta [lògica] quedava to-
talment marginat”, observa Haouet. L’activista as-
segura que fins ben bé la Primavera Àrab moltes 
tunisianes desconeixien l’existència de comunitats 
de parla amaziga al país. I apunta que el poble va 
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Roda de premsa de 
presentació del nou 
partit amazic tunisià

ser reduït a un concepte enfocat al turisme, com 
si es tractés d’una civilització perduda de la qual 
només es preserven aspectes com l’artesania, l’ar-
quitectura o la gastronomia. A més, malgrat que 
milers d’amazigues viuen en localitats de la costa 
mediterrània i la frontera amb Algèria, la majoria 
es concentren al sud, uns territoris que es troben 
entre els més pobres i marginats de Tunísia i que 
en alguns casos ni tan sols compten amb els ser-
veis més bàsics.

L’arribada de la Primavera Àrab, al seu torn, va 
afectar les aspiracions de la comunitat amaziga, 
que va veure en l’aixecament popular l’oportunitat 
de reivindicar els seus drets aprofitant l’escenari 
de llibertat d’expressió que va obrir-se. Però les 
esperances en una nova Tunísia que posés rumb 
cap a una democràcia sòlida capaç de reconcili-
ar-se amb la pluralitat de la societat no van durar 
gaire. Des del primer moment, les organitzacions 
amazigues que van fundar-se van tenir dificultats 
perquè s’atenguessin les seves reivindicacions, una 
exclusió que es va mantenir també durant la redac-
ció de la Constitució del 2014. “Hi va haver intents 
de parlar amb membres de l’assemblea [encar-
regada de redactar la Constitució], però sempre 
érem rebuts amb un ‘ara no és el moment’ [de 
parlar de la qüestió amaziga]”, recorda Haouet. 
La conseqüència més evident d’haver ignorat les 
reivindicacions amazigues va plasmar-se ja en el 
primer article de la Carta Magna, que considera 

que la llengua de Tunísia és l’àrab i la religió, l’is-
lam, i en l’article cinquè, que afirma que el país 
és part del Magreb àrab. La Constitució no fa cap 
referència al poble amazic, que de nou veu la seva 
existència negada en un estat que es declara ètni-
cament, lingüísticament i religiosament homogeni.

Tunísia, però, refusa les acusacions de discrimi-
nació. El 2016, en resposta a les preguntes d’un co-
mitè de les Nacions Unides, la delegació tunisiana 
va reconèixer que la Carta Magna afirma el caràcter 
i la identitat islàmica del país, però va assegurar 
que això no impacta negativament en les minories 
que en queden al marge. A més, encara perduren 
discriminacions com la prohibició de posar noms 
amazics als nounats o l’absència de producció cul-
tural en aquesta llengua. Així mateix, no totes les 
associacions amazigues posteriors a la revolució 
han estat aprovades pel govern i, segons Haouet, 
només n’hi ha quatre amb estatus legal, tres de les 
quals ja existien abans de 2011. Per aquests motius, 
l’activista considera que la Primavera Àrab ha fra-
cassat a l’hora de produir millores de fons per a la 
comunitat. “És cert que tothom pot expressar-se 
[més lliurement]”, apunta, però “[la situació] no 
ha canviat substancialment”.

Escletxes
Encara que a parer seu no s’han aconseguit can-
vis rellevants, Haouet reconeix que des de 2011 
existeix una lluita de fons de col·lectius amazics 

que abans no hauria estat possible. El dubte, però, 
és quina és la millor manera de canalitzar aques-
ta lluita, un debat evidenciat amb la refundació 
d’Akal com a partit.

Segons explica Nefzi, les principals demandes 
de la formació política seran lluitar perquè es re-
conegui la llengua amaziga com a idioma nacio-
nal i s’ensenyi a les escoles, es cancel·li el caràcter 
àrab de l’Estat, es reconegui la nació amaziga i la 
pluralitat de la identitat al país, i s’oficialitzi l’any 
nou amazic. Moltes altres amazigues, però, creuen 
que encara és aviat per plantejar-se el camí de la 
política institucional, i observen que queda feina 
per fer per articular una base més sòlida. A més, 
Akal encara no ha rebut l’aprovació del govern per 
constituir-se en partit, i es tem que la seva petició 
sigui denegada per la prohibició d’establir forma-
cions de base regional, religiosa o sectària (una 
prohibició que no s’aplica, en canvi, als qui defen-
sen el caràcter àrab i musulmà dominant del país).

Per a Haouet, a hores d’ara els esforços s’hauri-
en de centrar a conscienciar la societat tunisiana 
de l’existència de la qüestió amaziga, preservar, 
revitalitzar i actualitzar la llengua, incorporar-la 
a les escoles o fer més visible l’activisme amazic al 
país. “Encara estem lluny de poder aixecar les rei-
vindicacions a nivell [de política nacional]”, creu 
l’activista, que agrega, “encara hem de constituir 
un teixit més o menys homogeni de reivindicaci-
ons [entre les amazigues]”.�
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L’anàlisi de Meritxell Freixas | @MeritxellFr
Periodista

ELS EFECTES ELECTORALS DEL 
DESCRÈDIT DE LA DRETA 

LLATINOAMERICANA 
Les enquestes fa mesos que mostren índexs d’aprovació 

per sota del 30% dels presidents de l’Argentina, el Brasil i Xile

P
oc optimisme es respi-
ra a la Moneda, el pa-
lau de govern de Xile. 
El president Sebastián 
Piñera ha entomat 
com ha pogut els re-

sultats de l’última enquesta Criteria 
–una de les més considerades–, que 
revela que la seva aprovació ha caigut 
al 28%, mentre que la desaprovació 
s’enfila quasi fins al 60%. La ciutada-
nia esmenta el nepotisme, els con-
flictes d’interès i la corrupció com 
a motius per a la pèrdua de confian-
ça. Un viatge oficial a la Xina amb els 
seus fills –dos empresaris de l’àmbit 
de les tecnologies que es van reunir 
amb directius del seu sector– ha pas-
sat factura al mandatari xilè. 

Però Piñera no cau sol. Diversos 
presidents llatinoamericans regis-
tren índexs d’aprovació molt per 
sota del 50%. El president argentí, 
Mauricio Macri, va marcar a l’abril 
un índex d’aprovació del 26,9%, se-
gons l’enquesta Sinopsis. Tot i que 
a l’últim sondeig sobre preferències 
presidencials ha aconseguit impo-
sar-se pel mínim al tàndem format 
per Alberto Fernández i Cristina 
Fernández –com a vicepresidenta–, 
el marge entre les dues opcions és 
molt ajustat, i Macri acumula diver-
sos pronòstics que el deixen molt per 
darrere del kirchnerisme. 

Un altre president que ha per-
dut força és el del Brasil, l’ultra Jair 
Bolsonaro. La seva arribada al poder 
va interpretar-se com la culminació 
d’un procés de canvi de cicle polític 
a la regió. Un canvi que havia comen-
çat amb la victòria de Macri el 2015 
i que el brasiler s’encarregava de co-

ronar mentre deixava enrere els go-
verns progressistes i de centreesquer-
ra –Lula da Silva al Brasil, Cristina 
Fernández de Kirchner a l’Argentina 
i Michelle Bachelet a Xile– que han 
dominat la regió durant més d’una 
dècada. Però amb només 100 dies 
de govern bolsonarista n’hi ha ha-
gut prou per rebaixar expectatives. 
El president brasiler és avui el pit-
jor avaluat (en primer mandat) des 
de 1992, amb només un 32% de su-
port, segons la consultora Datafolha. 
Des de Brasília ja s’especula sobre la 
possibilitat que el vicepresident i ge-
neral a la reserva, Hamilton Mourão, 
prengui el relleu a través d’un impe-
achment com el que es va posar en 
marxa per apartar a l’expresidenta 
Dilma Rousseff el 2016. 

Nou eix Mèxic-Argentina
Pot ser que la caiguda de populari-
tat dels líders de la dreta neoliberal 
i conservadora llatinoamericana si-
gui part dels alts i baixos que tot go-
vern travessa. L’aval a un líder polític 
fluctua segons avança (o no) en les 
seves decisions i propostes. Però la 
pèrdua de suports dels nous presi-
dents de la regió ha insuflat oxigen a 
les forces d’esquerra i centreesque-
rra, que observen des de l’oposició 
les dificultats de la dreta per conso-
lidar el seu nou eix.

“En 30 anys no recordo haver vist 
una pèrdua de popularitat tan im-
pressionant com la que avui experi-
menta Bolsonaro”, afirma el sociò-
leg i expert en integració de l’Amè-
rica Llatina de la Universitat de Sao 
Paulo Wagner Iglecias. Explica que 
en menys de sis mesos ha perdut el 

suport dels grans mitjans del país, 
del Congrés, dels bancs i dels sec-
tors de la classe mitjana que el van 
votar. La seva hipòtesi es basa en el 
que considera una “crisi de la de-
mocràcia liberal i representativa que 
afecta tant la dreta com l’esquerra 
regional” i que té una conseqüència: 

“S’han acabat els cicles llargs d’uns 
o altres al poder”. 

Per a l’economista i expert en rela-
cions internacionals Hassan Akram, 
en canvi, “és normal que després 
d’unes eleccions l’aprovació d’una 
figura política baixi perquè ha pro-
mès moltes coses però després la 
realitat no és tan exitosa”. Akram 
valora que la disminució de suports 
de Macri és “sostinguda” a les por-
tes de noves eleccions: “Cristina ha 
tingut una estratègia electoral molt 
hàbil que és probable que la faci vice-
presidenta i això podria obrir un nou 
eix d’esquerra Argentina-Mèxic, amb 
Antonio Manuel López Obrador”, as-
segura. I afegeix: “Ja no podem par-
lar d’una Amèrica Llatina de dretes”. 
El xilè reconeix que “la destrucció 
de l’eix bolivarià és innegable”, però 
considera “poc probable” que la dre-
ta llatinoamericana –“que ha estat 
històricament dèbil”– construeixi el 
seu propi eix. “Necessita un suport 
electoral que mai ha tingut”, apunta. 

Tot i que cap dels dos considera 
extrapolable la realitat argentina 
a altres països de la regió, els dos 
coincideixen en el paper que pot ju-
gar Buenos Aires a partir de l’octu-
bre. Iglecias conclou: “Una derrota 
de Macri tindrà efectes a tot el con-
tinent i podria començar a revertir 
el cicle de dreta que vivim”.�



Directa 479 12 de juny de 2019

Poesia, paraula, política
El 15-M o el convuls octubre de 2017 han revitalitzat el lligam entre 
els fets poètic i polític encenent el debat de si estem davant d’una 

generació de creació equiparable a la dels anys 70 del segle XX 
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Xavier Diez | @herodot10 
Misael Alerm | @La_Directa
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E
n l’actualitat, assistim a una irrupció de la po-
esia compromesa en l’escena pública. Veus emer-
gents carregades de compromís social i nacional, 
recitals col·lectius, poemes d’alt voltatge polític 
llegits a la ràdio, la intervenció de poetes en mo-
bilitzacions socials i el protagonisme creixent 

de la poesia en el panorama literari són alguns dels elements 
que han sacsejat les aigües tranquil·les, i fins a cert punt es-
tancades, des de la Transició ençà.

Podria semblar un fenomen nou; tanmateix, es tracta d’una 
tradició prou antiga. En la contemporaneïtat, només cal re-
cordar personalitats del món de la política i la literatura com 
Abdon Terrades (1812-1856), l’empordanès que va proclamar 
fins a tres vegades la República com a alcalde de Figueres 
i l’autor de l’himne “La Campana”, un crit de guerra contra la 
monarquia i les noves –o velles– formes d’opressió generades 
per la revolució industrial. També, com explica el musicòleg 
Jaume Ayats, existeix tot un seguit de poetes en l’anonimat que 
refan lletres de músiques conegudes per tothom, i que com 

a fulls volants serveixen per emetre missatges polítics en una 
fórmula que recull el Polònia actual. O també l’escriptura i el 
pensament llibertari que enllaça amb el modernisme de Josep 
Llunas, autor fins i tot d’una òpera revolucionària en vers, tal 
com ens recorda la recerca doctoral de Jordi Martí Font.

Més proper als nostres dies, és imprescindible recordar els 
precedents d’una poesia antifranquista compromesa amb l’exi-
li, la clandestinitat i l’oposició cultural de les dècades de 1960 
i 1970, com Pere Quart, Salvador Espriu, Maria-Mercè Marçal, 
Joan Brossa o Miquel Martí i Pol, molt lligats al moviment de la 
Nova Cançó, amb la qual s’estableix una sòlida relació. Només 
cal recordar algunes de les cançons memoritzades per diver-
ses generacions com és el cas de Raimon, Ovidi Montllor, Lluís 
Llach o Maria del Mar Bonet, si ens remetem a les veus més 
conegudes. Els recitals de música, sempre fiscalitzats per la 
censura i l’assetjament dels règims franquista i del 78, esdeve-
nien actes de protesta massiva, complementats amb festivals 
i recitals poètics, com per exemple el Price dels Poetes que es 
va celebrar el 25 d’abril de 1970 al teatre Price o la rèplica 
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En el volum ‘Ningú no ens 
representa’ van coincidir 
71 poetes de diverses 
generacions, entre els quals 
David Caño, Blanca Llum 
Vidal o Dolors Miquel
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Gespa Price, el 15 de maig de 1975 a la plaça Cívica de la UAB. 
Paral·lelament, amb l’emergència d’un seguit d’editorials inde-
pendents, apareixia una important poesia social dels 70, que 
va servir per expressar el malestar de la societat catalana del 
moment en un context d’agitació política post-68.

Una generació del segle XXI?

Per contra, per definir l’actual emergència de noves veus es-
tretament connectades amb l’agitat context polític i social, la 
majoria de poetes no consideren formar part d’una generació 
tal com els manuals d’història de la literatura la defineixen. 
Més aviat es tractaria d’una coincidència en el temps i l’es-
pai, uns ritmes musicals on encabir diverses lletres. Raquel 
Santanera (Manlleu, 1991) ho considera artificiós, això de les 
generacions, i fins i tot prematur que es pugui parlar d’estils 
o moviments determinats, d’acord amb el que pugui escriure 
la crítica prescriptora, que sovint està integrada per poetes. 
També sol ser prematur parlar en aquests termes perquè tot 
just es tracta de veus joves que probablement tindran trajec-
tòries i evolucions diverses. Sí que és cert que hi ha factors 
comuns, com ara el context social i polític, així com elements 
més o menys coincidents, com les “poètiques del cos”, tal com 
assenyala la poetessa osonenca.

Tampoc existeixen uns referents homogenis, malgrat que 
hi pugui haver punts comuns com el realisme brut de Charles 
Bukowski, lligats a la generació Beat, com reivindica Santanera, 
o poetes com Jaime Gil de Biedma, Gabriel Ferrater, Dolors 
Miquel, Anna Dodas o un Enric Casasses que ha exercit una 
certa influència a partir d’una poètica per ser més recitada que 
llegida. Casasses és també un referent per a David Caño (Olot, 
1980), amb una trajectòria que passa decididament d’una po-
esia més política, social i rupturista vers una altra amb un punt 
d’intimisme i introspecció dels darrers volums poètics, encara 
que també conflueix en una  barreja de tots dos espais, d’acord 
amb la poètica d’un altre important referent, David Castillo. En 
el seu accent poètic, Caño, recent guanyador dels Jocs Florals 
de Barcelona, també manté una potent admiració pel món un-
derground present en la personalitat extraordinària de Jesús 
Lizano o Pau Maragall, encara que per descomptat de clàssics 
com Salvat Papasseit, Maria-Mercè Marçal i també, i en coinci-
dència amb Santanera, Joan Brossa, l’ànima contestatària del 
qual fa que sigui en l’actualitat un autor en fase de recuperació.

De tota manera, i malgrat les seves resistències a identifi-
car-se com a grup –s’ha trencat la poètica de la col·lectivitat, 
segons Caño–, sí que existeixen dos moments molt definitoris 
que marquen aquest conjunt de poetes habituals de l’escena dels 
recitals: el 15-M i l’1 d’octubre. Sobre aquest primer, Santanera, 
que aleshores no havia complert els vint anys, afirma: “Va ser 
la primera vegada que vaig veure tanta gent mobilitzada, tan 

admirada d’un moviment amb un elevat nivell d’organització 
i cohesió, i ho vaig viure com un fet extraordinari. No havia 
passat res i havia passat tot”. De fet, el 15-M va potenciar una 
autogestió que va implicar una programació cultural amb re-
citals poètics memorables i emotius. No està de més recordar 
el volum que va recollir l’experiència, Ningú no ens representa, 
on van coincidir 71 poetes de diverses generacions –entre els 
quals el mateix David Caño, Blanca Llum Vidal o Dolors Miquel. 
El llibre es pot considerar una mena de manifest no oficial de 
la nova poesia social d’inicis d’aquesta dècada, amb poetes 
que han consolidat un gran prestigi més enllà dels espais es-
trictament literaris. De fet, el 15-M i tot el que va representar 
podria considerar-se com una mena d’acta de naixement de la 
no-generació poètica que va renovar la poesia en el sentit d’una 
certa politització, o més aviat una presa de consciència social 
en un moment de protesta per una involució que no ha deixat 
d’estendre’s en els darrers anys. L’agitada situació nacional i el 
que ha esdevingut a partir de l’1 d’octubre també ha fet pren-
dre embranzida a bona part dels poetes que actuen sovint com 
a complement de l’acció de resistència civil, d’una manera que 
pot recordar als poetes compromesos contra les dictadures 
dels països de l’Est als anys 80. La lluita contra la dictadura 
espanyola també té les seves armes poètiques.

Precisament, si hi ha quelcom que uneixi tot aquest conjunt 
de noves veus poètiques són els recitals de poesia com a actes 
culturals, alhora que d’afirmació. Afirmació literària i afirma-
ció social. Es pot dir que la poesia ha recuperat l’espai públic 
i l’oralitat. I l’oralitat, per descomptat, també influeix en les for-
mes. Més enllà de les diferències estètiques, la majoria de les 
creacions són per ser llegides. I la musicalitat afecta l’escriptu-
ra, encara que també ha permès una millor presència social de 
la poesia, entesa no només com a espai cultural o polític sinó 
també d’oci, a la manera del teatre, els monòlegs o les perfor-
mances. “Jo ho celebro molt perquè ajuda a conèixer la poesia 
i els poetes, a experimentar la literatura d’una altra manera, més 
col·lectiva”, considera Santanera, que demana que els recitals 

En el marc de  
l’acampada del 15-M  
a la plaça de Catalunya 
de Barcelona es van  
fer recitals poètics
/ DAVID DATZIRA
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Si hi ha quelcom que 
uneixi tot aquest conjunt 
de noves veus poètiques 
són els recitals de poesia 
com a actes culturals, 
alhora que d’afirmació
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siguin descentralitzats, fora de les grans ciutats, com l’autora 
ha tractat de fer a Osona i la Catalunya interior. Per contra, ai-
xò no evita certa explotació perquè la retribució és simbòlica 
o pràcticament nul·la, i és difícil saber on comença l’acte cultu-
ral i l’aprofitament comercial que fan determinades sales.

Poesia i transformació 

Més enllà del nou espai poètic que s’ha generat en els darrers 
anys, la pregunta entre la poesia i la política en termes abs-

tractes continua sent un debat complex i inacabat. Un dels 
debats oberts es pregunta si les formes poètiques més reivin-
dicatives són capaces d’alguna transformació. N’emana alguna 
potencialitat, encara? Maria-Mercè Marçal i Joan Brossa serien 
dos exemples de poetes que dugueren el compromís a l’espai 
de la pròpia vida i del seu entorn més immediat. En ambdós 
casos, paraula i vida anaven vinculades i una retroalimen-
tava l’altra. Però aquesta relació és només un dels aspectes 
que relacionen poesia i política. Per Marc Rovira Urien, poeta 
i coeditor de la revista de crítica literària La Lectora, tota ma-
nifestació cultural és política. També ho considera així Raquel 
Santanera, que remarca que la tria d’una llengua ja és un fet 
polític: no és el mateix escriure en una llengua minoritària que 
en una llengua amb desenes de milions de parlants. Encara 
que cregui que aquesta mateixa afirmació “és una excusa, al 
seu temps, per no mullar-se gaire i per fer un tipus de poesia 
que s’oposa, precisament, al discurs polític clar, o actiu, o ex-
plícit en forma de poesia”. I centra l’atenció de les relacions 
entre poesia i política  paral·lelament a la relació discurs-rea-
litat. En aquest sentit, s’oposa a tota reducció de la diversitat 
poètica sota una “dictadura del sentit” que exclou tota lectura 
complexa o diferent. “Ara, si extrapolem això a determinats 
discursos polítics –els que menystenen la dissidència, els que 
fins i tot la criminalitzen– ja tindrem ben bé un dibuix de la 
relació complicadíssima, complexa, entre la poesia i la polí-
tica”, conclou Rovira Urien.�
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Višegrad
[Carretera M5 - Praca/Ostbahn]
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El relat de Maria Isern | @MariaIsernO

Vaig tenir un somni. Travessàvem una carretera de grava. 
Devia ser un somni, perquè jo duia la mena d’ulls que es 
veuen a l’altra banda del mirall, dues pedres buides que 

s’havien convertit en túnels, i hauria jurat que la son m’aixafava 
tota. Em feia sentir vertical. Els túnels projectaven només llum 
endavant i, als costats, s’hi arraconava tot el temps, que passava 
molt de pressa. I el cotxe va començar-se a inclinar. Començàvem 
a pujar amunt i tot era més estret perquè allò era el coll d’una 
muntanya i nosaltres hi serpentejàvem com ho fan els camins 
d’un collaret sobre la pell pigada d’una dona vella. Amb el nas 
i aquella inclinació li seguia les olors, i els túnels les transforma-
ven en fruita, fruita rosegada, fruita podrida, fruita dolcíssima, 
i, a poc a poc, en pinyols. El camí es tornava cada vegada més 
terrós. Ho sé perquè em vibrava als peus i el cotxe provava d’es-
quivar-li les pigues. I allò em feia sentir molt fràgil. Avançàvem 
com condemnats al centre d’una muntanya que volia menjar-se 
els seus fills i els enganyava amb engrunes de pa. Em vaig dei-
xar ser només un cos i tota la seva por, i que alguna cosa seguís 
empenyent el cotxe a penetrar tot l’embaràs de la muntanya. 
Em premia les mans contra les galtes, fent-me pujar la sang als 
llavis, i amb els dos dits petits m’esbatanava els ulls. Quan tenia 
por, m’obria el cos per entregar-me tota jo a les coses. Com si la 
gelatina dels meus ulls s’hagués d’engrunar com un terròs, ser 
cosa tàctil per redimir-nos de tot mal, entregar-se a la muntanya 
i confessar-se com ho fan els genolls als altars de les esglésies.

Vaig somiar que la muntanya es desfeia, que començaven 
a caure com grumolls escrostonats les seves roques, i així es 
descobria l’arquitectura del dedins, i era com obrir una magra-
na amb un ganivet; amb tota l’aspror a les parets i un ventre 
ple de llavors grana. No en teníem prou amb veure-ho de lluny 
perquè alguna cosa ens empenyia a furgar-hi. I devien ser els 
ulls com túnels perquè hi havia sepultures molt antigues, de 
quan la muntanya havia començat a fer-se un cos i tot allò havia 
vingut dels morts d’una guerra molt antiga. Era la mateixa cosa 
que la volguéssim trencar pel mig o que fos d’ella la voluntat de 
destruir-se; era tallar el tronc d’un arbre i resseguir les seves 
anelles per descobrir allò que havia engolit amb els anys. Però 
no ens deixava caure avall perquè volia que hi fóssim mentre 
es desfeia ensenyant-nos el ventre, perquè es moria, fatigada 

malalletra

/ GERARD PLA

d’haver xuclat tan endins la terra dels seus morts, i ens aguan-
tava entre grumolls mentre els llavis se m’omplien amb tota la 
pressió gelada de la sang. I jo era el terra vibrant, i ja no sé si hi 
havia la carretera de grava, si hi havia els túnels projectats com 
qui es treu diamants dels ulls, perquè jo sé que els vaig obrir 
i vaig veure rètols alertant d’alguna cosa. Lletres vermelles atra-
pades en un llenguatge que no podia entendre. Els braços se 
m’agafaven a les cames, sentia la pressió dels bonys a la carre-
tera perquè hi era tota jo entregada demanant-li que fos pieto-
sa. Ens vam dir de girar cua. Ens vam mirar i enmig d’uns ulls 
a les palpentes trobàvem sempre entre els cossos arrugats de 
por, els rètols. Ens vam dir tornem, que si la distància, que si 
l’estretor d’aquella serpentina, que si lletres vermelles, i ja era 
massa tard perquè amb els ulls tan esbatanats l’alfabet se’ns ha-
via ficat endins i ens serpentejava entre les dents la boca. I vam 
continuar i aviat les nostres boques es van obrir com un secret 
a les fosques davant del pont devastat. Sentíem molt avall el 
soroll d’un riu llepant melós els peus d’un avortament al mapa. 

Dins el meu cos cargolat hi havia entaforada tota la distància 
de l’altra banda, vibrant com les boques, vaporosa per la nit i el 
fred i la por i el cotxe massa gran que ens feia de casa. Però la 
mort de la terra no era un final, vam dir-nos, perquè l’aigua ens 
podria engolir secretament i entregar-nos a la mare muntanya. 
Les carreteres eren animals creuant corrents els mapes amb 
afany de matar-ne els senyals i el temps. I el riu era una bèstia 
i ens cridava. M’hi entregaria, sí, ens hi moriríem de plaer i quan 
els remolins ens despullessin seríem dos animals acaramullats 
pel naufragi, amoixats per aquella bèstia que carregava a l’es-
quena el poble dels suïcides. Višegrad havia construït el seu 
poble d’animetes al riu i els havia clavat als clatells les lletres 
vermelles del seu alfabet. Jo sé que frisava per caure allà baix 
mentre amb el cotxe giràvem cua, i també sé que els suïcides 
desitjaven que la nit fos encara més fosca perquè ningú veiés 
mai més el pont i el seu desig de furgar endins aquell trau de 
terra. Desitjaríem Višegrad més que mai, perquè no seria res 
més que aquella distància: un salt on desapareixeria una vega-
da i una altra Višegrad i la nit estesa d’una punta a l’altra com 
si res s’hagués d’acabar mentre fugíem sabent que ja era massa 
tard per voler-nos lluny d’aquella mort.�
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Per un municipalisme 
llibertari

Amb aquest volum 
ens trobem davant 

d’un conjunt de refle-
xions, condensades 
i profundes, fruit d’anys 
de lectures, converses 
i pensaments que evo-
lucionen d’acord amb 
un món en transfor-
mació en una direcció 
perversa. Les aportaci-
ons de l’autor tracten 
d’esdevenir un contra-
punt ideològic respecte 
a aquesta evolució soci-
al dels darrers anys que 
ens empenyen vers un 
futur caracteritzat per 
desigualtats creixents, 
conformisme social 
i reaccionarisme.

Les propostes posse-
eixen una matriu lliber-
tària. La dimensió ètica 
d’aquest espai determi-
na la ideologia exposa-
da en aquest centenar 
de planes. Enfront de 
la involució política 
i social, l’autor propo-
sa un federalisme pri-
migeni, fonamentat en 
Proudhon i Pi i Margall, 
i amb la necessària ac-
tualització de les ex-
periències de la Rojava 
kurda. El federalisme 
municipalista propo-
sat no és altra cosa que 
una sobirania incondici-
onal de cada comunitat, 
a partir d’una “gimnàs-
tica de l’autogestió” dels 
afers públics, i de la 
capacitat de federar-se o 
desfederar-se lliurement. 

La música va de llibertat

Aquest llibre no és un manual
LLIBRE
Per un canvi 
d’hàbits: 
anarquisme i 
municipalisme 
al segle XXI
Manel Aisa
El Lokal, 2019
136 pàgines

LLIBRE
Pelos y hogares, 

poemario trans
Bruno Cimiano 

Il·lustracions de 
Lara M. Pascual 

i Itziar Torres
Ed. Bauma i Ed. 

Segadores, 2019 
134 pàgines

CD
Alegria subversiva
Sisu 
Autoeditat, 2018 
En col·laboració 
amb Col·lectiu 
Bauma

EXPRESSIONS    31

Fotre el que vulguis, 
expressar-te amb 

llenguatges mesclats 
fins a trobar l’idioma 
propi. En una proposta 
àcrata que posa música 
i imatges a la necessària 
integració de les cures en 
l’activisme, Sisu presenta 
una obra autobiogràfica 
en un format doble –amb 
un disc i un còmic–, que, 
malgrat que es poden 
prendre junts i per sepa-
rat, s’enriqueixen mútu-
ament gràcies a l’eclecti-
cisme gràfic i sonor.

A més d’onze temes 
que toquen aspectes di-
versos de la vida, a l’àl-
bum hi trobem un prò-
leg que ens situa en una 
perspectiva espiritual 
i artística, i uns docu-
ments adjunts que defi-
neixen la posició anti-is-

Sense categories rí-
gides ni manuals 

a seguir. Des del cos 
i en cos, amb la pa-
raula poesia al centre 
i l’experiència als ulls. 
Pelos y hogares és un 
poemari trans escrit 
per Bruno Cimiano, 
que ha estat acompa-
nyat d’un procés cre-
atiu col·lectiu. Escrit 
amb la pell i acompa-
nyat d’il·lustracions 
que posen color a la 
vivència, l’autor ens 
obre les portes al seu 
món, assenyalant que 
l’experiència de viure 
és política i que la dis-
fòria de gènere és un 
terme psiquiàtric que 
patologitza “un recor-
regut incert de la vida”. 

ressenyes

Xavier Diez | @herodot10

Dani Farràs Berdejo | @danifa89

Elena G. Ruiz | @eguardiolaruiz

ta de Sisu. Les cançons 
també es poden escol-
tar en plataformes com 
Bandcamp, Spotify 
o YouTube, on també hi 
ha els videoclips d’algu-
nes de les cançons del 
disc. 

En termes generals, 
Alegria subversiva vin-
dica l’autoproducció 
cultural (“Botiga nor-
mal”, “La vinya del car-
bó”), i rebutja la cen-
sura amb un títol: “No 
callarem”. Tanmateix, 
mentre que el multiins-
trumentisme i l’auto-
nomia de Sisu cobra re-
llevància amb “Negre”, 
les col·laboracions als 
cors i les veus de Sílvia 
Tomàs, així com la ver-
sió de “Jo vinc d’un si-
lenci”, de Raimon, po-
leixen el disc.�

Pelos y hogares no és 
un manual per conèi-
xer les persones trans 
perquè, tal com diu 
Cimiano, “a les perso-
nes, per conèixer-les, 
cal preguntar-los sobre 
elles”. Així, aquest llibre 
és una esgarrapada a la 
vida sense línies rectes, 
que posa en entredit el 
sistema capitalista i cis-
normatiu. L’autor ocupa 
el lloc de la ruptura, el 
trencadís que posa en 
dubte tot allò que el mer-
cat pretén vendre’ns per 
a ser. Profundament ho-
nest amb la vida, ens 
proposa mirar més en-
llà de la norma i del con-
trol, i amb la seva poesia 
ens mossega i acaricia 
alhora.�

Aisa defuig tot excés ide-
ològic. Això implica una 
proposta de convivència 
a partir de la implicació 
popular, i d’una col·lec-
tivització d’espais estra-
tègics com la propietat 
urbana o dels serveis 
municipals.

Aquí les dificultats 
són més psicològiques 
que tècniques. El capi-
talisme és un virus mu-
tant i resistent davant 
qualsevol vacuna ideo-
lògica. Malgrat això, són 
rellevants les referèn-
cies a les aportacions 
de Murray Boockhin, 
Hakim Bay, John Zerzan, 
Luis Andrés Edo, Serge 
Latouche o Eudald 
Carbonell, a banda de 
l’humanisme omnipre-
sent d’Albert Camus.

I és aquí on trobem 
un llibre valuós, una ale-
nada d’aire fresc que cal 
llegir relaxadament, pot-
ser condensat i desor-
denat, encara que toca 
aspectes rellevants i es-
sencials. Hi ha reflexions 
pertinents sobre la qües-
tió nacional, el decreixe-
ment, el capitalisme, la 
gestió municipal, el con-
sumisme, l’individualis-
me. La proposta subja-
cent de l’escrit és que 
qualsevol societat virtu-
osa cal que creixi des de 
la base i la proximitat, a 
partir de la contundèn-
cia del pensament i la 
praxi llibertària.�



Cauce Ciudadano va sorgir el 1990 a Mè-
xic DF per acompanyar joves víctimes de 
contextos de violència. Quin balanç feu 
d’aquest període?
Vam trigar a adonar-nos que les institucions veien 
els joves com a simples objectes d’estudi. Se’ls trac-
tava com si tinguessin rostre de pilota, mans de 
trofeus i cames de pinzells, pensant que a través 
del futbol i la pintura resoldrien els seus proble-
mes. I això és fals: la criminalitat ve provocada per 
un Estat que ha renunciat a les seves polítiques 
econòmiques i socials.

La violència irromp quan l’administració di-
miteix de la seva funció rectora?
Quan es privatitza, afavoreix el crim organitzat. I, 
com deia Johan Galtung, aquesta circumstància s’ex-
pressa en forma de violència directa però també en 
una violència estructural que impac-
ta sobre la salut, el treball, l’educació 
i l’habitatge. Aquests aspectes no es 
resoldran fins que l’Estat no garanteixi 
el benestar de tothom, no sols d’unes 
elits que s’enriqueixen a costa d’ell. 

La criminalitat és el refugi per a les 
persones que queden excloses?
És una sortida a la desesperació. Els 
joves s’hi veuen abocats perquè els 
proporciona reconeixement i cober-
tura, però cal anar més enllà: si l’Estat fos bene-
factor, aquestes bandes podrien aportar un rol 
enriquidor, ja que són entorns de creixement 
i participació. 

Quin paral·lelisme hi ha entre les bandes de 
Mèxic i les bandes sorgides al Salvador i al-
tres països del continent?
N’hi ha algunes, però cal aclarir que a Mèxic la 
principal violència es concentra en grups parami-
litars que trafiquen armes, venen droga i exploten 
mà d’obra en mines clandestines d’on extreuen 
acer per al comerç internacional. Dels 23 delic-
tes inventariats en la Declaració de Palerm, els 
compleixen tots. 

Cauce Ciudadano s’ocupa d’apartar el jovent 
d’aquest circuit?
Apliquem una metodologia que comprèn l’atenció 
sanitària i l’educació popular, perquè no sols és 
necessari canviar la mentalitat de l’oprimit sinó 
avisar l’opressor que el canvi està arribant. Parlem 
d’estimular la pedagogia de la tendresa, on posem 
de manifest que tothom és capaç de contribuir 
a la resiliència comunitària. Moltes històries tenen 
un alt valor pedagògic.

De tot el jovent que heu atès, quants han re-
conduït la seva vida?
La majoria se’n surt però en condicions precàries. 
I això significa que el model econòmic hauria de 
basar-se en el bé comunal, perquè l’actual només 
genera desigualtats i bosses de pobresa. Si seguim 
així, acabarem vigilant-nos entre nosaltres i con-

vertint la por en la manera de rela-
cionar-nos. I així és impossible tenir 
una vida saludable. 

Insistiu molt en els tallers artís-
tics. Aquestes activitats ajuden 
a superar la violència?
L’art és el millor antídot contra la vi-
olència, raó per la qual la comuni-
tat educativa faria bé a incorporar-lo, 
perquè en lloc de generar competi-
dors pel mercat laboral crea perso-

nes amb recursos per ser felices. 

En què se centra ara Cauce Ciudadano?
Hem impulsat una cooperativa de sabers per 
incidir en escoles, institucions i altres agents 
socials. I després estem en la fase de dissenyar 
Ciudad Retoño, una petita urbanització de dotze 
hectàrees situada a la perifèria de Mèxic DF en 
la qual hi haurà empreses d’autoocupació per 
a nois provinents de les bandes i activitats que 
aproparan la realitat indígena al conjunt de la 
societat. Mostrarà de manera pràctica que, des 
de la cooperació i l’educació popular, podem 
autogestionar les nostres vides amb el suport 
de la comunitat.�

Carlos Cruz va entrar a 
Cauce Ciudadano després 
que assassinessin un amic 
seu. Va trobar en aquesta 
organització d’antics 
membres de bandes una 
eina per combatre la 
criminalitat que colpeja 
la ciutat de Mèxic. Llanos 
s’hi va involucrar des d’una 
perspectiva acadèmica, 
convençuda que calia 
promoure estratègies per 
garantir una vida autònoma 
a les adolescents més 
vulnerables. A través 
d’una àmplia metodologia 
de treball, l’entitat ja ha 
atès 230.000 nois i noies 
atrapades en el circuit de 
la violència. “Des de la 
pedagogia, la creativitat 
i la incidència en escoles 
i presons mirem d’apoderar-
los”, explica Cruz, mentre 
Llanos afegeix: “Es tracta 
de promoure una narrativa 
de justícia que vagi més 
enllà de la seguretat”. 
Gràcies a aquesta labor, 
Cauce Ciudadano ha 
esdevingut un referent 
social arreu de l’Amèrica del 
Sud, cosa que li va valdre 
ser guardonat l’any 2018 
amb el premi Constructors 
de Pau que atorga l’Institut 
Català Internacional per la 
Pau (ICIP).

Volem impulsar 
empreses 

d’autoocupació 
per a nois 

provinents de 
les bandes

“L’art és el millor antídot 
contra la violència”

Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Erika Llanos 
i Carlos Cruz,
integrants de  
Cauce Ciudadano
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