
L’ajuntament sacrifica
l’art en benefici de
la Barcelona ‘fashion’

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

Apallissats
per ‘matons’
a Hospitalet La conferència que l’exdirigent del

Ku Klux Klan, David Duke, havia de
fer el 24 de novembre a Barcelona
finalment va ser reemplaçada per una
roda de premsa. El divendres 23, el
líder neonazi ja havia fet una presen-
tació del seu llibre negacionista de
l’holocaust a la seu d’Alianza Nacional

a València. El més sorprenent del
canvi de plans a Barcelona va ser el
pacte amb el Departament d’Interior.
L’amo de la llibreria Europa, Pedro
Varela, va posar condicions per sus-
pendre l’acte. Va exigir fer una roda
de premsa al carrer. El Departament
d’Interior ho va acceptar. 

Noves okupacions a Berga i Sabadell i
desallotjament al Forat de la Vergonya

Tres persones van quedar ferides
durant l’assalt que van fer un

grup de ‘matons’ contractats per una
immobiliària el 27 de novembre en
una casa okupada del carrer Apres-
tadora de l’Hospitalet.

Prop de 8.000 sense
sostre sobreviuen
als carrers i places

>> Així està el pati // Pàgina 17

>> Així està el pati // Pàgina 10

LES ORDENANCES VOLEN ESCOMBRAR-LOS DE LA VIA PÚBLICA

Cabaret en commemoració de l’any del desallotjament de La
Makabra davant del Centre Cívic de Can Felipa, el 25 de novembre 
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Al CSO La Fibra de Mataró s'ha celebrat
el “Primer festival  internacional de mú-
sica experimental de Rocafonda”. En una
carpa interior, s'han fet actuacions musi-
cals, de videojòquei, xerrades i tallers.

La majoria de les dones que opten pel
part natural s’han de dirigir a col·lectius
específics que assisteixen aquest mo-
ment únic. Mentrestant, la medicalitza-
ció predomina dins la sanitat pública.

El 2 de desembre els veneçolans tornen
a les urnes per votar un referèndum que
gira al voltant de la reforma constitu-
cional. Un dels punts més importants és
la definició del Poder Popular.

L’Institut Català de la Dona
fa, ‘per error’, una crida
a practicar l’amor lliure

>> Així està el pati //   Pàgina 12
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>> Així està el pati // Pàgina 9

Interior i Pedro Varela van
pactar el míting de Duke

Material gràfic que finalment ha utilitzat la campanya institucional

Edu Bayer Gerard
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Sedàs lingüístic a la carta

La matinada del diumenge 24 de novembre, dos joves de 15 i 16 anys
d’una petita localitat de la perifèria parisenca van morir a causa
de la col·lisió amb un vehicle de la policia francesa. Els testimonis

asseguren que se’ls va negar l’assistència mèdica després de l’impacte.
Les versions sobre la persecució són molt divergents. La mort dels dos
nois va desencadenar un esclat de protestes, amb la crema de vehicles
policials, el saqueig de comissaries i l’assalt a concessionaris de cotxes
i supermercats. Prop de vuitanta policies van quedar ferits, un d’ells de
trets de bala. Com és habitual, la xifra de ferits dels que protestaven no
es va fer pública. La terminologia mediàtica utilitzada pels diaris, ràdios
i televisions catalanes va ser, principalment, la de revolta, protesta i
aixecament. Els revoltats utilitzaven còctels Molotov, cremaven vehi-
cles i deixaven policies ferits –com acostuma a succeir a les revoltes–
però, en aquest cas, no se’ls anomenava terroristes urbans, ni vàndals,
ni radicals. És imaginable un presentador del Telediario dient que a
Donosti s’ha produït una revolta per l’empresonament dels membres
de Batasuna, o que els antifeixistes es revolten a la Puerta del Sol per
l’assassinat de Carlos Javier Palomino? Doncs no. Les revoltes són dige-
ribles mediàticament quan es produeixen lluny, molt lluny. Les revoltes
properes no ho són. Els filtres polítics de diaris, ràdios i televisions pas-
sen pel sedàs lingüístic totes aquestes informacions. A curta distància,
les revoltes passen a ser aldarulls i vandalisme de radicals i antisistema.
Les revoltes no agraden als qui mouen els fils de la informació. Recor-
den massa la revolució i les revolucions es fan contra les injustícies. A
partir d’aquí s’haurien de donar massa explicacions. Sorgirien massa
preguntes que ningú no està disposat a respondre. 

El racó il·lustrat

✑ Jordi Borràs
/directa@setmanaridirecta.info/

Cada vegada que parlo amb
algú sobre Chávez i se m'a-
cut dir que em recorda més

un dictador dels anys quaranta
que un revolucionari contempo-
rani se'm tiren al coll. I no pas per
petonejar-me, més aviat per
arrencar-me les cordes vocals.

Dins dels cercles de l'esquerra
independentista hi ha coses que
no es poden dir, de la mateixa
manera que hi ha símbols que no
es poden tocar. I aquest és el
tema, companys, Chávez només
és una excusa. Una icona més. Un
dogma que suma. I mentre alguns
es masturben en sentir els seus
discursos, a mi se'm posa la pell de
gallina, i no perquè em faci trem-
pera, just el contrari. Les seves
tesis vestides de revolució, de
progrés i d'esperança no són el
que em preocupa més. Són les for-

mes, el tarannà i la prepotència el
que em fan dubtar del seu discurs.

L'ús de la paraula i la retòrica
com a armes de canvi social no
només són plenament justifica-
bles, sinó que són necessàries. El
problema rau quan es nega la pos-
sibilitat al debat i al dubte, volun-
tat nul·la de discussió i, per tant,
cap possibilitat d'avançar.

Seria absurd argumentar i con-
traargumentar el canvi de rumb
polític de Veneçuela aquests
últims anys. Aquest text no pretén
això. És una qüestió de fons, de
concepte, que va molt més enllà
de l'anàlisi política. A voltes se'm
fa insuportable veure que la mili-
tància està més preocupada per
seguir uns dogmes intocables que
per crear un discurs propi. És molt
més fàcil agafar el que ja existeix
que construir-ho de nou.

A parer meu, aquestes acti-
tuds no han fet més que tallar de
soca-rel qualsevol possibilitat de

sumar esforços entre els que
tenim les mateixes idees, han cre-
mat militància i han allunyat la
possibilitat de créixer exponen-
cialment entre els que es bellu-
guen amb els moviments socials. I
el que em fot més és que aquest
patró es repeteix any rere any i
assemblea rere assemblea des de
fa 30 anys. I així anem, seguint els
postulats del marxisme i del
materialisme històric com si es
tractés de la bíblia. Als que ens
hem atrevit a dubtar, quantes
vegades ens han escopit una ràt-
zia d'adjectius més propis dels
serveis secrets soviètics que d'un
jove català que viu al segle XXI?

Si no es dóna possibilitat a la
crítica, al dubte i a la discussió
continuarem enclavats en un pa-
radís lisèrgic que ens portarà a
desaparèixer, o el que és el ma-
teix, a continuar tancats dins dels
murs de pedra de l'immobilisme
més absurd.

Chávez no em ‘barrufa’

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

En el moment de tancar l’edició, ens arriba la informació de la
retirada del projecte del CIM Penedès, un gran centre logístic de
multinacionals que volia fer passar diàriament prop de 20.000

vehicles per la comarca de l’Alt Penedès. La Generalitat ha retirat el
projecte dels pressupostos després de manifestacions, de mocions
contràries, de canvis d'alcaldes i del rebuig de la societat penedesen-
ca. La partida de deu milions d'euros per iniciar aquest projecte queda
eliminada i la Generalitat anuncia que retira la proposta per tornar a
començar de zero. No se sap ben bé què vol dir començar de zero. És
una de les primeres grans batalles en defensa del territori guanyades
per la població en l’àmbit dels múltiples conflictes urbanístics i d’in-
fraestructures.  Felicitats molt sinceres a la població de la comarca de
l’Alt i el Baix Penedès que s’ha mobilitzat durant anys per aconseguir
aquesta victòria. Aquesta notícia confirma que la lluita des de la base
pot aconseguir aturar projectes urbanístics impulsats per interessos
clarament especulatius. La força de la raó pot guanyar la raó de la
força, per molt poderosos que siguin els qui mouen els fils del nego-
ci. N’informarem més àmpliament la setmana vinent. 

FFee  dd’’eerrrraaddeess:: L’autoria de les fotografies de portada de la setmana
passada no era d’Edu Bayer i d’Albert Garcia. Els seus autors eren Eloy
de Mateo i Oriol Clavera. 
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Jordi Borràs

Estabilitat i vent

La propera setmana no sembla
que hi hagi d’haver grans can-

vis a la situació meteorològica.
Els vents de mestral i ponent
seran els predominants, amb
temperatures fredes de nit però
agradables de dia. Les glaçades
desapareixeran de les comar-
ques de l’interior. A partir del 10
de desembre una enorme massa
d’aire fred siberià s’instal·larà a
l’Europa Central i Oriental amb
temperatures de -25 graus. Gràfica de les temperatures de Barcelona els propers quinze dies. Força estables. Gran massa d'aire fred siberià que arribarà la segona setmana de desembre
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>> Durant els darrers anys, desenes d’espais de creació cultural han hagut de tancar les seves portes a Barcelona, pres-
sionats per l’especulació i les transformacions urbanístiques impulsades des de l’administració municipal. Durant l’úl-
tima dècada, al barri del Poblenou han marxat més de 300 artistes. Mentre desapareixen els últims tallers per donar
peu a la construcció d’habitatges de luxe i oficines, l’Ajuntament ha recuperat un vell projecte per obrir deu fàbriques
de creació cultural, en alguns casos, als mateixos emplaçaments d’on ara s’estan foragitant els artistes_

✑ Oriol Andrés
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Plácido Romero és pintor i,
des de fa un parell d’anys, té
el seu estudi a l’Escocesa,

una antiga fàbrica tèxtil del Po-
blenou barceloní reconvertida en
taller per artistes. El 28 de desem-
bre és la data en què els dotze
últims artistes del recinte estan
cridats a abandonar l’espai. En Plá-
cido ja es coneix la història. Des
que va arribar a Barcelona fa onze
anys des de la seva Màlaga natal,
ja s’ha vist obligat a canviar vàries
vegades d’espai i de barri: primer
va deixar el Raval després, Gràcia i
ara el Poblenou. “De dins cap a
fora la ciutat”, diu amb humor. Fins
que la ciutat l’ha expulsat. Ara
s’està mirant uns tallers a la Colò-
nia Güell, a Sant Boi. 

En Plácido és un dels gairebé
200 artistes que, segons un estudi
de l’Hangar, el centre de produc-
ció artística creat i dirigit per l’As-
sociació d’Artistes Visuals de Ca-
talunya, deixarà de treballar al
Poblenou aquest 2007. Només en
aquest barri, l’informe ha docu-
mentat des de l’any 1994 fins al
2006 la pèrdua de divuit espais
dedicats a la creació cultural, en
total 6.783 metres quadrats que
albergaven 133 artistes. Però és
que segons les seves previsions,
aquest darrer any el Poblenou
haurà perdut 9.670 metres qua-
drats de tallers i estudis i 188 cre-
adors més.

Són les paradoxes de la vida
urbana, ja que mentre aquests
tallers desapareixen, l’Ajuntament
de Barcelona promou, dins del Pla
Estratègic de Cultura, la creació
d’una xarxa de centres per als cre-
adors. En total, deu nous espais
que, segons el pla, “s’ubicaran en
recintes industrials en desús”. El
mes d’abril l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) ja va assignar
vuit espais. Entre ells, hi trobem
Can Ricart i L’Escocesa, dos espais
que no només no estaven en de-
sús, sinó que estaven funcionant a
ple rendiment quan els artistes en
van ser, en el cas de l’Escocesa, en
seran, expulsats.

Fins fa ben poc, a L’Escocesa,
hi treballaven uns 75 artistes: pin-
tors, escultors, artistes de circ.
Però també fotògrafs, escenò-
grafs, grups de teatre i artesans. La
majoria havien arribat al Poblenou
al llarg dels últims deu anys, provi-
nents d’altres zones de Barcelona,
fugint d’un augment de preus fruit
de la transformació urbanística i
l’especulació i en busca d’espais
amplis on poder crear amb lliber-
tat. A l’antiga fàbrica tèxtil es do-
naven aquestes condicions i els
primers artistes s’hi van instal·lar
el 1999. El recinte portava prop de
deu anys tancat i el propietari es
va mostrar encantat amb el nou
pacte: els nous habitants no no-
més li mantenien l’espai, sinó que,
a sobre, en treia benefici.

Llavors, per què cal expulsar-
ne els artistes? L’origen del con-
flicte es troba en l’aprovació del
pla 22@, un projecte estrella de
l’Ajuntament que es proposa di-
namitzar el Poblenou i transfor-
mar-lo en el barri “tecnològic” de
la ciutat. Però, les requalificacions
massives de sòl industrial a sòl
urbanitzable que va implicar van
convertir els terrenys de fàbri-
ques i tallers en grans negocis
urbanístics per la construcció d’o-
ficines, hotels i habitatges de luxe.
En aquestes circumstàncies, els
artistes es van convertir en una
molèstia i va començar l’expulsió.
Davant d’aquesta situació i amb
l’enderrocament de recintes em-
blemàtics del passat industrial de
Barcelona amb la connivència de
les administracions, diverses asso-

ciacions de veïns, moviments so-
cials, artístics i de defensa del pa-
trimoni van organitzar-se per de-
fensar la preservació d’aquests
espais. Va ser especialment desta-
cada la lluita per evitar la destruc-
ció de Can Ricart, un espai únic on
la indústria i els artistes convivien
i interactuaven, compartint pro-
cessos i coneixements. Finalment,
la mobilització ciutadana va a-
conseguir salvar bona part del
recinte de l’enderroc.

Dos visions, un futur incert
La lluita de Can Ricart també va
propiciar el compromis de l’Ajun-
tament de destinar part de l’es-
pai rescatat a la creació cultural i
l’ICUB va desenterrar el projecte
de les fàbriques de creació, plan-
tejat al primer pla estratègic de
cultura, fa vuit anys. Tanmateix, el
pla de l’Ajuntament no ha evitat
l’èxode de creadors.

Joan Escofet, membre de Nau
21, un col·lectiu sorgit arran de la
lluita de Can Ricart que busca
replantejar les ciutats, ho té clar:
“Amb l’expulsió dels artistes, l’A-
juntament pretén aniquilar les
estructures i les comunitats pree-
xistents per, després, poder co-
mençar de zero amb els seus pro-
pis models de gestió. És la tàctica

L’origen del
conflicte

es troba en
l’aprovació
del pla 22@

“És la tàctica
del ciment, de

terra cremada”

del ciment, de terra cremada”.
“Per què, si no, tancar els espais, si
eren els artistes els que els man-
tenien? Per què no deixar-los els
diners perquè fessin ells les re-
novacions?”, es pregunta. Des de
l’ICUB, la resposta la dóna Este-
ve Caramés, tècnic de l’institut:
“Quan l’Ajuntament agafa un lloc i
el converteix en equipament pú-
blic l’ha d’adaptar als estàndars de
seguretat, ha de complir una nor-
mativa. Cal fer el pas de convertir
un lloc temporal en definitiu, cal
fer una transició”.

En aquest sentit, el planteja-
ment de Joan Escofet porta implí-
cita una altra problemàtica, els
anys d’inactivitat que comportarà
la rehabilitació dels espais. Una
opció que no neguen des de l’Ajun-
tament: “Cal ser realistes, aquests
processos de rehabilitació no se-
ran una cosa d’avui per demà”. Mar-
co Noris, pintor i membre de l’As-
sociació d’Idees M de l’Escocesa,
apunta que un dels riscs d’això és
la dispersió dels artistes. “Nosal-
tres esperem si l’Ajuntament ens
ofereix alguna reubicació durant
les obres, tal com ja varem parlar.
Si no, d’aquí a quatre anys es pot
haver perdut l’interès col·lectiu
per l’espai”, apunta. La Maite Za-
balza, artista audiovisual i respon-
sable de Caminal, un taller del
Poblenou on treballaven 23 artis-
tes fins el 14 de novembre, dia en
què van haver de marxar, compar-
teix aquesta preocupació: “Els
grups que treballen col·lectiva-
ment s’enriqueixen. No oblidem
que estem parlant de l’art autòc-

CREACIÓ ARTÍSTICA // L’ORIGEN DEL CONFLICTE ÉS L’APROVACIÓ DEL PLA 22@

L’Escocesa, espai de creació artística a Poblenou
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Artistes en perill d’extinció
Durant els últims dotze anys, el barri del Poblenou de Barcelona ha perdut
més de 6.000 m2 d’espais de creació cultural, que apleguen 133 artistes

ton. D’aquesta manera, s’empo-
breix la cultura, que tendeix a ser
conservadora”.

Espais efímers
De moment, la Maite llogarà un
taller més petit amb tres o quatre
companys “tant per les poques
possibilitats de trobar un local
gran com de preus accessibles”. En
general, la resta d’artistes de Ca-
minal s’han pogut instal·lar a Bar-
celona, sobretot a Sants i a la
Sagrera. Una altra solució, propo-
sada per l’Associació d’Idees M,
són els anomenats espais efímers,
una iniciativa que ja funciona a
França i a d’altres ciutats europe-
es. Consisteix a aprofitar edificis
afectats o en remodelació mentre
no s’hi fa res, amb l’únic compro-
mís de marxar-ne en el termini
d’una setmana quan el propietari
el requereix i d’altres opten direc-
tament per marxar. Un destí cada
cop més usual és Berlín, una ciutat
en efervescència cultural on és
fàcil trobar espais amplis i a bon
preu, explica Plácido Romero. 

En aquesta tessitura, la més
perjudicada és la ciutat. “Sorprèn
la ceguesa d’aquest Ajuntament
que no sap identificar els punts
potencials de la ciutat”, reflexiona
Joan Escofet. Óscar Guayabero,
dissenyador i vicepresident del
FAD, escriu “clar que els creadors
trobaran una altra ciutat, un altre
poble o potser una altra activitat,
afortunadament per ells, i s’em-
portaran el capital amb ells. La
que hi perd és Barcelona”. Atsuko
Arai, una artista visual japonesa,
apunta: “Vaig venir a Barcelona
perquè era una ciutat nova però,
que havia sabut conservar ele-
ments antics. Una cosa impossible
a Tòquio on, quan alguna cosa no
és funcional, es canvia, es llença.
Per viure és molt important deixar
un marge a la imaginació. I Barce-
lona tenia espais que ho perme-
tien. Ho té, ho tenia”.

Oscar Farrer - Ago2

En aquesta
tessitura, la més

perjudicada
és la ciutat.

“Sorprèn
la ceguesa
d’aquest

Ajuntament
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✑ Oriol Andrés
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El cabaret de la Makabra va
recordar, el 25 de novembre,
el primer aniversari del seu

desallotjament amb una cercavila
pel Poblenou. La desaparició d’a-
quest espai el 20 de novembre de
2006 va suposar un cop molt im-
portant pel teixit artístic del Po-
blenou i, en general, de Barcelona,
on s’havia convertit en un referent
cultural. Amb el desallotjament,
es van perdre més de 5.000 metres
quadrats d’espai per a la creació
on treballaven 90 artistes, a més
d’una de les millors instal·lacions
de circ de la ciutat.

Aquest any de travessia pel
desert no ha estat fàcil. El desallot-
jament va arribar “en un moment de

consolidació del grup com a comu-
nitat, d’estructuració i cimentació
d’un nucli dur gran, d’una família”,
recorda en Jorge. En un primer mo-
ment, això va permetre seguir du-
ent a terme diverses accions, que
van culminar amb l’ocupació de Can
Ricart. Dos dies d’assetjament de
l’Ajuntament i, finalment, al cap
d’una setmana, un nou desallotja-
ment. Una bona experiència, però
que comporta un gran desgast, tant
individual com col·lectiu. Després,
es van mantenir les reunions, però
la xarxa social es va anar difuminant.
L’última acció, una protesta-cabaret
al mercat del Born durant la presen-
tació del Pla Estratègic de Cultura
de la ciutat 2006 per part de l’Ajun-
tament, va ser molt emotiva. Espe-
cialment quan, de forma totalment
espontània, els manifestants van

perseguir l’alcalde Hereu fins a la
Via Laietana amb el crit de “la cultu-
ra no es desallotja”.

Aquesta darrera actuació va
marcar els mesos posteriors de re-
cuperació. Es va plantejar la reubi-
cació del gimnàs de la Makabra a
L’Òpera, però no es va aconseguir
establir unes bases definitives: fal-
tava la vida comunitària i, a més,
l’únic espai disponible era una sala
polivalent que calia anar muntant
i desmuntant.

Si bé aquí el col·lectiu de la
Makabra ja estava tocat per la dis-
gregació, de l’experiència n’ha
quedat una gran família de 30 o 40
persones que segueixen actuant
en actes d’altres col·lectius.

Una cosa que lamenta en Jorge
és la “falsa idea venuda per l’Ajunta-
ment” durant els darrers temps que

sosté que consulta la ciutadania per
a la presa de decisions, una partici-
pació que, pel Jorge, es redueix al
pla teòric. En aquest sentit, reco-
neix que la Makabra no va pactar
amb cap administració per la gestió
de cap espai però, al mateix temps,
remarca que per part de l’Ajunta-
ment tampoc hi va haver cap oferi-
ment, malgrat el que representava
la Makabra en el panorama artístic
lliure de Barcelona.

Precisament, un dels dos con-
venis que ja ha signat l’Ajuntament
per gestionar una de les fàbriques
de creació ha estat amb l’Associa-
ció Professional del Circ de Cata-
lunya, que s’instal·larà al Fòrum. La
Makabra no hi participarà. La rela-
ció amb l’APCC existeix i l’associa-
ció va recolzar els okupes quan hi
va haver el desallotjament, però ho

va fer “com ho fan les institucions,
guardant les distàncies i sense
prendre gaire partit”, diu en Jorge.

A part d’això, el futur del circ a
Catalunya continuarà als espais
com l’Ateneu popular de Nou Bar-
ris o a Vilanova, però ja serà des de
la legalitat institucional. “És una
pena que s’hagin perdut els espais
llibertaris, com els que hi havia
aquí durant la República”, afirma.

En tot cas, de l’experiència de la
Makabra, també en sorgeix una xar-
xa social àmplia, amb la gent de la
plataforma Salvem Can Ricart, de
Nau 21, de l’Associació de Veïns del
Poblenou i tants d’altres. “Amb ells,
s’ha compartit des d’una paella fins
una okupació”, recorda en Jorge, i
diagnostica: “Cal aproximar les
divergències entre col·lectius per
realment fer un treball de consens”.

pàgina 4 de dalt a baix directa núm. 72 / 28 de novembre de 2007

Un any sense La Makabra
Amb el desallotjament es van perdre 5.000 m2 d’espais creatius



de dalt a baix pàgina 5

>> En el moment de la pèrdua de Can Ricart, una de les coses que es van visibilitzar és la desaparició d’artistes i
espais de creació a Barcelona. Durant els últims anys, els diferents consistoris de la ciutat han apostat i han fet
servir tots els seus mitjans i les seves armes per convertir Barcelona en quelcom relacionat amb allò més inn i
fashion, en una espècie de megabotiga per fomentar els negocis. En els darrers temps, la desaparició d’espais
artístics, de tallers i de creadors sembla que aboca la ciutat a una certa decadència cultural_

“Xarxaire” i programador infor-
màtic des de mitjans dels
vuitanta, Josep Saldaña va ser
un dels impulsors d’Internet a
l’Estat espanyol i també va diri-
gir la primera revista de l’Estat
sobre cultura a la xarxa. Durant
molts anys ha publicat els seus
treballs a Context Weblog, una
publicació sobre art, ciència i
tecnologia. La seva implicació
amb el tema de la creativitat a
Barcelona també ve de lluny. Va
ser una veu activa en la lluita
per la defensa de Can Ricart i,
d’una proposta seva, va sorgir
Nau 21, una associació d’artis-
tes, científics i tecnòlegs, per
plantejar “d’una manera ciuta-
dana i oberta als barris” el futur
de la ciutat de Barcelona.

✑ Oriol Andrés
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Barcelona perdrà més de 200
artistes aquest any. Quina
lectura en fas?

La pèrdua d’artistes a Barcelona
crec que és un fenómen lligat a la
pèrdua general d’intel·lectuals a
la ciutat. La conversió de Barcelo-
na en un aparador, bonic però
mort, la precarització de les con-
dicions de vida i l’enfonsament de
la marca Barcelona està fent que
surti la ciutat de veritat, amb un
territori molt malmès i uns ges-
tors incompetents. D’alguna ma-
nera, els artistes són, des d’aquest
punt de vista, com el canari a la
mina. Quan ells s’ofeguen vol dir
que hi ha grisú i que l’explosió és
propera. I això és el que ha passat
a Barcelona. La desaparició d’es-
pais de tallers i d’artistes d’a-
quests últims anys ha estat el pre-
ludi de l’esfondrament que estem
vivint dia a dia. 
Contra aquesta política és con-
tra el que vau lluitar vosaltres a
Can Ricart ?
Crec que el que ha passat a Can
Ricart i, per extensió, al Poblenou
és paradigmàtic. Hi havia un teixit
industrial que havia superat la
crisi d’anys enrere, que havia fet
una aposta de futur a Can Ricart.
Empreses viables econòmica-
ment, amb presència al mercat
internacional, i que havien inver-
tit en noves tecnologies. Actual-
ment, o bé han desaparegut o es
troben fora de la ciutat i tenen
problemes econòmics seriosos.
D’aquesta situació, l’únic respon-

“Des de Can Ricart, s’ha explicat
la possibilitat d’una nova
democràcia participativa”

sable és l’administració pública,
que les va fer fora i, a més, violen-
tament. Però també es van expul-
sar els artistes independents, que
eren referents per la ciutat i
tenien prestigi fora d’ella.

Com valores la lluita de Can
Ricart, és un fet aillat o pot
esdevenir un precedent?
Jo crec que, d’alguna manera, és un
precedent. És un final i és l’anunci
d’uns nous temps. A Can Ricart, el
que ha molestat i molesta és que
la societat civil haguem pres la ini-
ciativa i haguem fet propostes.
Des de Can Ricart, d’una manera
molt assenyada s’ha explicat la
possibilitat d’una nova democrà-
cia participativa, d’una nova de-
mocràcia municipal, de la possibi-
litat que els ciutadans puguin
gestionar els seus espais. Acabar
d’una vegada per totes amb a-
quest període negre de la nostra
història en què l’Ajuntament està
privatitzant l’espai públic i s’està
eliminant els seus habitants. 

I ha funcionat? Creus que Can
Ricart va ser una victòria?
Crec que Can Ricart demostra que
lluitant es pot guanyar. La lluita va
ser el que va fer que, en determi-
nats moments, s’aturessin els
enderrocs i que se salvés part de
la finca. Ara, malauradament, jo
no ho considero una victòria per-
què s’ha perdut el més important,
la possibilitat d’un treball conjunt
entre artistes, industrials i ciuta-
dania, la creació d’un espai obert
al barri. El valor que tenia Can
Ricart era la comunitat. És una
pèrdua irreparable.
En tot cas, els moviments socials
n’han sortit reforçats?
La lluita a Can ricart ha mostrat la
importància de trencar els clixés,
les etiquetes. A l’Ajuntament li va
molt bé posar una etiqueta i en-
frontar les unes amb les altres.
Nosaltres hem de trencar amb
aquesta dinàmica. En la defensa
de Can Ricart hi hem conviscut
hackers, històriadors, geògrafs,
urbanistes, gent del món acadè-
mic, científics, okupes i artistes.
Hem sabut estar en societat, una
societat incipient que s’ha de
saber repensar i reconstruir. I crec
que, en aquest sentit, el saber
estar junts és el futur i el poten-
cial dels moviments socials de la
ciutat. Ens ho hem de prendre
com el primer pas.
La desaparició de Can Ricart
s’emmarca dins d’una transfor-

El que ha passat
a Can Ricart

i, per extensió,
al Poblenou és
paradigmàtic

mació total del barri. Com la
valores?
Amb el 22@ s’ha perdut una opor-
tunitat de futur. És evident que
feia falta una transformació i que
aquesta podia ser positiva per la
ciutat. El problema és que, des de
l’administració, s’ha aprofitat a-
questa necessitat i aquestes ga-
nes només per dur a terme opera-
cions urbanístiques. És una pena
perquè es podria haver reforçat
el Poblenou, un barri que ja ha
patit moltíssim. Es tracta d’un
barri bàsicament obrer, popular,
que ha sofert la contaminació i
l’explotació i que, quan ha arribat
el moment de les plusvàlues, se
les han repartit els de sempre.
No n’ha tret profit el barri, o
només les sobres. No només això
sinó que una part del barri ha
hagut de marxar.
I, amb ells, part de la memòria
col·lectiva del Poblenou?
Nosaltres hem defensat sempre
el concepte de patrimoni intangi-
ble. La idea de patrimoni de l’ad-
ministració és, com en moltes
altres coses, decimonònica. Amb
la pèrdua de l’espai, es perd la
memòria, es perd la història, els
oficis... És una pèrdua molt difícil
de visualitzar però que pesa, i que
està llastrant les possibilitats de
futur. Això ha estat especialment
sagnant amb el passat revolucio-
nari d’aquest barri. Els que van
guanyar els feixistes el 19 de juliol
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van sortir del Poblenou. Es parla
molt del Manchester català, però
no es parla de la Icària obrera, no
es diu que aquí va néixer el socia-
lisme utòpic, l’anarquisme, l’anar-
cosindicalisme, l’escola moderna,
el naturisme. Tots ells moviments
que cometen el pecat original de
partir d’una voluntat de llibertat. 
Quin futur veus per a la ciutat?
Estan convertint el centre de la
ciutat en un centre mort, com ha
passat a París i a tantes altres ciu-
tats. Tanmateix, crec que encara hi
som a temps. El fet que hi conti-
nuin havent veïns de veritat és el
millor capital perquè són l’única
garantia de futur, el que dóna
estabilitat enmig dels alts i baixos
de la ciutat. Al Poblenou, encara
hi queden algunes indústries i
artistes. Però el risc és gran per-
què ja sabem la capacitat que té
l’Ajuntament per crear espais
morts com el Born.

Pronostiques un canvi?
Moltes crisis estan coincidint en
el temps. Sembla que s’està aca-
bant aquesta bombolla immobi-
liaria, però també hi ha una cirsi
seriosa del règim heretat del fran-
quisme. Els resultats històrics de
les últimes municipals van marcar
el final d’una etapa. La ciutat po-
pular, els barris que li donen vida
han estat castigadíssims. Estem
acabant un cicle d’especulació i
de mal govern i hem de començar
a pensar què volem fer amb la
nostra ciutat.

Oriol Andrés

Es parla molt
del Manchester
català, però no
es parla de la
Icària obrera,
no es diu que
aquí va néixer
el socialisme

utòpic,
l’anarquisme,

l’escola
moderna i

el naturisme 

d
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L’actualitat d’aquests dies
porta a debat, entre d’altres
coses, allò que anomenem
memòria històrica. El fet que
sigui notícia ve donat per la
imminent aprovació de l’anome-
nada llei de memòria històrica,
una llei que, pel que es llegeix als
mitjans, és força controvertida
per la poca voluntat de fer front
a les injustícies comeses pel
règim feixista del general Franco.

Sobta que un tema d’aquesta
magnitud s’abordi trenta-dos
anys després de la fi d’aquell
règim. Sobretot perquè les
conseqüències d’aquells fets
encara són vives en el nostre
país. Molts catalans i les seves
famílies van patir repressió,
tortura i exili i les generacions
actuals són testimonis d’aquell
patiment. Avui sabem que les
seqüeles d’aquells fets repressius
perduren en els fills i els néts de
les víctimes i ara comencen a fer-
se treballs d’estudi, i també de
suport, a aquestes segones vícti-
mes. En aquest sentit, el proper
dia 24 de novembre, tindrà lloc
l’encontre intitulat “La vivència

Ramon Piqué. Associació Memòria Contra la Tortura

És paradoxal 
que fets

repressius que
són clarament

identificables en
una conjuntura

totalitària siguin
ignorats o

amagats en una
conjuntura

democràtica

Memòria i repressió
/opinio@setmanaridirecta.info/

La campanya la Ir-
Responsabilitat Social d’Unió
Penosa ha posat de manifest l’ac-
tuació vergonyosa tant del Rei
Juan Carlos I com del president
del govern espanyol, José Luís
Rodríguez Zapatero a la Cimera
Iberoamericana, on van intentar
silenciar les denúncies per viola-
ció dels drets humans i ambien-
tals que van exposar diversos
presidents llatinoamericans
contra les empreses transnacio-
nals espanyoles que operen a
l’Amèrica Llatina. I, en concret,
les denúncies que va fer públi-
ques Daniel Ortega contra la
transnacional Unión Fenosa.

Paraules que demostren que
cal exigir un canvi urgent en la

política del govern espanyol. En
una roda de premsa a Santiago
de Xile, Zapatero va recordar
que en més d’una ocasió algun
dirigent o sector de l’opinió
pública iberoamericana havia fet
apreciacions sobre les empreses
espanyoles que, sota el seu punt
de vista, “no es corresponen amb
la realitat”. A més, va destacar
que, de forma “creixent”, les
companyies intenten establir
una “norma de conducta basada
en la responsabilitat social” i va
recordar que el govern “sempre
demana” a les empreses espan-
yoles que “estiguin en aquest
compromís de responsabilitat
social”. Davant aquestes afirma-
cions, cap pregunta.

El senyor Zapatero sabia que,
amb aproximadament 600.000
usuaris a Nicaragua, l’empresa rep
prop de 54.000 reclamacions
anuals? Sap que ha estat multada
en repetides ocasions per
l’Institut Nicaragüenc de l’Energia
(INE) i que no ha pagat mai una
sanció? Li sembla responsable que
cada poc temps mori una persona
electrocutada, o que es cremi un
habitatge o un negoci perquè
Unión Fenosa no compleix amb la
mínima inversió necessària per al
manteniment de la xarxa de distri-
bució? Unión Fenosa ha estat
jutjada pel Tribunal Permanent
dels Pobles, celebrat el passat
octubre a Managua, que l’ha
acusat d’accions “i omissions que

contribueixen al deteriorament de
les condicions de vida i la salut
física i mental de cada vegada
més població nicaragüenca i
guatemalenca, específicament del
dret humà de tenir un nivell de
vida adequat”.

Per això, el govern espanyol
no ha d’intercedir a favor d’Unión
Fenosa a Nicaragua, sinó que
hauria de posar-se a disposició
de l’executiu nicaragüenc per
obligar l’empresa a rescindir el
seu contracte de distribució
sense dret a cap compensació
monetària i que la multinacional
sigui jutjada pels impactes socials
provocats per la seva activitat i
condemnada a restituir i indem-
nitzar el poble de Nicaragua.

Jesús Carrión. Observatori del Deute en la Globbalització /opinio@setmanaridirecta.info/

Juan Carlos
I i Zapatero
van intentar
silenciar les

denúncies per
violació dels

drets humans i
ambientals que

van exposar
certs presidents
llatinoamericans

dels fills i filles, néts i nétes de
víctimes de tortura”, organitzat
pel centre Exil de Barcelona.

Cal recordar que la repressió
que va es produir durant els anys
del franquisme era fruit d’un
conflicte polític violent contra
una legitimitat concreta i contra
la voluntat d’unes nacions de
decidir lliurement el seu futur. La
dictadura va significar l’aturada
en sec d’un projecte de construc-
ció nacional que se sustentava en
importants avenços socials.

Val a dir que la mort del dicta-
dor no va significar –en absolut–
el tancament del parèntesi obert
amb el cop d’estat feixista i que la
repressió va ser exercida de
manera sistemàtica contra gran
part de la dissidència política i
social del país. La violència per
part de l’estat va ser aplicada
contra independentistes, contra
llibertaris, contra sindicalistes,
contra moviments veïnals, contra
moviments socials... La violència
en forma de tortura i maltracta-
ments continua aplicant-se avui
dia a l’Estat espanyol en moltes
situacions de conflicte polític i
social. Així es recull en molts infor-
mes nacionals i internacionals.

És paradoxal que alguns
vulguin situar la memòria histò-
rica en la nit dels temps, ben
lluny, com un concepte que cal
aplicar només quan hi ha prou
distància i les seves conseqüèn-
cies són residuals. És igualment
paradoxal que fets repressius que
són clarament identificables en
una conjuntura totalitària siguin
ignorats o amagats en una
conjuntura democràtica. Dit amb
altres paraules: caldrà esperar
trenta anys més per començar a
reconèixer la repressió i la violèn-
cia de l’estat exercida des de la
transició fins als nostres dies?

Les dècades dels anys
vuitanta i noranta destaquen per

la brutal repressió amb què els
governs espanyols –sovint amb el
vistiplau o la col·laboració dels
governs de la Generalitat de
Catalunya– van tractar tot tipus
de dissidència política, de l’inde-
pendentisme, passant per l’anar-
quisme, les lluites socials i
sindicals, etc. Val a dir que, des
de l’any 1977 fins als nostres dies,
més de tres-centes persones han
estat detingudes a l’empara de la
legislació antiterrorista. La majo-
ria d’elles van denunciar haver
patit tortura i maltractaments i
mai no ha estat condemnat ningú
per delicte de tortures.

En la història d’aquest país,
una pàgina haurà d’estar dedi-
cada al reconeixement de l’exis-
tència de víctimes de la repressió
durant l’anomenada transició i
fins als nostres dies.

Caldrà explicar la detenció
de quinze militants independen-
tistes, l’any 1980, acusats de voler
assaltar la caserna militar de
Berga. Uns anys abans, en tres
operacions diferents –els anys
1977, 1979 i 1980– un total de 21
persones van ser detingudes i
acusades de pertànyer a un grup
independentista anomenat
EPOCA. Per l’independentisme,
aquella operació va ser coneguda
com el cas Batista i Roca. I, l’any
1982, un grup de militants inde-
pendentistes van ser detinguts
durant un mes acusats d’apologia
de la rebel·lió pel sol fet de
portar una pancarta que duia
escrita la paraula “independèn-
cia”, durant una manifestació
contra una llei antiautonòmica
que volia tirar endavant el primer
govern socialista espanyol.

També caldrà treballar la
memòria per tal de fer conèixer
el testimoni del centenar llarg de
militants independentistes detin-
guts en operacions contra Terra
Lliure. Caldrà recordar, també, els

casos vinculats a organitzacions
independentistes que ja formen
part de la història d’aquest movi-
ment, com el PSAN-P i IPC. Com
també caldrà posar nom i testi-
moniatge a les persones vincula-
des a les lluites pel PC-I i el
RCAN (Resistència Catalana
d’Alliberament Nacional), lliber-
taris i sindicalistes de l’anomenat
Exèrcit Revolucionari d’Ajut als
Treballadors, nascut de les lluites
sindicals dels primers anys de la
transició. Sense oblidar el mig
centenar de persones detingudes

en operacions contra ETA des de
la transició fins als nostres dies al
nostre país.

Una llei de memòria històrica,
per norma, pretén resoldre el no
funcionament d’un estat de dret a
causa d’una conjuntura política
de formes totalitàries, com ho va
ser el franquisme. Cal corregir
aquestes disfuncions històriques.
Però també cal denunciar el no
funcionament d’un estat de dret
en una conjuntura que es pretén
democràtica davant les situacions
de repressió i tortura.

Paco Arjona

La irresponsabilitat del govern espanyol
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Semblen molt lluny aquells dies
de 2001 a Gènova, quan desenes
de milers de persones que només
volien manifestar-se contra la
cimera de les vuit potències més
grans del món van patir la brutal
repressió dels aparells italians de
seguretat. Però, a les sales dels
tribunals hi ha 25 persones de dife-
rents organitzacions i col·lectius de
la galàxia altermundista que l’estat
vol castigar amb 250 anys de presó.
Una venjança pòstuma per recor-
dar a la gent que van anar a
Gènova que l’estat no perdona.
Però, també, un càstig exemplar
per demostrar a les noves genera-
cions de joves que enfrontar-se a
les injustícies de l’ordre mundial
pot sortir-los molt car. L’acusació
per aquests imputats és “devasta-

ció i saqueig” i la tesi és que només
van anar a Gènova per destrossar la
ciutat i “subvertir la democràcia”.
Les imatges d’aquells dies van
donar la volta al món més d’una
vegada. Fins a l’Himàlaia, crec, van
veure els cossos d’elit de la policia i
dels Carabinieri que massacraven
gent innocent i pacífica, torturaven
joves a l’escola Diaz on dormien
–ingenus!– i, després, a la caserna
de Bolzaneto. Fins i tot als tribunals
italians se sap que els comanda-
ments de la policia van fabricar
proves falses –uns còctels
Molotov– per amagar a la caserna
general dels altermundistes.

Fa uns mesos, un alt dirigent
de la policia italiana,
Michelangelo Fournier, va adme-
tre davant d’un jutge que, a l’es-

cola Diaz, va presenciar una
“carniceria mexicana” quan va
veure uns agents que seguien
massacrant el cap d’una noia que
ja el tenia obert i s’estava ofegant
en la seva pròpia sang. Va dir: “Em
vaig pensar que moriria”.

Hi va haver un mort. Aquell
Carlo Giuliani assassinat pel tret
de pistola d’un carabiniere durant
els enfrontaments de Piazza
Alimonda. Però els seus assassins
no aniran a la presó. No hi ha
proves, van dir els jutges. Tampoc
no hi aniran els torturadors
disfressats d’homes “d’estat”. Dels
seus crims sí que n’hi ha proves, i
moltes. Però el judici ha anat
massa lent... i d’aquí poc, cadu-
quen els límits temporals per
processar-los!

Per dir que la història no és
als tribunals i que no es pot
aturar el conflicte, gairebé cent
mil persones s’han manifestat a
Gènova el 17 de novembre, pels
mateixos carrers per on ho van
fer l’any 2001. Els partits i els
grans sindicats estaven a la cua
de la serp llarga, gairebé
amagats. La ràbia en contra seva
és gran. Fa set anys estaven “dins
el moviment” en contra del G8,
ara han canviat de costat de la
barricada. Pocs dies abans de la
cita de Gènova, molts senadors
dels partits de l’esquerra “radi-
cal” van donar suport a la idea
que el G8 de 2009 es fes a
Sardenya. El temps passa... i, per
poder governar, alguns venen la
seva ànima.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Als tribunals
italians se sap

que els
comandaments

de la policia van
fabricar proves
falses –còctels

Molotov–
per amagar-les

a la caserna
general dels

altermundistes

Tornar a Gènova. Per la veritat i la justícia!

/opinio@setmanaridirecta.info/Carles Suárez i Graells. Estudiant d’Història

“¿¡
Chávez, Ortega, Aznar i el rei

Por qué no te callas!?”. La ja
famosa exigència del rei Borbó a
Hugo Chávez passarà a la història
com a mostra de la incapacitat
d’assumir el paper nefast de les
multinacionals espanyoles a
l’Amèrica Llatina (Repsol, BBVA,
Endesa, Iberdrola, ACS, ENCE,
Unión Fenosa, Indra, BSCH, etc)
que, amb l’únic objectiu del mà-
xim benefici, no assumeixen les
seves responsabilitats en les con-
seqüències socials i ambientals.

Que el món empresarial actuï
així a l’Estat espanyol aboca les
classes populars a la precarietat.
Que ho faci a l’Amèrica llatina
–on quatre de cada sis persones
viuen en situació de pobresa o
extrema pobresa i on, per cada
euro invertit, quatre euros fugen
cap a Espanya– no és, només,
perpetuar l’empobriment, sinó
accentuar-lo any rere any.

A cada Cimera
Iberoamericana, Espanya exposa
la rectitud del liberalisme, la
necessitat de ser competitiu, la
bondat de les privatitzacions (i si
és en pro d’empreses espanyoles,
millor encara!), la flexibilització
del mercat laboral, la submissió
al FMI, etc.

Però les coses estan canviant
a l’Amèrica Llatina. Queden lluny
els temps en què la Cuba resis-
tent era la taca negra d’un mar
de vassalls. Veneçuela, Bolívia,
Nicaragua –i, en menor mesura,
l’Equador i Argentina– són,
malgrat les seves contradiccions
internes, exponents de l’oposició
a l’espoli espanyol i a les tesis
neoliberals.

Aquest és el fons de la tensió
entre Espanya i els estats
d’Amèrica del Sud, que va explo-
tar durant la clausura de la XVII
Cimera Iberoamericana, cele-
brada a l’històric Palacio de la
Moneda de Santiago de Chile.
L’honorable Diaz Ferran, presi-
dent de la CEOE, havia escalfat la
Cimera tot explicant la situació
d’inseguretat jurídica per invertir
als països esmentats per part

d’empreses espanyoles. Una altra
fal·làcia: cal destacar els interes-
sos econòmics de Felipe
González a Isla Margarita
(Venezuela) i de Sol Melià a
Baradero (Cuba,).

El rei, potser massa gran i
atabalat pels temps que acaba de
viure (El Jueves, rebuig popular a
la visita a Girona i posterior
crema de fotografies en tot el
territori dels Països Catalans,
Jiménez Losantos, la crisi diplo-
màtica i, també, rebuig autòcton
en la seva visita a Ceuta i
Melilla), no va aguantar les repe-
tides denúncies de Chávez
contra l’expresident Aznar,
titllant-lo de feixista. Malgrat la
petició de calma de ZP, el rei va
explotar de forma hooligan
–com bé ha adjectivat Carod-
Rovira– i trencant tot tipus de
formalitat diplomàtica. Una pati-
nada clara i dura que, tot i que
l’establisment, els mass-media, i
els partits polítics hagin tancat
files, qualsevol estadista reco-
neix com un gran error.

El fet que el rei abandonés la
sala a mig discurs d’Ortega
encara és més lamentable. No ja
una falta de respecte, una altra
pèrdua de nervis deu minuts
després, sinó una mostra de la

incapacitat de sentir veritats a la
cara quan no s’hi està acostumat.

El comandant Ortega,
corrupte cacic de Nicaragua, va
fer dues denúncies vertaderes i
clares: que a les darreres elec-
cions presidencials l’ambaixada
espanyola va intentar (ingerèn-
cia) unificar la dreta per derrotar
l’FSLN. L’operació no va quallar
perquè part de la dreta –liderara
per l’expresident Arnaldo
Aleman, ara pres per corrupció–
té un pacte, justament, amb
Ortega, la patronal i l’església:
conjunt d’interessos personals,
empresarials i ideològics que han
suposat l’accés al poder
d’Ortega, l’alliberament
d’Aleman, l’aprovació del TLC
amb els EUA i la prohibició de
l’avortament, entre d’altres lleis
polèmiques. Però que Ortega
sigui un dèspota no dóna motius
a l’ambaixada espanyola per
conspirar.

La segona denúncia és més
clara i contundent: la pèssima

gestió d’Union Fenosa (UF),
propietat d’ACS, Florentino
Pérez, que té el control del 47%
de la generació d’electricitat a
Nicaragua –el segon país més
pobre d’Amèrica amb un 85% de
la població en situació de
pobresa– i el monopoli de la
distribució des de l’any 2000,
després que aquesta s’hagués
privatitzat dos anys abans. La
crisi energètica que carrega
Nicaragua des de llavors és insos-
tenible. Els preus són desorbitats,
han pujat un 300%  durant els
últims cinc anys, la meitat de la
població no té electricitat i l’al-
tra meitat té apagades diàries de
fins a dotze hores. Això implica
escoles, hospitals, empreses, talls
de l’aigua, etc. Unión Fenosa no
ha invertit en el manteniment i la
renovació de la infraestructura i
té milers de contenciosos legals
amb particulars i institucions (on
el rei ha actuat de mediador), als
quals talla la llum quan no
paguen les multes desorbitades

per incompliment de tarifa. Que
UF marxi de Nicaragua és un
clam nacional! Nicaragua viu en
caos i s’empobreix, a les fosques,
mentre l’empresa s’emporta cap
a Espanya milions d’euros cada
any.

El rei no pot marxar! Que
doni la cara per les empreses que
representa! Ha d’escoltar-los
siguin del color que siguin, vagin
amb corbata o jersei de llana.

El “¿¡Por qué no te callas ?!” i
el posterior abandonament de la
sala mostra la complicitat inhe-
rent de la monarquia amb la
classe empresarial, amb el
conservadorisme més ranci, amb
el projecte burgès espanyol.

Nosaltres sí que els volem
escoltar! Perquè el rei no ens
representa. Ni UF. Ni la CEOE.
Nosaltres hem de ser els primers
a denunciar-ho, a solidaritzar-
nos amb les poblacions
d’Amèrica del Sud. No són els
seus interessos, són els nostres
interessos?

El rei no pot
marxar! Que

doni la cara per
les empreses que
representa! Ha
d’escoltar-los

siguin del color
que siguin, vagin
amb corbata o
jersei de llana

Marco Santopadre. Periodista

Anthony Garner
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Assemblea Antimilitarista de Catalunya

Ha tornat a succeir. Gràcies a les
grans agències d’informació, el
món s’ha assabentat de la desgra-

ciada vida d’un determinat percentatge
de població mundial. Millor dit, ens hem
assabentat que, una part d’aquesta
petita part de gent desgraciada, s’ha
rebel·lat contra la desgraciada vida que
els han imposat tenir. No és nova,
aquesta situació, ni en aquest país que
ha saltat a la llum pública, ni en d’altres
països. Simplement, ells han tingut la
“sort” que s’han ajuntat una sèrie de
factors que han portat alguna llum i els
nous taquígrafs mundials a la seva
desgràcia.

Parlem de l’antiga Birmània, ara
Myanmar. No sé si durant el desembre
tindrà més d’una notícia breu a la setmana
als diaris, però els mesos de setembre i
octubre han donat l’oportunitat de donar
a conèixer al món com funcionen la majo-
ria de països que anomenen subdesenvo-
lupats.

El model repressor birmà no és nou, ni
innovador, ni diferent: govern militaritzat,
gran dependència econòmica d’una
potència mundial (econòmica i estratè-
gica) –en aquest cas la Xina– i poca
projecció informativa a la resta del món,
diguem-ne poques notícies exportables al
món desenvolupat. Un paradís repressiu
que hauria continuat així (tal com va
passar l’any 1988, quan la policia va assas-
sinar 3.000 manifestants durant les revol-
tes), si els monjos budistes birmans no
haguessin sortit dels seus monestirs i s’ha-
guessin negat a agafar el menjar i dona-
cions que els militars i la seva dictadura
els aporten des de fa més de quaranta
anys.

No sé si serà per l’estranyesa de veure
uns monjos renunciant a prebendes, per
veure’ls manifestar-se públicament, o pel
color de les seves túniques, però la seva
actitud ha facilitat que les grans agències
que gestionen la informació mundial
ubiquessin Myanmar en el seu mapa infor-
matiu. I que l’ONU hagi enviat un delegat
a veure què passa, que els EUA hagin
demanat la pau i la fi de la repressió, que
Europa s’hagi afegit als desitjos nord-
americans i que els xinesos i els russos
estiguin marejant perdius per veure com
passa la tempesta i tot torna a l’ordre. Els
gestors mundials de les crisis humanità-
ries tindran solucionada aquesta anomalia
democràtica abans que el foc olímpic
s’enceti a Pequín, no ho dubteu.

Llavors s’haurà acabat una nova funció
del que s’anomena el “teatre o escenari
d’operacions”, un territori empobrit, espo-
liat o per espoliar, on les potències
mundials mostren el seu poder geopolític,
estratègic i militar. On mesuren les forces,
on afilen les falses diplomàcies per fer
veure el que poden ser i on escenifiquen els
seus “estira i arronsa”.

Però temem que, un cop equilibrat de
nou el desordre mundial d’aquestes
potències, els militars birmans continua-
ran maltractant i desgraciant una gran
part de les vides del país, els monjos
tornaran als seus monestirs i continuaran
vivint de les prebendes de la junta militar,
i les agències d’informació posaran els
seus focus en un altre escenari o teatre
d’operacions que sigui mes vistós que les
túniques de color safra dels monjos
birmans. La revolució safrà serà cosa
d’imatges d’arxiu, la població morta i
desgraciada, lamentablement, no.

Manifestació
1-D

Jordi Oriola i Folch
Esplugues de Llobregat

AFrança els treballadors dels
transports públics estan

defensant els seus drets labo-
rals i Sarkozy els retreu que
tenen privilegis respecte de la
resta de treballadors francesos,
intentant aconseguir la solidari-
tat d’aquests. Estranya solidari-
tat la que s’estableix per enveja,
a la baixa, és a dir, “que tothom
estigui tan fotut com jo!”, en
lloc d’advocar per mantenir els
drets que ja hi ha i lluitar per
anar-los ampliant a altres
sectors més precaritzats. Però,
en això, la dreta sempre ha
estat experta: aprofitar els
baixos instints, l’enveja, la
cobdícia, l’egoisme,... De totes
maneres, les vagues han estat
possibles, no tant pels canvis
criticables que vol implementar
Sarkozy, sinó perquè els sindi-
cats i els mitjans de comunica-
ció han posat fil a l’agulla,
sobretot perquè Sarkozy
encarna tots els mals per a l’es-
querra partidista i social. Què
estaria passant a casa nostra,
amb l’evident manca d’inversió
que ha patit el servei de trens
de rodalies, si en comptes de
manar Zapatero tinguéssim a
Rajoy i en comptes del tripartit,
ho fes CiU? Ja faria temps que
els sindicats estarien movent les
masses, amb l’ajuda dels mitjans
de comunicació, i estaríem
exclamant "És intolerable!”,
“Hem d’anar tots a una vaga
general!”. I ens semblaria molt
justificat que, amb el que està
passant, l’ambient estigués tan
caldejat. En canvi, amb la situa-
ció actual, els partits tot just
han fet algunes declaracions,
amb molta incomoditat i
veient-se obligats a dir alguna
cosa... Però, sembla que els
sindicats i altres organitzacions
socials no volen passar de les
protestes verbals. I ha hagut de
ser la Plataformapel Dret de
Decidir la que ha convocat la
manifestació de l’1 de desem-
bre.

Potser és millor així perquè,
aprenent a caminar sols, ens
fem poble més autònom
respecte de les organitzacions
formals i encarcarades, a les
quals de retruc també espero-
nem per tal que siguin més
dinàmiques. I seria fabulós que
“el dret de decidir” anés més
enllà de la necessària reivindi-
cació democràtica del fet
català, per impulsar la regenera-
ció democràtica tan urgent al
nostre país. Per altra banda,
sospito que la manca d’inversió
no només ens farrà sentir inse-
gurs respecte a les infraestruc-
tures catalanes, que
evidentment acusen l’espoli
fiscal, sinó que podria ser un
problema generalitzat a tot
l’Estat, perquè les polítiques
neoliberals que s’apliquen, tant
per la dreta com per l’esquerra,
prioritzen la disminució de la
despesa pública. I em preocu-

pen totes les mancances que
segurament estan afectant de
manera inadvertida l’educa-
ció, el sistema sanitari, els
serveis socials, etc., molt més
difícils d’avaluar i que patim
estoicament per manca d’anà-
lisi conjunta i de mobilització
coordinada. I, davant de tots
aquests dèficits, encara hi ha

qui anuncia reduccions fiscals
populistes quan el que caldria
seria augmentar la càrrega
impositiva i invertir-la
eficientment. De moment,
totes a la manifestació!

cartes

Envieu les vostres cartes per correu electrònic a
cartes@setmanaridirecta.info

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat

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

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Una casa comuna
per l’esquerra
independentista
✑ Ramon Usall i Santa
CUP Lleida (Segrià)

L’entrada formal al segle XXI ha
deixat canvis en l’escenari polí-
tic del nostre país –principal-

ment al Principat, tot sigui dit. La
pèrdua del poder regional ostentat
per la dreta regionalista i el conse-
qüent accés al poder d’opcions políti-
ques com ERC o ICV, percebudes fins
aleshores per certs sectors com a
opcions contestatàries, ha sacsejat
una escena política que semblava
immutable. La reconfiguració del
poder regional català, afegida a
l’emergència de sectors socials alter-
natius, ha aconseguit articular un nou
discurs rupturista que, durant els
darrers anys ha anat amarant un
important sector social que ja no està
format exclusivament per jovent.
L’escenari polític és propici a la cons-
trucció d’una alternativa que, en clau
d’esquerres i independentista, faci
confluir les lluites socials i nacionals
que es duen a terme arreu dels Països
Catalans, unes lluites que han de tenir
traducció en una alternativa política
que les concebi en la seva globalitat.
Una alternativa que sigui la casa
comuna de tota l’esquerra indepen-
dentista, que sigui l’organització polí-
tica que plantegi globalment les
lluites i que hi participi activament,
que sigui el referent social del discurs
rupturista que, dia a dia, construeix
l’independentisme d’esquerres. Des de
la meva modesta interpretació,
aquesta casa comuna no pot ser sinó
la Candidatura d’Unitat Popular,
probablement refundada, probable-
ment reinterpretada, probablement
reorganitzada, però fidel al principi
d’assemblearisme i de lluita popular
que l’ha caracteritzada des del seu
naixement. I dic que la CUP està en
condicions de convertir-se en aquesta
casa comuna de l’esquerra indepen-
dentista no pas pel seu èxit electoral
del 27 de maig passat –un èxit molt
moderat al meu entendre–, sinó per
les potencialitats que ofereix una
organització que ha pogut trencar el
silenci informatiu al voltant de les
opcions rupturistes al nostre país, que
ha sabut generar il·lusió i construir
optimisme.

Potser ha arribat l’hora de trencar
l’atomització de l’independentisme
d’esquerres, l’hora de construir una
organització forta i plural, que doni
cabuda a tots aquells que compartim
el somni de llibertat, d’igualtat i de
justícia pel nostre poble. Una organit-
zació que sigui la casa comuna on
tots i totes ens sentim còmodes
perquè s’hi respecta la pluralitat
interna, fins i tot de forma organit-
zada. Potser ha arribat l’hora de fer de
la CUP molt més que una alternativa
municipal, potser ha arribat l’hora de
refundar l’esquerra independentista i
de dotar-la d’una expressió organitza-
tiva on tots hi tinguem cabuda i que,
de forma unitària i global, representi
totes les lluites del nostre país, i quan
dic totes vull dir totes, les lluites a les
institucions i sobretot –evident-
ment– les lluites al carrer, que és l’es-
pai on els pobles, tradicionalment,
han guanyat els seus drets.
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Interior i Varela pacten una roda
de premsa enmig del carrer Sèneca

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La cap de premsa del Departa-
ment d’Interior de la Generali-
tat, Anna Oliva, i l’inspector

dels Mossos d’Esquadra, Simón Ca-
yuela, van ser els encarregats d’in-
formar als nombrosos mitjans de
comunicació presents als Jardinets
de Gràcia de la roda de premsa que

Duke i Varela farien enmig del car-
rer Sèneca . El responsable de la lli-
breria Europa, Pedro Varela, con-
demnat per incitació a l’odi racial i
negació del genocidi nazi, havia
pactat pocs minuts abans la suspen-
sió de la conferència a l’interior de
la llibreria a canvi de poder fer una
roda de premsa enmig del carrer. El
Departament d’Interior va donar el
vist-i-plau a les condicions imposa-
des per Varela i va gestionar infor-
mativament el canvi de plans. La

principal preocupació dels Mossos
era la manifestació antifeixista i no
volien que tot plegat s’allargués.
Aquest context va propiciar que fos
el mateix Departament d’Interior el
que gestionés la informació per a
convocar els mitjans a la roda de
premsa de Varela i Duke. 

Mentre es feia aquesta roda de
premsa, on es va fer promoció del
seu llibre, la manifestació antifeixis-
ta ja havia estat desconvocada des-
prés d’una càrrega dels Mossos i del
creuament de contenidors a la Ri-
era de Sant Miquel. Un jove va ser
ferit per l’impacte d’una pilota de

goma al cap. A l’hospital el van a-
tendre amb quatre punts de sutura.
Quan va acabar la roda de premsa,
cinc homes encaputxats van sortir
de la llibreria Europa i van creuar el
cordó policial caminant i carregant
una gran bossa esportiva.  Al passar
pel costat dels Mosssos, aquests no

els van identificar i van deixar que
els encaputxats accedissin a un
monovolum blanc amb els vidres
tintats i amb la matrícula 6169-CMZ.
El cotxe va marxar a gran velocitat.

Manifestació a Sabadell
“Des de 1975, milers d’agressions!
Pensa i actua!” va ser el lema de la
Plataforma Antifeixista de Sabadell
(PAS) a la manifestació de dissabte.
La PAS va recordar les persones a-
gredides i assassinades durant els
últims 30 anys per grups d’extrema
dreta i va denunciar la seva forta
presència a la ciutat. Aquest dijous
hi ha una concentració convocada
davant dels jutjats de Sabadell, amb
motiu del judici a membres del MSR
per una agressió l’any 1999.

Impunitat feixista i
doble raser institucional
✑ Jaume Asens, advocat

arlos, un jove antifeixista, va ser
assassinat l’11 de novembre passat a
mans d’un militar neonazi que
acudia a una manifestació de
Democracia Nacional, partit de la
ultradreta més crepuscular. No era
la primera vegada que passava una
cosa així. Durant els últims anys,
s’han repetit escomeses d’aquesta
magnitud, on les víctimes gairebé
sempre han estat d’un costat i els
agressors de l’altre. Tots recordem
en Roger, assassinat el 2004 per un
altre neonazi durant les festes de
Gràcia de Barcelona. Aquestes
morts són el corol·lari cruent d’un
fenomen en auge: un feixisme
rampant que, fins ara, ha rondat a
pler per moltes ciutats de l’Estat
espanyol. El clam antifeixista sol
expressar el malestar davant
d’aquesta impunitat. I paga un preu
molt alt. A Barcelona, per exemple,
la festivitat del 12 d’octubre gairebé

sempre ha anat associada a una
disputa disruptiva per foragitar la
visibilitat feixista dels seus carrers.
De fet, la història de qualsevol ciutat
sempre ha estat una lluita política
entre uns sectors i uns altres per
assentar el sentit i l’ús de l’espai
urbà. No obstant això, en aquest
litigi, els poders públics no han jugat
un paper imparcial i, sovint, s’han
mostrat més amoïnats pels bancs o
les immobiliàries apedregades que
no pas per les ganivetades o batus-
ses racistes o xenòfobes. En el cas
del 12 d’ octubre de 1999, una
desena d’skins nazis detinguts per
agressions d’aquest caire van quedar
en llibertat, mentre una vintena
d’antifeixistes que protestaven
davant aquesta situació menaven a
la presó. Llavors –com ara–, s’ha de
recordar que, en un Estat de dret, no
haurien de tenir la mateixa transcen-
dència els assalts a la propietat que
els assalts a la vida, la integritat
física o la llibertat de les persones.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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Transports Metropolitans de
Barcelona estudien fer vaga
durant el Nadal si no s’escolta
les seves reivindicacions

BARCELONA // INDIGNACIÓ PER LA CONFERÈNCIA ULTRA A LA LLIBRERIA EUROPA

Interior va donar
el vist-i-plau a 
les condicions

imposades 
per Varela

Pancartes antifeixistes entre els carrers de Sèneca i Gran de Gràcia Arnau Bach

Els convocants i el Departament d’Interior van acordar suspendre la conferència a
canvi de poder celebrar una roda de premsa de més d’una hora al mig del carrer

d

L’acte que no es va suspendre
✑ Enric Borràs Abelló
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El carrer Gran de Gràcia és una
via comercial que cada cap

de setmana s’omple d’ulls que
miren aparadors. Però, el dissab-
te 24 de novembre també mira-
ven Mossos d’Esquadra guarnits
amb cascs i porres. Els unifor-
mats van tallar totes les vies
d’accés al carrer Sèneca. Pocs
veïns i passavolants sabien que
els antiavalots armats protegien
la conferència que havia de fer el
polític nord-americà David
Duke, exdirigent del Ku Klux
Klan, a la Llibreria Europa. Un noi
amb ulleres de pasta i americana
de pana que, casualment, sabia
de què anava tot allò, caminava
murmurant “vaja, l’ecosocialista
s’ha convertit en Sarkozy".

La policia ja hi era des de les
tres de la tarda, tot i que la
manifestació antifeixista s’havia
convocat a dos quarts de cinc.
Però no només hi havia els mos-
sos uniformats, també n’hi havia

de paisà, que intentaven dissi-
mular. Mitja dotzena d’aquests
agents es van passar prop d’una
hora conversant calmadament
davant la ferreteria Soriano.

Quan s’acostava l’hora de
l’acte, els periodistes van comen-
çar a anar cap a la llibreria però,
si arribaven pel carrer Gran de
Gràcia, per la Via Augusta o per
la part de dalt de la Riera de Sant
Miquel, no els deixaven passar.
Els enviaven al començament de
la Riera de Sant Miquel, a la Dia-
gonal, on hi havia d’haver els
mossos que atenien la premsa.
Ben aviat s’hi van reunir una vin-
tena de fotògrafs, periodistes i
càmeres de televisió que s’entre-
tenien amb converses superfi-
cials; tocava esperar. Una estona
més tard, van dir que la confe-
rència s’havia ajornat fins a les
set i alguns fotògrafs van decidir
aprofitar el temps a la manifesta-
ció, per si la cosa acabava mala-
ment i podien retratar cops de
porra i llançaments d’ampolles.
Però a les set tampoc no es podia

passar. Segons els Mossos, els or-
ganitzadors havien suspès l’acte.

Finalment, van explicar que
Pedro Varela, l’amo de la llibreria,
faria una conferència de premsa i
els Mossos van deixar passar el
ramat de periodistes cap al
carrer Sèneca. De camí, tothom
avançava ràpid, gairebé corrent:
els fotògrafs i els càmeres volien
un bon lloc per prendre imatges.
No hi va haver empentes però va
faltar ben poc.

Pedro Varela i David Duke
van tenir un públic millor del que
esperaven: una vintena de perio-
distes que els farien sortir a gai-
rebé tots els mitjans de comuni-
cació. Duke, alt, ros i d’ulls blaus,
amb la cara operada i una denta-
dura massa perfecta, va parlar
durant més d’una hora. Varela
traduïa i hi afegia de la seva part.
Tot i que, teòricament, l’acte
s’havia suspès, van acabar fent-lo
sense cap trava. Una mica més
enllà, una desena de caps rapats
amb cascs de moto o la cara
tapada vigilaven els periodistes.

Duke amb Pedro Varela mentre
parlava al carrer Sèneca
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L’Institut Català de la Dona demana 
‘per error’ que es practiqui l’amor lliure 

CATALUNYA // CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La vigília de la diada contra la
violència de gènere o mas-
clista del 25 de novembre,

l’Institut Català de la Dona (ICD)
va engegar una campanya de
conscienciació. L’objectiu era fer
arribar a tots els àmbits de la
societat i en especial als més
joves la necessitat de reflexionar
sobre el model de relacions de
possessió o agressivitat que esta-
bleix l’home sobre la dona, en
parella o dins el matrimoni. El
material gràfic, les falques a les
ràdios i els vídeos per a les televi-
sions es van enviar a les redac-
cions amb una primera versió sota
el lema “Practica l’amor lliure”.
Poca estona després, arribava una
segona versió amb el lema “L’a-
mor ha de ser lliure”. L’ICD va tru-
car a les redaccions per confirmar
que s’hagués rebut la segona ver-
sió, que era la correcta, encara
que una mica menys agosarada
que la primera. La responsable de
premsa de l’Institut Català de la
Dona, Marta Font, va afirmar que
“tan sols es tractava d’un error
tècnic, ja que hi havia hagut diver-
sos models de campanya sobre la
taula però, finalment, s’havia es-
collit el que es va publicat”. També
va assegurar que “no hi havia cap
altra motivació per haver enviat
un segon lema de campanya, que
el correcte era el segon i que el
primer era un error”. 

Cartells que feien referència a la violència de gènere durant la concentració Arnau Bach

✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Rebre una pallissa del teu com-
pany o ser assetjada sexual-

ment a la feina són situacions en
les quals s’està exercint la violèn-
cia de gènere. Però també ho són
“maltractar-se per tenir un cànon
estètic imposat” o “rebre la cata-
logació de malaltia mental quan la
relació entre els teus òrgans se-

xuals i el teu gènere no segueixen
el patró establert”, entre moltes
altres. Aquest és el missatge que
es va voler transmetre a la concen-
tració convocada per Endavant,
Cajei i Maulets al centre de Barce-
lona el 25 de novembre. La reivin-
dicació, organitzada amb motiu
del dia internacional contra a-
quest tipus d’agressió, sota el lema
“ReACCIOna davant la violència
de gènere”, també va destacar el

caràcter polític de la violència de
gènere que, segons els convo-
cants, és resultat “d’un sistema
econòmic patriarcal i capitalista”.
En aquest sentit, els col·lectius que
van organitzar la protesta van inci-
dir en el fet que per lluitar contra
aquest tipus d’agressions s’ha de
solucionar el problema d’arrel i no
limitar-se a “aplicar mesures poli-
cials i assistencialistes” que només
posen un pedaç.

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

De matinada, un grup de ‘ma-
tons’ acompanyats dels pro-

pietaris –amb un cotxe de gama
alta– van apallissar els i les habi-
tants de la finca del carrer Apresta-
dora 68 de l’Hospitalet de Llobre-
gat. El 27 de novembre a dos quarts
de set del matí, van rebentar la
porta i van agredir les persones que
dormien a la casa, anomenada
“Santa Eulàlia Maldita”. També hi
havia un grup d’operaris que prete-
nien tapiar la casa amb la gent a
dins. Els que estaven dormint es van
despertar i, a empentes, els van fer
fora. Els ‘matons’, vestits amb
gabardina o vestits foscos i lluint
una placa on es llegia “Seguridad”,
van tornar a entrar i van lesionar
una noia embarassada amb una
barra de ferro, d’un cop de puny
van deixar ferit un noi i, amb una
pota de cabra, van provocar lesions
a un altre jove. Altres persones
també van rebre agressions. Pocs
minuts després, va arribar una
patrulla dels Mossos d’Esquadra i
dues ambulàncies del SEM (061) i
de la Guàrdia Urbana. Els policies
van identificar tothom i van impe-
dir que els serveis mèdics assistissin
alguns dels habitants de la casa i
només van atendre els guardes de
seguretat i la noia embarassada. Els
afectats van aconseguir tornar a
tancar la porta i evitar que tapies-
sin la casa. Aquests fets es van pro-
duir dos dies abans del dia que els
Mossos d’Esquadra havien previst
desallotjar la casa. El servei de
premsa del 061 assegura que no es
va produir cap assistència per le-
sions a aquella hora a l’Hospitalet. 

Uns guardes de
seguretat
apallissen els
habitants d’una
casa d’Hospitalet

L’HOSPITALET // OKUPACIÓ

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La sentència contra Jaume Roura
i Enric Stern va ser rebutjada el

20 de novembre amb una acció
simbòlica que va tallar el trànsit a la
plaça Espanya de Barcelona. També
s’hi van cremar més fotografies del
monarca acompanyat de Franco.
D’altra banda, l’Audiència Nacional
ha justificat aquesta setmana l’ac-
tuació del jutge del cas pel que fa a
l’ús del català. El tribunal d’excep-
ció assegura que cada jutge pot
decidir l’ús que es fa de la llengua. 

Rebuig a la
sentència 
per la crema 
de fotos del rei

PAÏSOS CATALANS // REPRESSIÓ

Comencen a asfaltar la pista
d’Albanyà - Lliurona - Cabanelles

ALTA GARROTXA // INFRAESTRUCTURES

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Els treballs de desbrossa-
ment a la pista forestal que
hi ha entre Cabanelles i

Albanyà, passant per Lliurona i
el collet de la Teia, van comen-
çar a mitjans de la setmana pas-
sada i van aixecar l’alarma entre
els veïns. Les obres d’asfaltat de
l’actual pista forestal, que ja
s’havien anunciat el mes de ge-
ner i que –segons el Departa-
ment de Política Territorial i
Obres Públiques (DPTOP)– han
d’estar acabades a la primavera,
han de millorar l’accessibilitat a
la zona, sobretot en cas d’emer-
gència i per la prevenció d’in-
cendis, però compten amb l’o-
posició de la majoria del veïnat
i d’entitats ecologistes i natura-
listes vinculades a la zona.

Oposició al projecte
La Coordinadora d’Entitats de
Defensa de l’Alta Garrotxa ja va
fer públics en aquell moment els
motius pels quals s’oposen a la
carretera. Segons ells, el DPTOP
no va consultar ni va tenir en

compte l’opinió dels habitants o
de les entitats vinculades a la
zona a l’hora de projectar l’asfal-
tat de la pista. Es tracta “d’un
projecte viari amb una concep-
ció anacrònica”, que no té en
compte les necessitats priorità-
ries d’aquest espai, catalogat
com a zona d’Especial Protecció
de les Aus i Xarxa Natura 2000,
ni les conseqüències que tindrà
la major afluència de vehicles en
aquesta àrea. En contra de la nor-
mativa vigent, el projecte no

compta amb el preceptiu infor-
me d’impacte ambiental. Es con-
sidera, també, que l’elevat cost
econòmic de l’obra –pressupos-
tada en 1,6 milions d’euros–
representa una malversació de
fons públics davant les necessi-
tats reals d’inversió a la zona. La
coordinadora va presentar una
alternativa que consisteix a
millorar la pista i l’accessibilitat a
l’àrea de manera respectuosa
amb els valors ecològics, tot
mantenint la pista forestal i uti-

litzant ciment en lloc d’asfalt,
només als punts on sigui neces-
sari. Es tracta d’una opció molt
més econòmica, amb menys im-
pacte i respectuosa amb l’opció
de vida que han escollit els habi-
tants de l’àrea del Món, Lliurona
i Bassegoda. Les entitats també
han anunciat la presentació d’u-
na denúncia davant de la Unió
Europea per la vulneració de la
Directiva Hàbitats.

Primeres reaccions
Una dotzena de persones, convo-
cades per l’Agrupació naturalista
d’amics de Lliurona i l’agrupació
d’habitants de Lliurona, es van
concentrar el 23 de novembre
davant la casa del Conseller de
Política Territorial i Obres Públi-
ques, Joaquim Nadal, a Girona, en
un acte de protesta en què van
desplegar pancartes on es podia
llegir: “Aquesta obra és il·legal
perquè no té l’estudi d’impacte
ambiental”. D’altres feien al·lusió
al conseller. També van escampar
terra i van plantar arbres de ma-
nera simbòlica per representar la
natura que malmenarà la nova
carretera.

Concentració davant la casa de Joaquim Nadal Núria Pascual

d

Denuncien el caràcter polític de la violència de gènere

Albert Garcia
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✑ Xavi Martí
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament va aprovar, a-
bans que s’esgotés el man-
dat de l’equip de govern

anterior, el projecte d’urbanitza-
ció del Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) de la Rierada-Vall-
pineda, dos barris situats a Coll-
serola, entre Molins de Rei i Sant
Cugat. Aquest projecte únic d’ur-
banització preveu la reparcel·la-
ció de zones de bosc com a sòl
urbanitzable, permisos de cons-
trucció per 300 cases més, l’am-
pliació i l’asfaltat massiu de ca-
rrers i camins, la construcció de
ponts, la tala d’arbres per poder
asfaltar, zones d’aparcament on
ara hi ha horts i la desviació d’un
tram de la Riera de Vallvidrera a
l’alçada de la Sibèria.

El projecte no té en compte
la imminent declaració de Coll-
serola com a Parc Natural (recol-
zada per molts ajuntaments del
Consorci de Collserola i pel
Departament de Medi Ambient),
la recent inclusió d’aquesta zona
a la Xarxa europea Natura 2000
(que li reconeix valors de biodi-
versitat) i la seva incorporació al
Pla d’Espais d’Interès Natural de

Catalunya (PEIN). El veïnat de la
Rierada i de Vallpineda no dis-
posa de clavegueram ni d’aigua
corrent. L’Ajuntament de Molins
(i alguns veïns) utilitza aquesta
demanda de serveis bàsics del
veïnat i la necessitat de legalit-
zar els habitatges dels barris de
muntanya per justificar i defen-
sar el projecte. També s’excusa
en el Pla General Metropolità de
1976, que definia la Rierada i
Vallpineda com a zones urbanes
i preveia la construcció del Vial
de Cornisa.

Dues postures entre el veïnat
Alguns veïns són contraris a la
nova urbanització i han creat la
Plataforma Cívica per la Defensa
de Collserola (PCDC), que
defensa el valor natural de la

zona i denuncia l’alt cost econò-
mic que comportarà el projecte
per als petits propietaris que
tenen casa seva com a habitatge
únic. La urbanització preveu uns
preus molt alts en concepte de
bancs, papereres, fanals, canvis
de traçats, ponts i asfaltat de
carrers, elements que els veïns
no han sol·licitat.La PCDC està
“d’acord a millorar la qualitat de
vida” d’aquests barris de mun-
tanya, però qualifica la urbanit-
zació “de luxe”, diu que es farà
“sense integrar-la a l’entorn
natural” i afirma que els veïns no
necesiten “tot el que recull el
projecte”. Des de la Plataforma,
també denuncien que “alguns
veïns que han viscut tota la vida
a la Rierada s’hauran de vendre
casa seva i marxar”, ja que no

poden fer front al cost del pro-
jecte. Altres veïns que disposen
de terrenys a la zona defensen la
nova urbanització. Diuen que
“porten anys pagant contribu-
cions” i que “la situació actual fa
que no puguin construir i que no
tinguin els serveis bàsics”.

Aquestes dues postures van
quedar reflexades a la xerrada
que va convocar la PCDC el 22 de
novembre a Molins, sota el títol
“A la Rierada i a Vallpineda ni una
casa més”, quel pretenia fer
públics els motius que fan inne-
cessari el projecte.

Un canvi en el paisatge
La nova urbanització pot com-
portar un augment poblacional
que es traduiria en una major
pressió sobre l’espai natural en
forma de contaminació i pèrdua
de massa forestal, en un risc ele-
vat d’incendi i en la construcció
de nous vials que permetin la
comunicació a la zona, a causa
de l’arribada de nous veïns. Tot
això podria fer necessària la
construcció del controvertit Vial
de Cornisa i, per exemple, la Rie-
rada podria passar dels 93 habi-
tatges que té actualment a tenir-
ne 271. La PCDC també denuncia
que es pot perdre un espai verd
vital per la ciutat de Barcelona i
tots els municipis que envolten
Collserola.

El projecte
no té en

compte la
imminent

declaració de
Collserola com
a Parc Natural 

Un dels carrers de la Rierada Xavi Martí

Una nova urbanització enfronta els
veïns de la Rierada i de Vallpineda

COLLSEROLA // EL PROJECTE FACILITA LA CONSTRUCCIÓ DE 300 HABITATGES

Iese

L’ajuntament tala
desenes d’arbres
il·legalment 
✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Veins i veïnes del districte de
Nou Barris, a la ciutat de

Barcelona, van aturar la tala
il·legal d’arbres del parc de
Roquetes el 20 de novembre.

Operaris de l’Ajuntament de
Barcelona estaven procedint a
tallar desenes d’arbres al peu de
la serra de Collserola. No hi
havia cap permís municipal que
autoritzés els operaris a elimi-
nar els arbres. Tot i la il·legalitat
comesa no els han replantat. 

✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

El líder de la Plataforma per
Catalunya (PxC), Josep Angla-

da, va ser escridassat per diversos
col·lectius de Manresa (Bages)
durant el ple municipal celebrat
el 19 de novembre. Una vintena de
joves procedents de diversos
col·lectius de la ciutat van irrom-
pre al ple i van desplegar una pan-
carta on es podia llegir: “Brigadas
Blanquiazules, Fuerza Nueva i
Falange = PxC”. Els membres de la
PxC van ser xiulats i escridassats
durant més de deu minuts amb
crits com “feixistes”, “xenòfobs”o
“no ens enganyareu... la nova
dreta, el vell feixisme”. També es
va fer referència a l’assassinat del
jove antifeixista de Madrid, Car-
los Javier Palomino, amb els crits
de “ni oblit ni perdó” o “Carlos, no
oblidem”. Anglada va fer acte de
presència al ple municipal per
donar suport al regidor de la PxC
de Manresa, Xavier Arcas, amb
motiu d’una moció presentada
pel tripartit que condemnava el
contingut del butlletí Infobages.
La publicació de la Plataforma
acusava l’ajuntament de favoritis-
me vers els immigrants.

Protesta contra
la visita de
Josep Anglada
a Manresa

BAGES // ANTIFEIXISME

✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un agent de la Policia Nacional
espanyola ha estat condemnat

a dotze mesos de pena-multa amb
una quota de tres euros diaris i a
pagar una indemnització de 200
euros pels danys morals causats. El
tribunal també obliga l’acusat i la
Direcció General de Policia a pagar
els costos del procés judicial. La Sec-
ció Vuitena de l’Audiència Provincial
de Barcelona assegura que l’agent
policial va cometre un delicte de
coaccions contra el fotògraf J.G.,
que exercia la seva feina a la via
pública. Els fets es remunten al mes
de desembre de l’any 2002, en el
context del desallotjament de les
antigues casernes militars de Sant
Andreu de Palomar. Aquest fotògraf
es trobava a la vorera de davant del
quarter prenent imatges del que
estava passant. Un agent es va apro-
par, li va agafar la càmera –després
d’identificar-lo–, va treure el rodet
sense rebobinar-lo i va velar els pri-
mers setze fotogrames. Un informe
pericial ha demostrat que la càmera
s’havia obert sense rebobinar amb la
intenció de velar les imatges. L’agent
de la policia havia declarat que va
rebobinar el rodet, afirmació ratifi-
cada per un testimoni del mateix
cos policial. El tribunal ha considerat
que aquest testimoni també va
cometre un delicte, ja que va mentir
quan declarava sota jurament. 

Condemnen 
un policia per
velar un rodet a
un fotògraf

BARCELONA // REPRESSIÓ

La Plataforma que s’oposa al
projecte critica el fet que

l’Ajuntament de Molins no tin-
gui en compte les tendències
proposades per la Universitat
Politècnica, que promouen ur-
banitzacions toves i menys
agressives pel medi.

A la xerrada del 22 de no-
vembre impulsada per la PCDC la
doctora en ecologia de la Uni-

versitat de Barcelona, Marisol
Felip, va exposar l’alt valor eco-
lògic de la Rierada i Vallpineda.
Felip va destacar que onze de les
quinze espècies d’amfibis i 135 de
les 366 varietats d’aus cataloga-
des a Catalunya es troben en
aquesta zona. També va dir que a
la Rierada i a Vallpineda es po-
den trobar 1.500 tipus de plantes
i que moltes de les seves espè-

cies animals estan incloses dins
les normatives de protecció es-
tatals i europees.

En aquestes dues zones de
muntanya, hi ha microclimes i
boscos únics que acullen prats
d’abellatge (o albellatge), inexis-
tents a cap altre lloc de Catalun-
ya. A la Rierada i a Vallpineda
també hi ha importants boscos
d’alzina.

Un pulmó natural en perill

Les restes d’alguns dels arbres talats pels operaris

d

BARCELONA // DEFENSA DE COLLSEROLA A ROQUETES
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Okupació d’un bloc a Berga
BERGA // JORNADES REIVINDICATIVES A LA CIUTAT

✑ Directa Bergueda
/bergueda@setmanaridirecta.info/

ABerga, el cap de setmana
del 24 i 25 de novembre
es va presentar molt ata-

peït d’activitats culturals i socials
plantejades des d’una òptica crí-
tica. Van destacar els tallers i  les
xerrades del dissabte al voltant
de la lluita contra el Pla Caufec, a
Esplugues de Llobregat, que van
organitzar els col·lectius anar-
quistes, dins el cicle d’activitats i
xerrades de la “Tardor Llibertà-
ria”. L’endemà, una concentració
convocada a la plaça de les Fonts
va iniciar una jornada de denún-
cia i de lluita contra les màfies
especulatives que actuen –legal-
ment o il·legalment– a la comar-
ca del Berguedà.

Especulació al barri vell
La situació actual al barri vell de
Berga és el resultat d’anys d’es-
peculació. L’inici d’aquest procés
es remunta a finals dels anys nor-
anta, quan algunes empreses van
començar a comprar blocs sen-
cers i a fer divisions horitzontals
dels immobles, per vendre’ls de
seguida com a pisos. Amb tot, el
preu havia crescut molt amb les
compres i vendes ràpides entre
empreses. La majoria de les
empreses –tal com s’explica en
diversos articles d’investigació
publicats a el pèsol negre núme-
ro 35– pertanyien a una sola
família, els Garrós. Alguns dels
seus membres va acabar als tri-
bunals per intentar estafar els

bancs i caixes amb l’impagament
d’hipoteques, però el seu joc del
monopoli els va servir per fer un
gran negoci que encara continua.
Són moltes les empreses que
s’han enriquit especulant al barri,
tot i que la majoria ho han fet
respectant la llei o, en tot cas,
sense saltar-se-la tant clarament
com van fer els Garrós. Tot ple-
gat, comptant amb el silenci de
l’administració local. Sigui com
sigui, la situació actual ens diu
que hi ha un percentatge molt
elevat de cases buides, moltes
d’elles en un estat de degradació
molt avançat. No són poques les
cases de propietari desconegut i,

sovint, saber qui és es fa molt
difícil, a causa del complex
entramat de compres i vendes
que han practicat les diverses
empreses immobiliàries al llarg
d’aquests darrers anys. Avui dia,
l’especulació continua de la mà
–per exemple– de Level Inver-
sions 25 SL, amb l’afegit que el
Pla de Barris que s’ha posat en
marxa recentment ha obert
noves esperances especulatives
per l’augment del preu de l’habi-
tatge que suposarà. Mentrestant,
la degradació del barri continua.
Un barri on la majoria de les per-
sones que hi viuen són velles o
immigrants i on, fins ara, l’atenció
de l’Ajuntament ha estat inexis-
tent. Per tot això, fa un temps
que es produeixen accions de
protesta contra les màfies espe-
culatives a través de cartells,
pancartes i accions contra els
interessos de les immobiliàries.

Una okupació de tres pisos
La concentració del diumenge
25 de novembre es va convocar
anònimament a les dotze del
matí. Sota el lema “Contra l’es-
peculació i la destrucció del
Berguedà”, poc més d’una vin-
tena de persones van assistir a
la convocatòria. Després de
penjar una pancarta a l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil, la
concentració es va transfor-
mar en una manifestació, que
va pujar carrer Major amunt
fins arribar al carrer Buxadé, on
es va okupar una casa, situada
al número dotze. Un cop dins
la casa –que té tres pisos i es
preveu que faci d’habitatge–,
els okupants van desplegar una
pancarta. Poques hores més
tard, un nombre exagerat d’e-
fectius dels Mossos d’Esquadra
i de la policia local es van pre-
sentar a la casa.

Aprofitant la sortida d’unes
persones que havien portat men-
jar als okupants de la casa, els
mossos –amagats al carreró del
costat– van entrar a l’immoble.
Tanmateix, en un descuit dels
agents, els okupants van tancar
de nou la casa i van deixar fora
els Mossos d’Esquadra. El resultat
va ser la identificació de dos
okupants i de diverses persones
que els donaven suport.
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✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) ha esgotat
la seva última via judicial per

desallotjar els ocupants de “Can
Cristu”. El dimarts 27 de novembre,
als jutjats de primera instància de
Barcelona, es va celebrar el judici
verbal corresponent a la denúncia
civil amb motiu del desnonament
per precarietat contra “els ignorats
ocupants” de la casa, situada a la
carretera de Santpedor número 52.
Aquesta és l’última carta que els
queda per intentar desallotjar l’es-
pai alliberat, després dels intents
fallits per la via penal. La casa, pro-
pietat de FGC, era l’antiga casa
del cap d’estació i estava desha-
bitada des de l’any 2000. L’ocu-
pació responia a la necessitat
d’habitatge, fruit de la impossibi-
litat d’accedir al privilegiat mer-
cat immobiliari i també volia
denunciar el sector especulatiu i
urbanístic.

Després de l’ocupació, el de-
sembre de 2004, els Mossos d’Es-
quadra van tramitar l’aplicació del
judici ràpid, però el jutjats de
Manresa ho van denegar pel tipus
de delicte que s’imputava. El 25
d’octubre de 2006 es va celebrar
el judici penal número 2 als jutjats
de Manresa. Les peticions per
usurpació per part de la fiscalia
van ser una pena multa de 720
euros i, per part de l’acusació par-
ticular, de prop de 9.000 euros. A
tot això, cal sumar-hi les despeses
de serveis i el retorn de l’habitat-
ge tal com estava abans de l’ocu-
pació. Durant el judici, van cridar
a declarar algunes veïnes, que van
manifestar l’estat de deixadesa
que patia l’immoble propietat de
FGC, tot constatant les impor-
tants reformes de millora que han
fet els nous ocupants de l’habitat-
ge. La defensa també es va centrar
en les declaracions dels Mossos
d’Esquadra –fetes a partir d’un
informe del mateix cos–, que
també van posar de manifest la
millora de l’habitatge. La sentèn-
cia absolutòria va sortir un mes
després. El mes de maig d’en-
guany, FGC va posar un recurs a la
sentència als jutjats provincials de
Barcelona, però va ser rebutjat .
Els diversos col·lectius de Manre-
sa i l’assemblea de “Can Cristu”
han convocat diverses mobilitza-
cions contra el possible desallot-
jament.

“Can Cristu”
torna a estar
en perill de
desallotjament

MANRESA // OKUPACIÓ

El dimarts 27
de novembre,
es va celebrar
el judici verbal

als jutjats
de primera
instància de
Barcelona

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Dos joves de Cornellà de
Llobregat han rebut una
multa dels Mossos d’Es-

quadra per  organitzar una mani-
festació il·legal. Els fets es remun-
ten al 21 d’abril d’enguany, quan es
va convocar una concentració da-
vant l’Ajuntament per respondre
al desallotjament del CSO Tòxics,
que s’havia produït aquell mateix
matí. A les persones sancionades
no se’ls va sol·licitar la documen-
tació ni durant el transcurs de la
protesta ni després. D’altra ban-
da, la notificació rebuda no espe-
cifica el cost de la sanció, cosa
que ha estranyat les persones
afectades.

Aquestes sancions se sumen a
l’actuació que estan practicant
els Mossos d’Esquadra en les
manifestacions a Cornellà des del
seu desplegament, el novembre
de l’any passat. A tots els actes
de protesta relacionats amb l’o-
kupació i a la concentració anual
contra els abusos de poder, els
Mossos han encerclat la gent
concentrada. Segons els assis-
tents, l’ús sistemàtic d’aquesta
pràctica ha donat lloc a situa-
cions absurdes com el manteni-
ment del cercle policial un cop
desconvocada la protesta i, per
tant, la impossibilitat d’abando-
nar-la, o l’encerclament d’activis-
tes a la terrassa d’un bar. A tot
això, s’hi ha d’afegir el setge de
diverses unitats d’antiavalots al
CSO la Banka Rota després d’una
manifestació contra el desallot-
jament del CSO Tòxics.

En un ban publicat a la seva
pàgina web (http://www.movi-
ments.net/okupaskny), l’Assem-
blea d’Okupes de Korneyà denun-
cia aquestes multes i les pràctiques
policials de coacció a la llibertat
de manifestació, perquè són un
intent de silenciar els moviments
socials locals a través de san-
cions econòmiques. Es considera
humiliant la desproporció d’e-
fectius policials, que –sovint–
doblen el nombre de manifes-
tants. També s’afirma que “amb
aquest ritme de censura i repres-
sió, amb aquest ritme de vigilàn-
cia omnipresent i d’assetjament
policial estan creant un enfron-
tament irrefrenable”.

No es descarta que, pròxima-
ment, puguin arribar noves san-
cions, ja que al final de la manifes-
tació contra el desallotjament del
Kau, els Dalton i la Lakandona,
vàries persones van ser identifica-
des i advertides que serien multa-
des per manifestació il·legal.

Persones
multades per
manifestar-se

CORNELLÀ // REPRESSIÓ

“Amb les
multes
intenten

silenciar els
moviments

socials”
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✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

L’Assemblea d’Okupes de
Sabadell (AOS), juntament

amb la Coordinadora d’Assem-
blees de Joves de la ciutat (CAJEI-
Sabadell), ha denunciat “accions
intimidadores i mafioses del pro-
pietari legal” del nou Centre
Social Autogestionat que es va
okupar la matinada de dissabte a
Sabadell. Aquesta okupació va
donar el tret de sortida a la cam-
panya “Ha vessat el got”, que pre-
tén denunciar l’especulació a la
ciutat de manera “clara i directa,
exposant sense intermediaris les
seves causes i conseqüències”.

La tarda de dissabte mem-
bres de l’AOS van alertar que el
propietari de l’immoble, que
portava més de quinze anys
buit, havia amenaçat de cremar

la casa amb ells a dins. El pro-
pietari va insultar els membres
de l’AOS, va crear algunes des-
trosses a l’exterior de la casa i
després va marxar. Segons
l’AOS i CAJEI-Sabadell, l’home
va tornar al Centre Social
poques hores més tard, aquesta
vegada “armat amb un martell
de grans dimensions, una
ampolla de benzina i material
incendiari que va intentar llen-
çar, sense èxit, contra la casa”. 

Les nits de dissabte i diu-
menge uns homes van vigilar la
porta del local durant hores.
La segona nit van reconèixer
ser sicaris contractats pel pro-
pietari i van advertir a les per-
sones que es trobaven a l’inte-
rior que si no marxaven “per
les bones” el propietari con-
tractaria caps-rapats nazis per
fer-los la vida impossible.

Els okupants del nou centre social
denuncien intimidacions i amenaces
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Una vintena de furgons de la Bri-
gada Mòbil dels Mossos d’Es-

quadra va participar, el 27 de
novembre, en l’assalt nocturn de l’e-
difici okupat del carrer Metges. A les
sis del matí, van rebentar una paret
per accedir a la casa. Els okupants
tenien un termini judicial d’un mes
per treure les seves pertinences,
però els Mossos no el van respectar.
A l’interior de la casa, van agredir les
set persones que hi dormien amb
cops de puny, patades, cops de porra
i tot tipus d’agressions i humiliacions.
El dispositiu policial conjunt amb la
Guàrdia Urbana estava comandat pel
comissari Antolín i el sots-inspector
de la Brigada Mòbil, Ramón Chao. 

Desallotgen per
sorpresa el bloc
del carrer Metges

BARCELONA // ESPECULACIÓ

Hereu visita Sants la vigília de
la manifestació contra les obres 

BARCELONA // ELS POLÍTICA TEMEN UNA REVOLTA

CIUTAT VELLA // FA QUATRE ANYS QUE VOLEN QUE ELS EXPULSIN DE CASA

✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Manel González és un veí
del Raval que fa quatre
anys que denuncia la

situació d’assetjament que pateix i
que han patit vint habitatges i tres
locals al bloc de pisos on viu. Avui
dia, ja només resten ocupats quatre
habitatges i un local. El seu cas és un
dels 10.000 casos de mòbing que es
produeixen a Catalunya –segons
l’estimació del conseller Francesc
Baltasar–, però dels més emblemà-
tics a Barcelona. Vuit entitats veïnals
i col·lectius contra la violència
immobiliària recolzen la interposi-
ció d’una querella criminal per part
d’en Manel contra tots els propieta-
ris que han tingut relació amb la
degradació de la finca i les pressions
per buidar tot l’edifici. Aquest edifi-
ci s’ha venut quatre vegades entre
2001 i 2003 i ha triplicat el seu valor
malgrat l’abandonament progressiu
que presenta.

La situació és preocupant, ja
que el jutjat número 29 de Barcelo-
na havia ordenat el desnonament

d’en Manel el dimarts 27 de
novembre. Aquestes vuit entitats
van sol·licitar la suspensió cautelar
i van anunciar, en una roda de
premsa, l’inici del procés judicial
per coaccions i assetjament moral.
El desnonament va ser suspès el 23
de novembre, després de la roda
de premsa i, segons valoren els
col·lectius que donen suport a
Manel González, la seva pressió ha
tingut un bon efecte. 

Quedar-se al carrer
Manel González, que es considera
una víctima del mòbing immobilia-
ri, assegura que “els especuladors
són uns psicòpates socials perquè
estan disposats a deixar al carrer
gent que no té recursos sense cap
compensació”. També diu que “tot
el carrer es troba en situacions simi-
lars i això passa amb la col·laboració
necessària dels funcionaris públics”.
En Manel denuncia que, al registre
de la propietat, hi consten les fin-
ques “lliures d’arrendataris” quan la
realitat diu el contrari. La presiden-
ta de la Favb, Eva Fernàndez, assegu-
ra que aquesta querella “l’hauria

d’haver fet l’Ajuntament i esperem
que sigui un exemple pels especula-
dors”. Pere Farré, de la Coordinado-
ra Contra l’Especulació del Raval
creu que “s’ha produït un assetja-
ment immobiliari amb total impu-
nitat i que hi ha una manca de res-
posta per part de l’administració”.
Jaume Asens, de la Comissió de
Defensa del Col·legi d’Advocats va
anunciar que, durant la fase d’ins-
trucció, poden concórrer altres
delictes a part de les coaccions i
l’assetjament moral. Pere Pujol,
d’Arquitectes Sense Fronteres, defi-
neix el cas com un “exemple per-
fecte del manual del mòbing”.

El Districte de Ciutat Vella
també ha presentat una denúncia.
Segons la Coordinadora Contra l’Es-
peculació del Raval és una iniciativa
positiva i necessària, “però cal re-
cordar que és la primera intervenció
de l’administració després de quatre
anys de requerir-la; un gest aïllat que
per si mateix no respon ni a la grave-
tat del que passa a Robador 29 ni a
la magnitud de l’assetjament immo-
biliari al voltant de l’Operació Illa
Robador”. L’edifici del carrer Robador 29, al Raval de Barcelona Kiuba
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✑ Guillem Sànchez Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Sembla que la por d’una revol-
ta contra l’estat lamentable
de les rodalies comença a

planar entre els polítics. El 23 de
novembre, es va convocar una
manifestació veïnal al barri de
Sants contra les molèsties causa-
des per les obres del TAV i tots els
inconvenients que està generant
aquesta infraestructura: col·lapse
del servei de rodalies i movi-
ments especulatius a les zones
properes a les futures estacions
de l’alta velocitat.

El dia abans, Jordi Hereu, a-
companyat per la regidora del Dis-
tricte de Sants-Montjuïc, Imma
Moraleda, va visitar els voltants
del mercat de Sants, la part més
afectada per les obres i que té els
comerciants preocupats per les
pèrdues econòmiques. De fet,
segons l’associació de comer-
ciants, diversos establiments ja
han baixat la persiana. 

Hereu no va fer més que rea-
firmar-se en l’única mesura presa
fins ara –l’exempció de la taxa
d’escombraries, entre 200 i 300
euros l’any– i considerada “insufi-
cient” pels botiguers. També va
prometre demanar al Ministeri
espanyol de l’Habitatge que am-
pliï l’Àrea Especial de Rehabilita-
ció Integral (AERI) –que ja s’apli-
ca al nucli antic de Sants– fins a
la zona del mercat, cosa que per-
metria accedir a ajudes per la

reforma de les façanes i els edifi-
cis. Josep Domingo, del Centre
Social de Sants, ja va avançar que
Carme Chacon “aprofitaria el seu
acte de proclamació com a can-
didata”, aquest dilluns, per “anun-
ciar la decisió”, tal com estan fent
darrerament altres alts càrrecs
socialistes.

Domingo, però, va més enllà, i
sospita que la visita d’Hereu tam-
poc va ser casual. L’alcalde de Bar-
celona no havia visitat mai les
obres de Sants i la coincidència

que ho faci la vigília d’una convo-
catòria veïnal contra les obres fa
pensar en “un intent de desmun-
tar” l’acte.

Manifestació reeixida
Sense modificar l’agenda, però, la
desena d’entitats del barri de
Sants –entre elles el Centre
Social i l’Assemblea de Barri– van
celebrar una manifestació que va
reunir prop de 300 persones.
Durant el recorregut, que incloïa
les obres de la plaça dels Països

Catalans, es va demanar aturar el
TAV “fins que es resolgui el pro-
blema de rodalies” i es va denun-
ciar que el veïnat més afectat no
pot dormir. De fet, alguns dels
manifestants anaven amb bata i
pijama per visualitzar el proble-
ma. També es va tornar a demanar
que se soterrin les vies i que no es
permetin els moviments especu-
latius que ja han començat a apa-
rèixer al barri, com un futur edifi-
ci d’onze plantes, rebatejat com a
“Torre Malaia” pel veïnat.

Algunes de les 300 persones que van participar a la manifestació
Edu Bayer

d

Vuit entitats interposen una
querella per mòbing immobiliari

L’Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC) ha fet públic

que és impossible que Pedro Cayu-
queo participés en el seminari
“Conflictes oblidats: el poble ma-
putxe”, previst pels dies 27, 28 i 29
de novembre. Cayuqueo, militant
maputxe, ha vist com el govern xilè
li ha retirat el passaport i li ha impe-
dit sortir del país, amb l’argument
que encara té algunes multes per
uns fets polítics de 2003 pendents
de pagar. L’activista assegura que és
fals, però mentre el Registre Civil
xilè “estudia” els papers que confir-
men el pagament de les sancions,
no pot sortir del país.

Denuncien
l’actitud del
govern xilè 

CATALUNYA // PRESSIONS
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Al'indret on, d'aquí molt poc temps, s'ubicarà
el barri high-class de Barcelona, hi resideix
una comunitat de famílies gitanes que, fa

una quinzena d'anys, va construir-hi una aldea de
barraques.

Rodejades de grues i gratacels futuristes en
construcció, la Josefa, l'Encarnación i les altres
–amb marits relatius i molts fills–, continuen vivint
en un oasi fora del temps i del context. Ritmes
arcaics i tradicions patriarcals que es creurien
perdudes es barregen amb l'atmosfera flamenca i
amb l'alegria –gairebé bucòlica– que s'hi respira. La
degradació i els problemes bàsics –quasi primitius–
de supervivència s'acompanyen amb els colors vius
de l'interior de les cases, amb la intimitat càlida de

Romancer
romaní

Aquí comença la cuitat dins la ciutat, Poblenou

El camp: refugi i espai per sembrar El avanç inexorable del 22@.

Crist viu... i t’estima El poble gitano manté les seves tradicions

FOTOGRAFIA: Serena de Sanctis - TEXT: Sara Frau
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les xemeneies enceses, amb la unió familiar, amb
les rialles dels infants que juguen incansablement.

Fa molts anys que són a la llista pels pisos de
protecció oficial i no els n'han assignat cap.

Ara, finalment, algú s'ha fixat en ells. Però no ha
estat pas l'ajuntament ni l'Oficina de Serveis
Socials. Es tracta de l'empresa que ha comprat el
terreny i hi vol construir. El 22@ avança, per
descomptat. Que abandonin l'indret d'aquí dos
mesos, això és el que els demanen, sense que hi
hagi cap pla d'intervenció per reallotjar-los d'al-
guna manera, o ajudar-los a trobar un habitatge
digne. Sis famílies al carrer... senzillament.

Mentrestant, algú espera fer lloc per construir
un business hotel supermodern.

Les dones són el nucli de les famílies gitanes

Els infants gitanos s’integren a la societat a través de l’escolarització

Un casament gitano a la Mina El flamenc és la màxima expressió de l’esperit gitano

Les
preocupacions

de l’Antonio



✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Tenint en compte l’èxit de la
jornada de vaga de con-
ductors d’autobús, celebra-

da el 21 de novembre, el planteja-
ment actual de la direcció de
TMB hauria de canviar molt si vol
evitar noves mobilitzacions d’a-
quest col·lectiu professional. La
intenció, a falta d’una reunió
definitiva aquesta setmana, és
convocar jornades de vaga coin-
cidint amb el Nadal.

Els dos sindicats que van ins-
tigar l’aturada, CGT i ACTUB, han
manifestat la seva satisfacció, no
només pel seguiment de la con-
vocatòria per part dels conduc-
tors, sinó també pels efectes
positius que això ha generat. Si
fins ara UGT i CCOO no avalaven
les reivindicacions dels delegats
dels altres dos sindicats, després
de la jornada de protesta de la
setmana passada han canviat la
seva posició i, ara, donarien
suport a la negociació immedia-
ta amb la direcció de l’empresa
en relació amb el tema dels des-
cansos setmanals, que represen-
ta l’element central de la mobi-
lització sindical a TMB dels
últims dos mesos.

La principal demanda és,
doncs, que es concedeixin dos
dies de descans setmanal (no
necessàriament consecutius ni en
cap de setmana) als conductors
de la plantilla de TMB. Altres
qüestions a negociar són l’exces-

siu volum d’hores extres –80
hores anuals obligatòries– que,
juntament amb la manca de jor-
nades de descans, acaben donant
un total de 251 dies treballats a
l’any, una xifra força superior a la
d’altres col·lectius professionals
del mateix rang.  

Pel que fa a la direcció de
TMB, cal dir que havia declinat
qualsevol negociació amb els
representants sindicals fins que
es va convocar la jornada de
vaga. Dos mesos després d’haver
estat alertada de les demandes
dels treballadors, es va veure

abocada a enviar una resposta
ràpida on mantenia un posicio-
nament immobilista. Però, en
vista de l’èxit de la convocatòria
i del canvi de criteri de CCOO i
la UGT, ara TMB sembla disposa-
da a negociar. Els sindicats, en-
fortits per la nova conjuntura,
donen tres setmanes a l’empresa
perquè s’assegui a negociar amb
voluntat d’acceptar canvis en les
condicions laborals dels con-
ductors. Si no fos així, es pre-
veuen jornades de vaga, en
aquest cas en plural, pels vol-
tants de Nadal.

Pendents del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
Paral·lelament, s’està esperant
el veredicte del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
sobre el recurs presentat per
TMB després de perdre el judici
en el qual es dirimia sobre el
dret dels treballadors i les tre-
balladores de tenir un “temps
per a l’entrepà”, evidentment
inclòs dins la jornada laboral.
L’empresa no contempla aques-
ta possibilitat i, per això, va
recórrer la sentència que l’obli-
gava a permetre’ls-ho.

✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La plantilla de SEAT  tornarà
a fer vaga. El motiu són els
torns nocturns de produc-

ció que es fan els dies festius a les
fàbriques que la multinacional té
a la Zona Franca i a Martorell.
Segons assegura Luis Doncel, re-
presentant del sindicat CGT al
¡Comitè d’Empresa, aquesta ac-
tuació de l’automobilística “està
fora de llei i de conveni i se suma
al fet que SEAT encara no ha
readmès més d’un centenar de
les persones acomiadades ara fa
dos anys. I això que va signar un
acord en aquest sentit”.

Les aturades es faran aquest
cap de setmana, tot i que estan
pendents de la mediació que
divendres intentarà dur a terme
el Departament de Treball de la
Generalitat.

Exigències a l’administració
Però segons Doncel, aquesta és
una nova actuació irregular que se
suma a les que SEAT ha protago-
nitzat fins ara. Després de presen-

tar un informe al Departament de
Treball on es denunciava l’incom-
pliment de la multinacional pel
que fa al reingrés d’una part de la
plantilla (com es va pactar fa dos
anys), els representants sindicals
de la CGT al Comitè Intercentres
de l’empresa automobilística
s’han reunit amb el Director
General de Relacions Laborals,
Salvador Álvarez. La trobada ha
acabat amb el compromís del
representant de l’administració

de reunir-se amb totes les parts
implicades abans que acabi l’any. 

En aquest sentit, Luis Doncel,
recorda que la Generalitat té un
paper important en la solució d’a-
quest conflicte, ja que “l’acord
final a què vam arribar empresa i
treballadors va tenir la participa-
ció del govern català com a media-
dor”. El representant sindical ad-
verteix, però, que “a l’empresa
només li queda un mes per read-
metre un centenar de persones

acomiadades i, si no ho fa, l’admi-
nistració hauria d’actuar en conse-
qüència”.

La denúncia
L’informe que els membres del co-
mitè d’empresa van presentar a la
Direcció General de Treball posava
de manifest que, segons el sindicat,
SEAT podria haver donat feina a les
persones que estan pendents de
ser readmeses, però que no ho ha
volgut fer. A més, denunciava que
entre els noms que figuraven per
tornar aviat a treballar no hi havia
una clara discriminació ja que
només hi ha una dona i sis afiliats a
la CGT.

El conflicte va començar fa
dos anys quan SEAT va acomiadar
660 persones perquè, segons els
responsables de la multinacional,
no hi havia feina per tothom. Tot
i això, l’augment de la producció
al llarg d’aquest any ha fet que
l’empresa necessités més mà d’o-
bra. I les previsions de futur fan
pensar el mateix, ja que els res-
ponsables de SEAT han arribat a
parlar de fabricar 445.000 vehi-
cles el 2008. 

pàgina 16 així està el pati directa núm. 72 / 28 de novembre de 2007

Els sindicats podrien convocar
aturades per Nadal si TMB no cedeix

BARCELONA // ÈXIT DE LA VAGA DELS CONDUCTORS D’AUTOBUS

Mobilització dels treballadors d’autobusos davant de l’ajuntament Antonio Aranda

La plantilla de l’empresa tornarà a
fer vaga el cap de setmana

BARCELONÈS // SEAT FA PROMESES QUE NO COMPLEIX

Marxa fins a la seu del Departament de Treball Arnau Bach
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✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

L’entitat ecologista GEPEC-
EdC ha fet arribar a l’Ofi-
cina Territorial d’Avalua-

ció Ambiental de Tarragona un
plec d’objeccions al Pla Especial
que vol desenvolupar L’Incasol  a
la partida de la Gambada, situada
entre el Pla de Santa Maria i Alió. 

L’Institut Català del Sòl ha ad-
quirit 125 hectàrees de terreny a la
partida de la Gambada del Pla,
molt a prop del polígon industrial i
en direcció a Alió. L’Ajuntament ha
donat el vist-i-plau al projecte, tot
demanant que “és minimitzi l’im-
pacte paisatgístic”. El GEPEC de-
nuncia que les hectàrees destina-
des arriben a 340. També planteja
algunes qüestions preocupants
respecte aquest Pla Territorial (PE-
161/2007).

L’entitat ecologista denuncia
la transformació de les 340 hectà-
rees de sòl agrícola i forestal en
un “mosaic de parcel·les” de pro-
ducció d’energia solar fotovoltai-
ca. El Gepec-EdC assegura que és
tractaria d’un parc solar vuit vega-
des més gran que el de Flix, que
està situat en sòl industrial i que
actualment ocupa el dubtós ho-
nor de ser el més gran de Catalun-
ya. Les “unitats productives” es
dividiran en parcel·les aïllades
d’entre quatre i catorze hectàrees,
amb una producció d’un màxim
de 2 MW cadascuna. 

L’entitat ecologista també
creu de vital importància tenir en
compte l’impacte que tindrà la
instal·lació d’aquest parc en la
fauna autòctona. Aquest parc
solar suposarà la pèrdua d’hàbitat
per a una multitud d’espècies pro-
tegides com, per exemple, l’àguila
cuabarrada, l’àguila marcenca,
l’esparver cendrós, el falcó pere-
grí o el tòrlit i el sisó.

L’alternativa del Gepec-EdC
Davant de tota aquest problemà-
tica plantejada pel grup ecologis-
ta, l’alternativa que proposa és la
creació de petits parcs solars
situats en sòl industrial. Aquesta
opció seria factible als diferents
polígons industrials de la zona,
com el del Pla de Santa Maria,
Alió, Valls, Puigpelat o Vila-rodo-
na. També planteja l’opció d’ins-
tal·lar les plaques solars en teula-
des d’edificis públics. I, per últim,
la creació d’una ordenança solar
al municipi d’El Pla de Santa Maria
per fomentar l’us d’energies reno-
vables entre els seus ciutadans. 

El Gepec-EdC considera que
la clau del bon desenvolupament
de les energies renovables rau en
la creació d’un entramat de peti-
tes instal·lacions ubicades en sòl
industrial o urbà i no pas en grans
concentracions productives en
sòl rústic, com ja ha passat amb
les centrals eòliques. 

L’Incasol
promou el parc
solar més gran
de Catalunya

L’ALT CAMP // ESPECULACIÓ
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GEPEC-EdC
denuncia un pla

de l’Incasol



✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere, el 25 de
novembre, també és el Dia

de les Persones Sense Llar. És una
data poc coneguda, una celebra-
ció ignorada per moltes i menys-
preada per algunes. Aquest any, el
lema del Dia dels Sense Sostre
2007 –“Per una salut digna per a
totes”– vol denunciar les barreres
que pateixen les persones sense
llar en l'accés a la salut. La inexis-
tència de sistemes adequats, la
insuficiència dels pressupostos i
dels recursos o les condicions res-
trictives, juntament amb les carac-
terístiques especials d'aquest
col·lectiu, limiten l'accés norma-
litzat al sistema públic de salut a
les persones que viuen al carrer. El
menyspreu que solen mostrar la
resta de persones vers aquest
col·lectiu no ajuda gens a la seva
reinserció. La celebració d'en-
guany del Dia de les Persones
Sense Sostre s'ha volgut centrar en
aquest tema. Amb el lema “l'alta
mèdica és una mala notícia... si
vius al carrer”, la representació
d'un hospital amb llits de cartró,
ha tenyit de realitat l'eix comercial
de la capital de la terra ferma.

La celebració d'aquesta diada a
Lleida també ha estat marcada per
la denúncia que han fet algunes
usuàries de la disminució de places
que hi ha hagut a l'alberg municipal
respecte l'any passat. La Paeria, l'A-
juntament de Lleida, fa anys que ha
derivat la gestió de l'acollida noc-
turna de les persones sense llar a
una pensió particular, la pensió
Àlex, situada al casc antic de la
capital de Ponent. Dormir i esmor-
zar és el que ofereix el servei d'aco-
lliment, un servei que s’incrementa
quan s'activa el Pla Iglú.

Només per sota el zero graus
El Pla Iglú és el protocol que s'acti-
va des de la Paeria quan les tempe-
ratures baixen dels zero graus, a
partir de dos quarts d’onze de la
nit. La Guàrdia Urbana i els Mossos
d'Esquadra tenen l'obligació d'in-
formar qualsevol persona sense
llar que vegin pels carrers de l'exis-
tència del servei d'allotjament i
també de traslladar-la –si la per-
sona hi accedeix– a aquest espai.
Segons el consistori municipal, l'u-
suari s'hi pot estar indefinidament
mentre les temperatures estiguin
sota zero. Després ha de marxar. El

pla ofereix passar la nit i l'esmor-
zar de l'endemà. L'objectiu del pla,
segons la Regidoria de Serveis Per-
sonals, és evitar les repercussions
negatives que pot ocasionar el
fred en la salut de les persones,
sobretot en les que poden patir
alguna malaltia.

Segons dades de la Regidoria
de Serveis Personals de Lleida, des
del 15 de novembre (el en dia que
es va iniciar el pla) i fins avui, dotze
persones s’han acollit al Pla Iglú.

81 persones mortes
A la capital de Ponent, la gestió
dels pocs recursos destinats a les
persones sense llar es fa a través
del programa Arrels, amb un
seguit de recursos dedicats a la
reinserció de persones, amb l'ob-
jectiu de dotar-les de les eines
necessàries per a la recuperació
de la seva dignitat. La Fundació
Sant Ignasi de Loiola –l'entitat de
caràcter religiós que impulsa i
gestiona aquests programes– ne-
ix l'any 1994 a Lleida. És una de les
úniques entitats que lluita per l'e-
radicació de l'anomenat “quart
món”. En una roda de premsa que
es va celebrar el 20 de novembre,
va denunciar, a través del director
d'aquests programes, Joan Sun-
yol, la seva preocupació per les
mancances i l'abandó que pateix
aquest col·lectiu per part de les
institucions i la societat en gene-
ral. Un abandó que s'ha traduït en
81 persones mortes durant els
últims catorze anys. Segons Sun-
yol, aquest pla té moltes mancan-
ces. Què cal fer quan les tempe-
ratures baixen sota zero abans
d'hora o no baixen? I, els Mossos
d'Esquadra o la Policia són els
més indicats per fer les tasques
del Pla Iglú? Per Sunyol, el tema
de l'allotjament dels sense sostre
és una qüestió no resolta, igual
que la diversificació de serveis. I
sempre hi ha més persones que
no pas places disponibles.

Un alberg on passar les nits
Per aquesta entitat, la solució
passa per la creació d'un alberg,
un espai on els transeünts i les
persones que viuen permanent-
ment a la ciutat puguin gaudir de
més llibertat a l'hora d'acostar-

s'hi. Un espai on una treballadora
social pugui desenvolupar la seva
tasca i on qualsevol persona –si
vol–pugui reintegrar-se a la socie-
tat al seu ritme. De fet, sembla
que hi ha d'altres entitats com
aquesta, que treballen en la ma-
teixa línia i que ja han començat a
elaborar un avantprojecte.

A través dels testimonis de
diversos usuaris, s’ha pogut consta-
tar la preocupació que mostra
aquest col·lectiu en relació a la dis-
minució dels serveis respecte l’any
anterior, tant pel que fa l’allotja-
ment com a la manutenció.

Concretament, han mostrat la
seva preocupació per la disminu-
ció dels tiquets d’alimentació dia-
ris. Segons aquests usuaris, l’any
passat, se subministrava menjar a
50 persones cada dia. Aquest any,
tan sols és reparteixen 25 tiquets,
tot i que ja s’havia vist que amb 50
tiquets moltes persones quedaven
sense poder menjar quelcom
calent.

Aquesta reducció també ha
afectat les places disponibles a l’al-
berg. Algunes persones usuàries
han denunciat que no se’ls han
facilitat habitacions, amb l’argu-
ment que totes les places estaven
ocupades. En canvi, ells asseguren
que el motiu no és aquest, ja que
mentre passen fred al carrer, cada
dia hi ha llits buits a l’alberg. El con-
sistori ha negat aquesta reducció i
ha dit que el que s’ha establert és
un major control sobre l'accés a
aquests serveis.

Alguns educadors socials tam-
bé s'han qüestionat que es derivi
aquestes persones a un hostal de
titularitat privada situat al centre
històric de la ciutat. Consideren
que, tenint en compte que el 75%
de les persones sense sostre tenen
problemes d’addicció i que més
del 30% pateixen malalties men-
tals, haurien d’estar tutelades per
professionals en un espai adequat
a les seves necessitats.

Segons la Regidoria de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Llei-
da, actualment els usuaris del ser-
vei són derivats a dues entitats pri-
vades, la Pensió Àlex i l’Hostal la
Plaça, uns espais que –segons ells–
són provisionals, ja que aquesta
ubicació està en revisió. Des del
consistori, també s’està qüestio-
nant la viabilitat d’aquests espais i
s’estan plantejant canvis seriosos
en el conveni actual.

Actualment, la Paeria està
duent a terme –juntament amb
entitats com Cáritas i Arrels– un
programa de rehabilitació. Fins ara,
s'hi han acollit 22 persones sense
llar i, en la majoria dels casos, amb
problemes d'addicció.
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Un mosso es dirigeix als sense sostre que dormen al carrer 

Una realitat social invisibilitzada
i agreujada pel fred

LLEIDA //PROP DE 8.000 ‘SENSE SOSTRE’ DORMEN ALS CARRERS DE LES CIUTATS CATALANES

Matalàs i roba a un carrer de Lleida
Ariadna Nieto

La representació
d’un hospital
amb llits de

cartró ha tenyit
de realitat

l’eix comercial 
de la capital 

Els tiquets han
disminuït dels
50 diaris de

l'any passat als
25 d’aquest any

81 persones
mortes al carrer
durant els últims

catorze anys

S’està
qüestionant 
la viabilitat

d’aquests espais 
i s’estan

plantejant canvis

d

Ariadna Nieto
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Alí Fayyad és president del
Centre Consultiu per Estudis i
Documentació (CCSD, en les
sigles angleses) i professor de
Ciències Polítiques i Sociologia
a la Universitat Libanesa.
Malgrat aquest perfil tan acadè-
mic, ha desplegat recentment
una intensa tasca política, tant
en l’àmbit local com en l’esce-
nari internacional. Alí Fayyad es
va convertir en un dels rostres
més mediàtics al Líban durant
els 30 dies de setge israelià i va
ser un dels principals blancs
d’Israel durant l’última guerra.
A mitjans de novembre va parti-
cipar a Barcelona en les jorna-
des “Construïm un espai
mediterrani per la pau, la justí-
cia, la dignitat i els drets dels
pobles” organitzades per
SodePau, Ciemen i la
Plataforma Aturem la Guerra.
En aquesta entrevista parlem
amb ell sobre la situació al
Líban i a l’Orient Pròxim, el
paper d’Hezbol·là i la situació
del moviment internacional
contra la guerra.   

✑ Manel Ros 
/Barcelona/

Quina és la situació política
actual al Líban després de
la guerra contra Israel?

La situació a nivell intern, ara
mateix, és molt complicada, ja
que existeix una divisió entre dos
grups: els pro-americans i els que
donen suport a la resistència.
Aquets grups estan dividits en
base a temes diversos com, per
exemple, el paper de la resistèn-
cia, la relació amb Síria, el conflic-
te palestí al sud del Líban o la
política libanesa respecte als EUA
i els altres països. Pel que fa a
nivell extern, crec que ara la resis-
tència és més forta, ja que va
guanyar la guerra. Per altra banda,
la comunitat internacional, espe-
cialment els països involucrats en
el conflicte arab-israelià es pre-
gunten com un partit tan petit
com Hezbol·là, amb milers d’acti-
vistes, amb armes molt menys
potents que l’exèrcit israelià, ha
pogut derrotar una de les forces
armades més poderoses del món.
Aquesta es una gran lliçó per al
govern del Líban, pels lluitadors per
la llibertat en altres moviments de
resistència, des de Palestina fins a
l’Amèrica Llatina. La victòria acon-
seguida contra Israel és  molt im-
portant estratègicament. 
Com definiria la resistència
d’Hezbol·là al Líban i quin paper
juga dins la societat libanesa?
Crec que la tasca d’Hezbol·là té
dues dimensions, una nacional i
una altra d’internacional, les quals
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“Seria més realista aconseguir la pau
si a Palestina hi hagués un sol estat”

es complementen. Podem definir
Hezbol·là com la resistència na-
cional per l’alliberament del po-
ble libanès que, alhora, té tres
objectius principals: l’allibera-
ment dels territoris ocupats, l’alli-
berament dels presoners libane-
sos capturats per l’exèrcit d’Israel
i la defensa de la sobirania del
Líban, ja que Israel la viola diària-
ment. 

Molta gent pot pensar que el
que vol Hezbol·là és implemen-
tar un estat islàmic. Quina res-
posta es dóna a això?
Alguns dels discursos polítics de
Hezbol·là en els anys vuitanta,
durant els primers anys, parlaven
de l’Estat islàmic, però s’ha de
posar en el seu context, ja que
durant aquella època hi havia

una guerra civil al Líban, sense
cap mena d’estat ni de govern.
Però Hezbol·là ha progressat en
el seu discurs polític, i des del
1989 va canviar cap a una altra
posició política, defensant un
procés totalment democràtic
pel Líban. Ara Hezbol·là també
treballa dins les institucions
democràtiques, com el parla-
ment libanès i, de fet, té un dels
grups més nombrosos dins el
parlament i manté dos ministres
dins el Govern de Siniora. Per
tant, Hezbol·là no vol establir un
estat islàmic sinó que està treba-
llant per a millorar i reformar el
sistema polític libanès precisa-
ment per aconseguir que no
sigui confessional, perquè sigui
un sistema totalment democrà-
tic basat en el concepte de la
ciutadania i no en el de la sepa-
ració entre religions.       
Quina creu que és la clau per a
aconseguir una pau definitiva al
Pròxim Orient?
Crec que sense una solució defini-
tiva al conflicte palestí no po-
drem parlar mai d’estabilitat i pau
al Pròxim Orient. Es necessari tro-
bar una solució per als palestins
que garanteixi tots els seus drets
polítics. Seria molt millor i més
realista aconseguir la pau si a
Palestina hi hagués un sol estat
per tota la gent que viu allà, mu-
sulmans, cristians i jueus. En a-

quest sentit, el procés que es va
donar a Sud-àfrica és un bon mo-
del a seguir.
Això significaria mantenir l’estat
d’Israel? 
Israel és un estat racista i il·legal
que es va construir sobre la sang de
milers de persones assassinades.
Avui en dia milions de palestins
refugiats per tot el món encara
viuen en condicions dramàtiques i
miserables i el responsable de tot
això és Israel. Quan parlo d’un sol

estat, parlo d’un altre estat, no del
que hi ha ara, parlo d’un estat que
inclogui la Palestina històrica; i
quan parlo de Palestina, no parlo
d’un lloc només per àrabs, sinó
per tota la gent, ja siguin jueus,
cristians o musulmans. Un estat
que sigui totalment democràtic i
que la gent que en formi part
esculli realment el sistema polític
que vulgui.

Com es veuen des del Líban els
moviments contra l’imperialis-
me i la guerra que s’estan fent
els darrers anys?
Per a nosaltres és un moviment
social molt important i en vàrem
voler formar part des del principi.
Ara, Hezbol·là forma part del
moviment global contra la guerra
i la globalització, i crec que aquest
ha estat un pas molt important
per acostar els moviments d’es-
querres europeus i els moviments
islàmics del món àrab. Crec que és
un bon model, ja que si es vol ser
actiu i útil al món àrab s’ha d’estar
coordinat amb els moviments
islàmics. Per la banda d’Hezbol·là
també és important cooperar
amb l’esquerra europea, especial-
ment amb els diferents movi-
ments socials que treballen inde-
pendentment dels governs. 

Malgrat això, crec que l’activi-
tat del moviments antiguerra a
Europa ha baixat darrerament
aquests últims anys. Mentre que
abans, per exemple, hi havia mol-
ta activitat en la defensa de la
causa palestina, ara aquesta ha
disminuït. Els moviments socials i
el moviment antiguerra necessi-
ten fer profundes reflexions per
saber quins han estat el punts
dèbils fins aleshores i com, en el
futur, podem reforçar aquest mo-
viments per fer-los encara més
consistents.  d

/internacional@setmanaridirecta.info/

Anna Maria Piñol

“Hezbol·là
forma part del

moviment
global contra
la guerra i la
globalització”

“La victòria
aconseguida
contra Israel
és una lliçó

pels lluitadors
d’altres

moviments
de resistència”
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✑ Marta Serra
Brigada Alí Primera
/Barcelona/

Els veneçolans tornen a les
urnes el proper 2 de desem-
bre. Aquest cop, per votar en

un referèndum que gira al voltant
de la reforma constitucional.

L’actual Constitució, redac-
tada el 1999 per l’Assemblea
Nacional Constituent, especial-
ment elegida per fer aquesta
tasca, es va aprovar en referèn-
dum després d’un procés en el
qual els veneçolans van poder
participar fent aportacions di-
rectes. Quasi vuit anys després
es troben amb la necessitat d’a-
profundir en el procés revolu-
cionari i adaptar la constitució a
les necessitats reals del poble,
tenint com a principi que una
constitució no pot ser un text

tancat, sinó que s’ha de millorar
acompanyant els canvis estruc-
turals que s’estan produint. D’a-
questa manera s’arriba a aquesta
reforma constitucional.

VENEÇUELA // LA NOVA CONSTITUCIÓ MÉS ENLLÀ DE LA REELECCIÓ

Un salt qualitatiu per la revolució

✑ César Jerez
Agencia Prensa Rural
/Barcelona/

ACaracas els carrers estan
plens d’una sola paraula: “Sí”.
S’apropa el 2 de desembre i

es preveu que més d’un 60% dels
votants referendaran la reforma
constitucional que garantirà l’apro-
fundiment dels canvis a Veneçuela.

Caracas és una ciutat envolta-
da per turons atapeïts de cases de
maons rojos sense arrebossar, on
viuen els pobres que voten a Chá-
vez una i altra vegada sense can-
sar-se. Aquesta ciutat, on aquests
dies es parla de reforma i socialis-
me a totes les cantonades, s’havia
convertit, durant els darrers me-

sos en l’epicentre dels esforços
internacionals per aconseguir un
intercanvi humanitari de preso-
ners de guerra entre l’Estat colom-
bià i la guerrilla de les FARC-EP.

Uribe li va retirar de forma
abrupta a Chávez les funcions de
mitjancer i facilitador per aconse-

guir aquest acord quan el drama
dels presoners de guerra semblava
acostar-se a un desenllaç, gràcies a
les gestions del president veneço-
là, que van incloure reunions amb
el president francès Nicolas Sar-
kozy, amb familiars dels presoners
d’ambdues parts i amb coman-
dants guerrillers.

Por a la pau
La possibilitat d’una reunió entre el
vell comandant guerriller Manuel
Marulanda i Chávez, després d’un
gest de bona voluntat que hagués
inclòs proves de supervivència i,
fins i tot, l’alliberament eventual
d’alguns dels retinguts per part de
les FARC, van encendre les alarmes
dels sectors més reaccionaris a

Bogotà i a Washington. En aquell
moment ja era evident que s’avan-
çava irreversiblement cap a un
acord humanitari.

Les FARC havien aconseguit
tornar a l’escenari internacional
després d’un llarg període d’aïlla-
ment, i Uribe compareixia indignat
davant els mitjans de comunica-
ció, reclòs en la seva posició
intransigent. Es buscava un pretext
i el van trobar, paradoxalment, en
una trucada telefònica de Chávez
al general Montoya, comandant
de l’exèrcit colombià, en el trans-
curs de la seva tasca mitjancera.

“Jo no tinc confiança, he per-
dut la confiança. I això, per a les
relacions bilaterals és greu”, va afir-
mar el mandatari veneçolà en una

entrevista emesa per televisió a la
matinada del dissabte a Caracas.
“Hi havia una fórmula plantejada
que anava en el camí de l’èxit, però
hi ha gent molt propera a ell
(Uribe) que el que vol és la guerra, i
sobretot els “gringos”, que desitgen
el conflicte perquè no els importa
la vida, ni aquests nens, dones,
homes, pares, mares, esposos i
mullers”, va assenyalar Chávez.

“Això afectarà les relacions
bilaterals. Uribe ha trencat un
compromís, perquè hauria d’ha-
ver-me trucat per aclarir el succés.
Això és molt greu i en prenc nota”,
protestava el president bolivarià
visiblement molest, al mateix
temps que responsabilitzava del
fracàs de la seva gestió mitjancera
a “gent propera” al president
Uribe, “que té molt poder i no vol
l’acord humanitari”.

Finalment, Chávez va ser em-
fàtic en afirmar que “el conflicte
colombià no té solució militar
sinó política”, i va denunciar que
“les pressions són infinites i l’ex-
trema dreta colombiana no vol
aquesta sortida”.

COLÒMBIA //ELIMINEN CHÁVEZ COM A MITJANCER EN EL CONFLICTE

Fixar les conquestes socials
Segurament, un dels punts més
importants és la definició del
Poder Popular, ja que es passa a
reconèixer el paper del poble no
sols com un subjecte de dret,
sinó com un subjecte polític que
compta amb condicions per a un
exercici polític. Així, el Poder
Popular no és elegit, només ne-
cessita la condició de ser un
grup organitzat, és una part del

poder públic i s’organitza terri-
torialment (per exemple, en
consells comunals).

En definitiva, un nova “geome-
tria del poder” que permetrà aca-
bar amb els desequilibris entre les
diferents zones, fundar una orga-
nització territorial més equitativa
i, sobretot, aconseguir una eina
funcional pel paper que comença
a jugar el poder comunal en la
construcció d’un nou Estat.

En l’aspecte laboral, l’avanç
més significatiu rau en la reduc-
ció de la jornada laboral a sis
hores diàries o 36 setmanals.
També és preveu la creació d’un
fons d’estabilitat social per a tre-
balladors i treballadores per
compte propi, col·lectiu molt
precaritzat fins ara.

Entre altres capítols, cal des-
tacar el reconeixement de dife-
rents formes de propietat: la pú-

blica, la social, la col·lectiva, la
mixta i la privada. També s’aboleix
la propietat intel·lectual, per a
impedir la mercantilització de la
cultura i el saber.

Una societat polaritzada
La proposta, però, ha generat un
altre debat en  la societat vene-
çolana. Per un cantó l’oposició,
que segueix amb la seva campan-
ya de desprestigi del procés revo-
lucionari, utilitza tots els mitjans
per atacar irracionalment tot allò
que comporta un canvi, tot allò
que fa perillar cada cop més els
seus privilegis. No ha dubtat a
portar la desinformació a escala
internacional, posant especial
èmfasi en el tema de la possibili-
tat de reelecció contínua de la
presidència com un element cru-
cial, i deixant de banda la resta de
punts, realment molt més impor-
tants i que fan d’aquesta reforma
una necessitat.

Però a l’altra banda, trobem
les organitzacions socials que
demanen el vot afirmatiu. Un cop
més, han tingut una participació
activa, aportant propostes d’arti-
cles i veient com el resultat refor-
ça el seu paper. A la fi, el conjunt
d’aportacions i reflexions han
permès arribar a una proposta de
reforma constitucional que supo-
sa una ampliació substantiva dels
drets socials, econòmics, culturals
i civils del poble i alhora un salt
qualitatiu en relació a la Constitu-
ció vigent fins ara. d

d

“Gran marcha Roja Rojita por la Reforma Constitucional”, feta a Caracas el 4 de novembre
Ariel LópezSegurament, un

dels punts més
importants és la

definició del
Poder Popular

Chávez va
afirmar que
“el conflicte

colombià no té
solució militar,
sinó política”

Uribe torna a frenar
l’intercanvi humanitari

Llibre polític, crític...
Editorials: Virus, Vosa,
Txalaparta, Hiru, El Jonc

C/ de l’Or, 8 (Plaça del Diamant)
08012 Gràcia. Barcelona
Telèfon 933 683 901 
distrivinyes@yahoo.es
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✑ Enric Borràs Abelló

Amb el show de l’acte de David
Duke a la llibreria Europa de Bar-
celona, Pedro Varela ha aconse-

guit més ressò del que es podia imaginar.
En teoria l’acte es va suspendre, però a
l’hora de la veritat només es va tractar
d’un intercanvi: Varela va canviar un acte
al fons de la seva llibreria davant d’una
cinquantena d’incondicionals per una
conferència de premsa al mig del carrer
Sèneca per a una vintena de periodistes,
fotògrafs i càmeres. 

Però els periodistes no només van
passar-se prop d’una hora escoltant David
Duke i Pedro Varela, enregistrant-los i
fent-los fotografies, sinó que, quan els
Mossos d’Esquadra els van deixar passar al
carrer Sèneca per a la conferència de
premsa, gairebé es barallaven per aconse-
guir els llocs del davant. Corredisses i
empentes per fer un cercle davant els pro-
tagonistes, com si fossin polítics de pri-
mera línia o personatges famosos.

Així doncs, els professionals de la
comunicació van donar veu a David Duke
i a Pedro Varela, representants d’una ideo-

logia racista, minoritària i extremista,
però sobrerepresentada als mitjans de
comunicació. Així, diaris, ràdios i canals de
televisió van explicar les raons que,
segons els responsables de l’acte, els
havien dut a suspendre’l voluntàriament,
tot i que es queixaven de que se’ls havia
coartat la llibertat d’expressió.

Hi ha centenars de llibreries a Barce-
lona i moltes organitzacions polítiques
més nombroses que no les que donen
suport a les idees de Varela, però no sur-
ten tan als mitjans de comunicació. Si bé
és cert que hi havia polèmica a causa de

l’acte, allò que va ser important el 24 de
novembre, més que la conferència, va ser
la manifestació antifeixista que va reunir
centenars de persones. La protesta tenia
molt més suport que no l’acte, però va
tenir menys pes als mitjans, segurament
perquè no hi va haver avalots que quedes-
sin bé a la foto.

Què justifica que s’hagin escrit i gra-
vat centenars de notícies aquí i a l’es-
tranger sobre la presència de David Duke
a Barcelona però, en canvi, que les pro-
testes populars només s’esmentin de
passada?

La propaganda gratuïta servida en safata als feixistes

Freqüències de ràdios lliures o populars 
Ràdio Bronka 104.5FM (Bcn Nord, Gramenet i Badalona) i 104.45FM (Bcn Sud i Hospitalet), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona),

Radio 90 101.4FM (Olot), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), Ràdio Klara 104.4FM (València), Ràdio Malva 105.0 FM (València), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Alberto Gómez

Em fa mal que el meu pare cregui cada
vegada menys en el periodisme. Que
desconfiï d’una professió apassionant.

Però no el considero culpable. Amb
espectacles tan lamentables com el que
hem protagonitzat amb el cas de l’agres-
sió racista als Ferrocarrils de la Generali-
tat, és completament comprensible la
seva actitud.

Diguem-ho clar. Va ser un autèntic
circ. Una pressió i un assetjament medià-
tic desproporcionat i injustificat. I qui pre-

tengui justificar-ho és algú que va oblidar
fa temps el que busca aquesta professió.
Entre tots, vam voler crucificar algú des-
prés de saltar-nos tots els preceptes que
haurien d’existir darrere de cada article,
de cada directe. I, per més vergonya, ens
excusem amb les premisses de la compe-
tència, de la pressió popular i d’una preca-
rietat cada vegada més asfixiant.

Semblava mentida, però va ser així. Per
moments, els informatius de TVE, TV3, Cua-
tro, Antena 3, Telemadrid, La Sexta o Tele-
cinco estaven dedicats en cos i ànima a
condemnar Sergi Xavier, igual que les agèn-

cies EFE, EP i Corpa. Els programes España
directo, Está pasando, Channel nº 4, A tres
bandas o El buscador malgastaven minuts
de directe per explicar tots els detalls
d’una causa judicial que havien arrabassat
al jutge en pro de la justícia social.

I, quan un pensava que el foc mediàtic
s’estava apagant, el testimoni de l’agressió
és igualment assetjat i decideix, segons TV3,
explicar el que va succeir i “triar” Els matins
com a únic plató. La presa s’escapava de les
urpes de la resta de mitjans carnívors.

Mentrestant, el CAC i el Col·legi de
Periodistes s’esforcen a recomanar el codi

deontològic i a repulsar el protagonisme
que hem concedit a l’agressor. Una protes-
ta sense noms ni cognoms, perquè respon-
sables, editors i caps de secció no se sen-
tin acusats.

Quanta hipocresia. Quanta falta d’au-
tocrítica, en una professió en la qual
sobren egos i manquen periodistes que,
senzillament, sàpiguen diferenciar una
informació d’un trist espectacle. Una dife-
rència que encara estem a temps de recu-
perar i d’oferir a un lector i a un especta-
dor ansiós per retrobar-se amb el millor
del nostre ofici.

En el circ dels mitjans de comunicació

✑ Joan G. Vallvé

Ja és a les botigues el primer joc basat en
la Guerra Civil: “Sombras de guerra”, dis-
tribuït –i pagat– pel grup Planeta. Tot i

que ja existeixen d’altres jocs de guerres
contemporànies, com “Call of Duty” o
“Medal of Honor”, dedicats a la Segona
Guerra Mundial, “Sombras de guerra” ha
causat polèmica. I no ho ha fet tant per
convertir un conflicte encara viu en la
memòria de molts en un entreteniment,
sinó per la terminologia que s’hi fa servir. En
una notícia publicada per VilaWeb, Manel
Perona, President de l'Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica de
Catalunya, no veu que el joc sigui gaire res-
pectuós amb els qui van viure la guerra.
D’entrada, rebutja que el joc posi al mateix
nivell, com si fossin dos bàndols equipara-

bles, el govern legal republicà i  els rebels
colpistes. I és que a “Sombras de guerra” el
jugador pot triar bàndol: el dels rebels fran-
quistes, amb les tropes revoltades, la Legió
Còndor alemanya i els voluntaris italians; o
el dels republicans, amb les tropes regulars
o els voluntaris soviètics que formaven
part de les brigades internacionals. Per

Perona hauria de quedar clar que no es
tracta d’una qüestió de bàndols, sinó de la
revolta d'uns insurrectes que pretenien fer
un cop d'estat en contra del govern legal
republicà, que es va defensar de l'agressió. 

A més d’això però, el joc no fa servir la
terminologia acceptada pels historiadors i
la comunitat acadèmica, sinó la que feien

servir els franquistes: es parla de “nacio-
nals”, en lloc de rebels o colpistes; o s’ano-
mena “esquerranistes” als polítics de la
Generalitat de Catalunya que no eren
anarquistes. Segons Francisco Pérez, mem-
bre de l’empresa Legend Studios i respon-
sable del desenvolupament del joc, han
triat aquesta terminologia perquè volen
vendre el joc a diversos països i és la que es
coneixia més a escala internacional.

El joc també inclou algunes frases que
molts historiadors desaprovarien. Per
exemple, a la cronologia de la guerra que
ofereixen a la web oficial (Sombrasde-
Guerra.es), se n'explica l'origen en aquests
termes: “La Guerra Civil va ser causa i con-
seqüència dels somnis, les aspiracions, les
ambicions i els desigs d'una nació, filtrats
pel sedàs del particularíssim tempera-
ment espanyol.”

Planeta posa a la venda un joc d’ordinador
sobre la Guerra Civil amb terminologia franquista

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges
concerts
exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060
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Punts de venda

La subscripció és la manera més efectiva per poder llegir DIRECTA setmanalment i
també per donar el teu suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60 euros,
amb la teva subscripció el setmanari guanya en qualitat i presència al territori. 

Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>
-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info> 

-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info> 
-Osona <osona@setmanaridirecta.info> 
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Noguera)
<terresponent@setmanaridirecta.info> 
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info> 
-Solsonès <solsones@setmanaridirecta.info> 

Corresponsalies

BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Distrivinyes De l’or, 8 (Plaça del Diamant)
HORTA - GUINARDÓ

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

Quiosc Manu Nàpols-Roselló
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
POBLENOU

Taverna Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
SANT ANDREU

Patapalo Rubén Dario, 25
Bar La Lira Coroleu, 14
Andy Blue Can Fabra
Trèvol Portugal, 2-4 Baixos
Quiosc Comerç Plaça Comerç
Quiosc Rambla Fabra i Puig, 10
Quiosc 11 de Setembre Onze de Setembre
NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Casal de Joves de Roquetes Vidal i Guasch 16
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274

CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Quiosc Canaletes Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA
Quiosc de Ciències de la Comunicació
BERGA
La Banda Mercat Municipal
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
Le Centro Andreu Cerdà, 12
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22

GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
Centre d’Estudis de l’Hospitalet Major, 54 1º
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Parenya, 64
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26 
Llibreria Robafaves Nou, 9
MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45

OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
PIERA
Vae Victis - Ciber Garito De la Plaça, 31
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu Santboià. Av. Maria Girona 2 
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
LA SEU D’URGELL
Llibreria La Llibreria Sant Ot 1
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
Casal Popular La Fura Plaça Sant Pere 8
Llibreria Pellicer Pg. Pare Claret 12
i Avinguda del Pont 4
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Subscripcions Presentacions
i parades
(Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o escriviu
un mail a internacional@setmanaridirecta.info)



✑ Gemma Garcia, Jordi Panyella
i Isaac Vilalta
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ra diumenge i la Titi i en
Carles van escriure aquest
missatge: “L’Aram ja és
aquí! Va arribar ahir amb

l’eclipsi”. I és que la nit del 3 de març,
mentre succeïa el darrer eclipsi
lunar, en una masia okupada de
Collserola, naixia l’Aram. La Titi i en
Carles tenien clar que volien un part
natural. S’entén per part natural un
part sense manipulació mèdica, que
respecti la intimitat i l’experiència
de la dona perquè funcioni la seva
pròpia fisiologia, amb el temps, el
ritme i les peculiaritats que el seu
cos necessiti.

La Vari considera que el part és
una expressió més de la vida sexual
de la dona i, per tant, no pot ser
tractat ni com una malaltia, ni com
una operació. Per aquesta raó recla-
ma “respecte, intimitat, que pu-
guem sentir-nos acompanyades i no
jutjades, i no quedar en mans d’algú
que decideixi per tu”.

En aquest sentit, per exemple,
la incisió que es practica a la part
lateral de la vulva per facilitar l’ex-
pulsió del nadó, anomenada epi-
siotomia, a l’Estat espanyol, es fa
en més del 90% dels parts novells i
al 60% dels restants. L’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) con-
sidera injustificada aquesta pràcti-
ca sistematitzada. De la mateixa

manera, en la majoria d’hospitals
de l’estat que no tinguin un espai
per al part natural, el personal
sanitari ja ha decidit prèviament
en quina postura es durà a terme el
naixement de la criatura. Segons
Viviana Mangiaterra, consellera de
salut maternoinfantil de l’OMS, la
dona no hauria d’estar estirada
sobre la seva esquena durant el
part. Aquesta postura, anomenada
supina, és la menys recomanada, ja
que el pes de l’estómac pressiona
el nadó i la vena horta. Arrel d’a-
questa postura, pot ser que la cria-
tura pateixi arítmies i que això

dugui els metges a intervenir-la
d’urgència.

La Gina va parir el Guillem a
l’hospital i la Berta a casa. “Llegint
el llibre de la Laura Gutman, vaig
adonar-me que realment no havia
sentit el meu primer part. No sabia
què era parir”. L’elecció de part
natural amb la Berta “ha estat una
de les decisions més ben preses”.
Segons la Gina, quan entres a parir

a un hospital, tens la sensació d’es-
tar malalta, “no coneixes l’espai, ni
la gent i tampoc saps què passa”. El
pare de la Berta, en Carles, remar-
ca que, en definitiva, “no pots de-
cidir res” i, a més, “tot és molt anti-
fisiològic”. La Gina recorda que “et
posen a l’habitació, et posen la
lavativa, el sèrum, l’epidural i et di-
uen que no et moguis mentre tin-
guis les contraccions”.

Justament, la Titi creu que, en
tot cas, l’haurien hagut de “preparar
psicològicament per parir en un
hospital” i no a casa de forma natu-
ral. A mesura que s’acostava el nai-
xement de l’Aram, va anar creant un
espai on se sentís el més relaxada i
còmoda possible. Quan alguna dona
no té aquesta possibilitat de parir a
casa seva, existeixen cases de naixe-
ments com Migjorn, que ofereix un
espai tranquil entre muntanyes, en
un poblet a deu minuts de l’hospital
de Manresa. Aquest espai neix l’any
2.000 impulsat per la ginecòloga
Montserrat Català i una cooperativa
de llevadores, amb la idea de fo-
mentar el part i el naixement autò-
nom, lliure i familiar.

Migjorn està formada per di-
verses casetes que s’uneixen per
l’exterior a través de terrasses. La
casa principal consta de dues habi-
tacions amb un bany, una cuina
comuna i una sala de parts, on
només entra una llum clara que
arriba d’una petita cúpula del sos-
tre. Aquesta llum es deixa caure
sobre una banyera gran i rodona. Al
costat hi ha un matalàs, coixins, una
cadira de part, una pilota de goma,
una corda penjada del sostre i una
calaixera. D’aquesta manera, la do-
na pot utilitzar allò que necessiti en
cada moment del part, acompanya-

da per dues llevadores i per les per-
sones que ella decideixi tenir al
costat. Segons la Vari, si convides
algú, “no és perquè vulguis regalar-
li una vivència, sinó que vols que
t’acompanyi o perquè li atorgues
una funció concreta”.

En una altra caseta, hi ha una
gran sala on es fan cursos de pre-
paració al part i altres reunions, un
bany i una sala petita on es reben
les embarassades i on també es fa
la consulta pediàtrica i homeòpa-
ta. Des de la terrassa, es pot acce-
dir a un petit gimnàs on es duen a
terme activitats com el ioga i els
grups de recolzament psicològic a
les parelles amb els seus fills. La
Gina i en Carles van fer la prepara-
ció pel part a Migjorn. Existeixen
altres projectes que treballen el
tema del part natural, com la coo-
perativa Titània-Tascó de Barcelo-
na que, des de fa més de vint anys,
ajuda les dones i les seves parelles
a “clarificar les seves necessitats i
prendre decisions davant d’aquest
gran esdeveniment que és parir,
néixer i viure”. Justament, l’Associa-
ció Néixer a Casa es va constituir
en aquest espai per aglutinar aque-
lles persones que treballen a favor
de la recuperació del naixement
domiciliari.

De qui és el part?
Durant el part de la Gina, en Carles
va sentir-se molt còmode i molt
tranquil. “Veia que no era la meva
història, però respectava la seva i,
aleshores, intentava no distorsionar.
Per exemple, no em podia posar
nerviós i transmetre-li”. De fet, la
presència del pare durant el part no
ha existit mai. “Les dones sempre
han parit entre dones”, diu en Carles.
L’altre Carles, el company de la Titi,
explica que “en tot moment vaig
tenir clar que era el nostre fill, però
que era el seu part”. La seva partici-
pació va consistir a acompanyar la
mare en el seu procés.

Tot i això, el metge obstètric
francès Michel Odent diu que hi ha
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Diferents instantànies del part natural de la Titi Maria Prestamo

Donar a llum el part natural

El part és una
expressió més de
la vida sexual de
la dona i no pot
ser tractat com

una malaltia

“En tot moment
vaig tenir clar

que era el nostre
fill, però que era

el seu part”

Amb la
medicalització

del part,
arriben moltes

alteracions
en la fisiologia

de les dones

La fisiologia de les dones està preparada per parir de forma natural. Fins als anys 60, els parts es feien a casa,
en alguns casos amb l’assistència d’una llevadora. Però, en el transcurs dels anys, les dones van començar a
reclamar una major seguretat en el part i els naixements es van traslladar als hospitals. Aquest canvi s’ha
traduït en un plantejament més tecnològic de la gestació i el naixement, amb la conseqüent medicalització
defensiva per prevenir els riscos. Els avenços tècnics han aportat avantatges en situacions de risc, però també
inconvenients com la pèrdua de protagonisme de la dona. Com diu la Vari, una mare que ha parit tres cops de
forma natural, “l’afany d’evitar perills ha fet que se’n generin de nous”. Davant d’aquesta situació, ja fa uns
anys que hi ha dones que reclamen la recuperació del part a casa o a cases de naixements, per tornar a fer
efectiva la consciència d’aquest moment únic en la vida d’una dona.



dones que no volen parir amb les
seves parelles davant, ja que arriben
a un estat de consciència excepcio-
nal i tenen reaccions que no han tin-
gut mai. Si es vol aconseguir la màxi-
ma comoditat, en aquest cas amb la
parella, la Gina creu que cal fer un
treball de comunicació amb ella. La
Vari considera que és molt impor-
tant el paper de la parella. Si aquest
paper és actiu durant l’embaràs, el
part i el postpart influeix en la qua-
litat de la relació, ja que “és un mo-
ment en el qual s’actualitzen els
rols. El pare pot assumir més activa-
ment la paternitat si ha estat pre-
sent en el part i no s’ha sentit ex-
clòs”, opina la Vari.

La medicalització
Amb la medicalització del part, arri-
ben moltes alteracions en la fisiolo-
gia de les dones. Montserrat Català
relaciona la demanda de l’epidural
amb l’augment del dolor generat per
vàries pràctiques mèdiques d’acce-
leració del part, com la injecció en
vena d’oxitocina, també anomenada
“hormona de l’amor”, la posició
“antinatural” i l’estrès als hospitals.
L’oxitocina la trobem en diversos
moments de la vida sexual de la
dona. Produeix la contracció, el ba-
tec i el tremolor de l’úter i l’ejecció
(expel·lir la llet materna). Al mateix
temps, propicia l’amor i la conducta
de cures cap a un altre adult en el cas
de les relacions sexuals, però també
vers la criatura en el moment del
part i la lactància. L’alteració d’a-
quest procés natural s’esdevé quan
s’injecta aquesta hormona a la vena
“per accelerar el part” i provoca
contraccions més freqüents i dolo-
roses. A més, la segregació natural
d’aquesta hormona es produeix en
estat relaxat i tranquil, ja que en
moments de tensió se segrega l’hor-
mona contrària, l’adrenalina. “Si
estàs en un hospital on no es res-
pecta el temps del teu part, on no
coneixes ningú i et tracten com una
malalta això et produeix un estrès
que impossibilita la segregació d’o-
xitocina”, diu en Carles.

La simbiosi generada entre la
mare i la criatura
Durant el part i just després, pro-
duïm uns nivells alts d’oxitocina,
que indueixen a l’enamorament i
l’acoblament simbiòtic mare-cria-
tura. En aquest sentit, la Titi no ha
volgut separar-se de l’Aram, ni fer-
lo dormir al bressol, ni abandonar
la lactància. De fet, Nils Bergman,
un doctor de Ciutat del Cap (Sud-
àfrica), remarca en diversos estudis
que la mare és l’hàbitat de la cria-
tura, d’on obté nutrició, seguretat i
benestar. Per tant, el seu pols cardí-
ac, la respiració i la temperatura
corporal s’alteren quan se la separa
de la mare. Clínicament, s’ha com-
provat que la separació de la mare
activa un programa neuroendocrí
previst per estats d’alerta en la
criatura i, llavors, es produeixen
unes taxes altes d’hormones asso-
ciades a l’estrès que, al mateix
temps, alteren el metabolisme de
la criatura.

Sota aquestes premisses, l’Asso-
ciació Amaryi reivindica la baixa
maternal d’un any per recuperar la
funció social de la maternitat, com
succeeix a països com Suècia. “En
comptes d’acoblar la maternitat a
les condicions actuals de treball,
hauríem d’adaptar les condicions
de treball a la maternitat”. Alhora,
creuen que s’ha de tenir en compte
que la maternitat no és el mateix
que la paternitat i que la baixa,
sobretot durant el primer any de
vida de la criatura, no pot ser –en
cap cas– una substitució de la

maternitat, sinó que ha de sostenir-
la i recolzar-la.

Montserrat Català creu que és
essencial posar aquesta societat al
servei de les necessitats humanes.
Perquè això passi és imprescindi-
ble que tothom pugui decidir so-
bre la seva vida i això inclou deci-
dir com parir. I per poder escollir,
el primer que cal és disposar d’in-
formació. Una informació que, ac-
tualment, s’ofereix des de diverses
associacions i col·lectius i que ara
comença a introduir-se a la sanitat
pública.
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El part natural
a la sanitat

pública 
l Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya pretén que,
l’any 2008, hi hagi almenys un centre

per regió sanitària que ofereixi aquesta
opció. Durant els pròxims mesos, l’Hospital
General de Manresa i l’Hospital Sant Jaume
d’Olot incorporaran aquesta opció i am-
pliaran la llista que ara ofereixen l’Hospital
de Santa Caterina a Girona, l’Hospital de
Puigcerdà, l’Hospital General de Vic, l’Hos-
pital del Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital
de Mataró, l’Hospital de la Maternitat i el
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
L’any 2006 hi va haver 580 naixements amb
aquesta opció als centres sanitaris catalans.

Aquests centres han de reunir les con-
dicions bàsiques que recull el Protocol edi-
tat pel Departament de Salut. Les condi-
cions són: la presència d’una llevadora que
assisteixi de forma individualitzada la
dona, disposar de l’equip obstètric de guàr-
dia i comptar amb personal sensibilitzat,
amb formació i pràctica en l’assistència al
part natural. També han de comptar amb
uns espais adequats i oferir una decoració
càlida i uns recursos de suport al procés
(banyera, espai per caminar, llitera articu-
lada o pilotes per la dilatació).

Aquesta pràctica que ara arriba al nos-
tre país és força corrent en d’altres països
europeus. A Anglaterra, fa vint anys que
van deixar d’aplicar el protocol que actual-
ment s’aplica als Països Catalans i l’estat es
fa càrrec del part natural, fins i tot a casa.
A Holanda, el 40% dels parts s’esdevenen a
les llars i les despeses també van a càrrec
de l’estat. A més, quan en aquest país s’hos-
pitalitza un part de forma injustificada
–des del punt de vista mèdic– la família
s’ha de fer càrrec dels costos.

La Gina considera que el part natural o
respectuós “ha d’estar a l’abast de tothom i
entrar per la seguretat social”. Actualment,
es paguen entre 1.200 i 3.000 euros. Tot i
això, en Carles considera que “és molt més
car parir a l’hospital que parir a casa”. “A mi
m’hagués agradat que, quan vaig parir el
Guillem, m’haguessin dit: ‘Miri, el seu part
ha costat tants diners a la Seguretat Social’,
per tenir-ne consciència”, diu la Gina.

La Gina, el Carles i la Berta a casa seva
Panye

Migjorn, casa de naixements Gemma Garcia

Per contactar:

MIGJORN, CASA DE NAIXEMENTS
www.migjorn.net
COOPERATIVA TITÀNIA-TASCÓ
www.titania-tasco.com
ASSOCIACIÓ NÉIXER A CASA
www.nacerencasa.org
ASSOCIACIÓ AMARYI

amaryi.wordpress.com
d
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tants diners a la
Seguretat Social’”
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✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

El Centre Social Okupat La
Fibra de Mataró ha estat l’es-
pai on s’ha celebrat, els dies

23 i 24 de novembre, el “Distorsion
Fest. Primer festival  internacional
de música experimental de
Rocafonda”.

Durant aquests dos dies, en
una carpa muntada a l’interior de
la nau de La Fibra, s’han desenvolu-
pat diverses actuacions musicals i
de videojòquei, a més de xerrades i
tallers al voltant de la creació de
música i de la projecció i manipula-
ció d’imatges de vídeo.

S’han pogut veure sintetitza-
dors electrònics amb carcasses de
peces de Tente, un teremin cons-
truït dins un estoig de fusta elabo-
rat amb material reciclat o carrets
de la compra reconvertits en
instruments de percussió. En l’as-
pecte sonor, hem pogut escoltar
des del “sorollisme” més radical fet
amb “Pure Data” fins a la decons-
trucció rítmica, amb aspectes
generatius (elements i variacions
generades de manera aleatòria i
derivativa). En total s’han dut a
terme una dotzena d’actuacions,
les de les artistes programades i
algunes més d’artistes arribades al
festival de forma espontània.

El col·lectiu organitzador
denuncia, a través del seu manifest,

la “criminalització del lliure accés a
la cultura” per la pressió de la
indústria audiovisual, que la
converteix –com passa amb l’art–
“en un subproducte enllaunat”, en
un marc legal que “intenta equipa-
rar penalment el suposat dany que
pot fer un adolescent que compar-
teix una cançó amb un amic a
través d’internet i el que es causa
en un robatori amb força”. Per tant,
consideren que entitats com
l’SGAE són una “nova indústria
lucrativa dedicada a l’explotació de
les pors de la gent”.

Aquest festival s’ha fet de
forma paral·lela a les “Jornades
Albir” de Barcelona, amb xerrades
sobre cultura lliure, i a les
“Jornades per la llibertat d’expres-
sió i la cultura lliure a internet” de
Saragossa, centrades, entre d’altres
temes, en els aspectes legals i la
relació entre autors i usuaris de la
cultura.

Mitjançant l’intercanvi de
coneixements, el festival ha inten-
tat dotar les persones creadores
d’eines lliures per desenvolupar els
seus treballs de creació, edició i
distribució de forma independent
a les entitats de gestió i la indústria
audiovisual. El conjunt d’organitza-
dores han destacat l’ambient en el
qual s’ha fet el Festival, per la gran
interacció i comunicació que s’ha
establert entre les persones que hi
han assistit.

Més enllà de la Distorsió
El Distorsion Fest no només ha

estat prolífic en l’àmbit de l’expe-
rimentació musical i dels tallers
de software lliure. En la seva idio-
sincràsia porta la llavor d’un canvi
social que va més enllà dels actes
concrets. La lluita per l’art, la
cultura i el coneixement d’accés
lliure suposa un enfrontament
dur amb les grans multinacionals i
entitats monopolistes d’aquestes
expressions, que són font de
riquesa social i, com a tal, són
explotades pel capitalisme.
Aquests béns comuns han estat
expropiats i actes com el
Distorsion Fest ajuden a canviar
aquesta dinàmica amb l’accés
sense restriccions a les eines
d’utilització i creació, com el
software o les llicències lliures.
Entre els objectius del festival, hi
havia el de demostrar que és
possible hackejar el sistema i
generar instruments paral·lels
propis que ens permetin crear,
investigar i compartir sense coac-
cions de cap mena.

Un festival de música experi-
mental també suposa un trenca-
ment amb allò establert, amb els
cànons artístics i culturals prefa-
bricats des del poder. La bogeria i
l’experimentació permeten
esquerdar estructures –tant
mentals com socials– que ens
porten a innovar i a pensar més

enllà dels límits i dels convencio-
nalismes. Defensen el “soro-
llisme”, l’experimentació i la
llibertat creativa perquè la música
convencional és el soroll de l’or-
dre establert. L’art és una forma
de consciència social. El poder
ens imposa el seu, però nosaltres
hem de generar el nostre, amb les
nostres eines i amb noves formes
de crear.

És en aquest sentit que el
Distorsion Fest ha transcendit amb
força i ha deixat una llavor que
esperem que faci arrels profundes i
que tingui continuïtat. També es
destaca el fet que un festival
d’aquestes característiques es faci
en un Centre Social Okupat que
s’autogestiona i s’autoorganitza de
forma conjunta amb altres
col·lectius, com pot ser un menja-
dor vegà o un col·lectiu de pintors
que experimenta amb l’espai i els
colors mentre se celebra el festival.

El vídeo, l’altre protagonista
Aquest ha estat un dels protago-
nistes del Distorsion Fest. En un
moment en què la presència
d’elements videogràfics és més
vigent que mai en els processos
de creació artística, La Fibra ha
acollit unes jornades on s’han
pogut conèixer les possibilitats
que ofereixen les plataformes de
processament de vídeo en temps
real com Pure Data.

De la mà de curioses vingudes
d’arreu del territori, les assistents al
Distorsion Fest han pogut prendre
nota de les nocions bàsiques per
poder fabricar els seus propis
patchs (programes senzills de codi
obert) per manipular vídeo i àudio
en temps real. El Pure Data ha estat
una de les eines més concorregu-
des en les màquines instal·lades
durant aquest cap de setmana a La
Fibra. S’ha pogut corroborar la gran
versatilitat d’aquest codi, que
permet manipular multitud d’ele-
ments en funció de les necessitats
de les usuàries. D’entre els diversos
usos i aplicacions que pot generar
l’entorn PD, s’ha volgut destacar el
processament d’àudio, vídeo i 3D,
així com la transmissió de dades
per dirigir artefactes en temps real
a través de patchs. A més, s’ha
remarcat que es tracta d’un llen-
guatge d’accés fàcil i que no reque-
reix grans coneixements de
programació. El festival ha generat
un espai d’intercanvi d’experiències
al voltant de l’evolució i les actuals
aplicacions en llenguatge videogrà-
fic. A banda de tallers d’intercanvi
de coneixements, el Primer Festival
Internacional de Música Elec-
trònica de Rocafonda ha acollit els
directes de Vj’s d’arreu, que han
mostrat els seus processos creatius
en format analògic i digital.

+info: www.delcorp.org/distorsionfest

CREAR, INTERCANVIAR I DISTRIBUIR SENSE RESTRICCIONS

Distorsion Fest:
‘hackejar’ el sistema
i cercar alternatives
EL FESTIVAL ES VA INSTAL·LAR A LA FIBRA DURANT EL 23 I 24 DE NOVEMBRE
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“M’interessa el fet que els objectes tinguin vida pròpia”
Jordà Ferré
FUNDADOR

I DIRECTOR

DE LA

COMPANYIA

ANTIGUA

I BARBUDA

Comiat a l’altre català
✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

Amb una llibreta i un llapis a
la mà passejant per la Zona
Franca, el seu barri de tota

la vida, anotant tot allò que veia i
fixant-se en les injustícies.
Francisco Candel Tortajada va
morir el divendres 23 de novembre
a la matinada, als 82 anys d’edat, i
deixava als calaixos i biblioteques
un total de 56 obres, novel·les,
contes, assaigs i un grapat d’articles
i reportatges. La majoria dels seus
llibres, amb un component auto-
biogràfic essencial, els va dedicar a
l’onada migratòria espanyola que, a
mitjans del segle XX, va arribar a la
regió barcelonina.

Donde la ciudad cambia su nombre
Nascut l’any 1925 a Casas Altas i de
família proletària, va emigrar cap a
Barcelona, on va viure amb la seva
família a la porteria de la parrò-

quia del Port i a les Cases Barates
del grup Eduardo Aunós, que ja no
existeixen. Aquestes darreres són
les que van inspirar el llibre Donde
la ciudad cambia su nombre, publi-
cat el 1957 i acompanyat d’un gran
escàndol. Les queixes de veïns que
es reconeixien a les pàgines i les
alertes i censures de les autoritats
van conduir l’escriptor a dissimular
noms, barris i carrers. A partir de
llavors i entre d’altres canivs, la
SEAT d’en Paco va esdevenir
l’ANSA. El 1964 va acabar l’estudi
Els altres catalans, que va esdeve-
nir l’altaveu de la immigració i de
la perifèria dins la crònica i la lite-
ratura de l’època, massa marcades
per la quotidianitat burgesa.

Un charnego en el Senado
Senador de l’Entesa el 1977 i regi-
dor de cultura de l’Hospitalet de
Llobregat pel PSUC el 1979, va
veure des de la primera línia el
capgirament de l’anomenada tran-

sició democràtica. D’aquí que una
de les seves darreres obres, escrita
el 1994, fos Un ayuntamiento
llamado ellos.

‘La nova pobresa’

“Vaig néixer pobre, he estat
sempre pobre, continuaré

essent pobre i pobre moriré. A
aquestes hores, no espero que
canviï la meva sort. Diguem que
la corba o la sinuositat de la
meva pobresa m’ha fet conèixer,
d’alguna manera, totes les
oscil·lacions d’un estat de vida
comú a una gran majoria de
gent. De mancar-me absoluta-
ment de tot, he passat a ser
propietari d’un pis i titular
d’una llibreta en una Caixa
d’Estalvis; en sortir de la misèria
del subdesenvolupament, no he
estat capaç més que d’aconse-
guir la misèria de l’electrodo-
mèstic”. Paco Candel.

MOR EL CRONISTA I

HUMANISTA PACO CANDEL

En defensa d’una cultura lliure
✑ Marta Rubirola
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els abusos de la Societat
General d’Autors i Editors
(SGAE) sobre els consumidors,

comerciants i usuaris d’internet es
coneixen a bastament. No en va, el
20 de novembre, l’Associació d’In-
ternautes (AI) i l’Associació d’Usuaris
d’Internet (AUI) van presentar una
denúncia davant la fiscalia antico-
rrupció per tal que investigués la
Societat per delictes d’apropiació
indeguda, estafa i frau de subven-
cions. Dins aquest marc de crispació,
el 24 de novembre, es van celebrar
les jornades “Albir: per una cultura
lliure” a l’Ateneu Barcelonès, un

espai on diferents col·lectius, enti-
tats i persones a títol individual
afectades per l’SGAE van poder
intercanviar experiències i opinions
destinades a enfortir la denúncia
contra aquest organisme.

Punt de partida
Durant els darrers anys, la preocu-
pació per la lliure circulació de la
cultura i la informació s’ha fet més
visible a través d’iniciatives múlti-
ples, des del programari lliure a la
llicència de copyleft. “Albir”, però,
pretén anar més enllà i sortir d’in-
ternet –l’espai on s’ha iniciat i
difós aquesta denúncia contra la
privatització del coneixement– per
prendre el seu espai al carrer.

Crear enllaços entre la gent afectada
L’experiència no va decebre ningú.
Amb una assistència més que nota-
ble, segons els organitzadors, es van
poder escoltar diferents veus amb
una llarga trajèctoria en la lluita
contra l’SGAE, com la de la ja cone-
guda Ana Maria Mèndez o Lluís
Cabrera, que van explicar les dife-
rents experiències viscudes i van
donar el seu punt de vista sobre la
situació. Les diferents ponències van
remarcar que els tentacles de la
Societat General d’Autors i Editors
comprenen diferents àmbits de la
vida: dins del món internauta i fora
d’aquest. Les jornades, efectivament,
van servir per establir llaços de
col·laboració entre els afectats.

LES JORNADES “ALBIR”
DENUNCIEN EL PAPER DE L’SGAE 

Hi ha vida més enllà del Carib: Jordà
Ferré va fundar, l’any 2002, la
companyia Antigua i Barbuda per dur
a terme projectes propis de construc-
ció i efectes per a les arts escènqiues.
La companyia ha fet diversos especta-
cles on l’element central és la mecà-
nica com a factor creatiu. D’altra
banda, Ferré ha col·laborat amb Sol
Picó, La Fura del Baus, Royal de Luxe o
Escarlata Circus, entre d’altres.
Somnis a través de la mecànica, aquí
resideix el punt de partida.

✑ Oriol Martí Sambola
/cultura@setmanaridirecta.info/

És difícil obviar aquesta pregunta…
per què vas triar aquest nom per
la teva companyia?

Estava fent les meves necessitats tot
mirant un mapamundi, vaig veure unes
illes amb aquest nom i em vaig dir, per
què no?
Quines són les influències i antece-
dents a la creació de la companyia?
La influència és variada i extensa. Des
de les companyies amb les quals he
treballat, com Fira Creatures (una
empresa dedicada als efectes especials
on vaig estar quasi vuit anys), Zotal
Teatre, Malpelo, Royal de Luxe o
Philippe Genty, entre d’altres, fins als
artistes plàstics com Jean Tingali, Xema
Madoz o François Delarozière. Però el
que realment em va obrir les portes del
món creatiu, inconscientment, va ser
Ramon Sabatés amb els seus dibuixos
de Los Grandes Inventos del TBO del
professor Franz de Copenhaguen.
El teu projecte és original i poca gent
treballa en aquesta direcció dins el
món de les arts escèniques Quins són
els fets diferencials del teu projecte
artístic?
Crec que el fet diferencial és que treba-
llem amb màquines i que aquestes
formen part de la història, tant o més
que els personatges que les manipulen.

Quin és el procés de disseny i cons-
trucció dels aparells?
El fet de treballar el reciclatge, per
motius tant estètics com econòmics, fa
que la màquina es vagi creant a mesura
que la vaig construint. És necessari un
treball previ de disseny, que en alguns
projectes és molt elemental i en d’al-
tres necessita un treball tècnic acurat.
Cada projecte és un món, La màquina
que vino va ser una idea, un esborrany
en construcció, mentre que treballs
com La Nòria o B.A.R.R.A van requerir
un treball minuciós i precís.
Immersos en la voràgine de l’èxit
personal i dels projectes, i com a
experimentador mecànic, explica’ns
un fracàs en la teva vida professional.
Primer hauríem de definir què és un
fracàs. Crec que el fracàs és necessari i
present en cada projecte. En cadascun
dels meus projectes hi ha hagut un tros
de fracàs.
Afirmes que en els teus aparells hi ha
espai per al surrealisme, l’atracció, el
regal visual cinematogràfic i la
recerca de moments singulars.
M’interessa el fet que els objectes
tinguin vida pròpia i capacitat de trans-
metre sensacions.
Un projecte de futur?
Marxar de Barcelona.

Pim-Pam-Pum

Publicitat
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✑ Oriol Martí Sambola
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’obra de Marjane
Satrapi es transforma.
Inicialment,

Persèpolis va ser un còmic en
quatre volums, on l’autora
iraniana parlava de la seva
peculiar infantesa i joventut.
Després d’un èxit rotund
arreu del món –on les vendes
de la novel·la gràfica respo-
nien més al talent que a les
campanyes publicitàries, un
fet inèdit–, Satrapi ens regala
una versió animada de l’obra.
La pel·lícula, una animació en
blanc i negre amb dibuixos
convencionals i naïf, allunyats
del 3D i de les noves tècni-

ques del gènere, reprodueix
fidelment el guió del còmic,
tot donant-li un caràcter
propi, sincer i directe als ulls
dels espectadors.

La història, basada en la
vida de la mateixa autora,
comença durant els últims
dies de la dictadura del Sha i
l’inici de la Revolució
Islàmica. A partir d’aquí, les
il·lusions s’esvaeixen amb
l’arribada de la nova dicta-
dura masclista, fonamenta-
lista i repressora. La pèrdua
de llibertats individuals, la
guerra entre l’Iran i l’Iraq, els
bombardejos, la música occi-
dental, la solitud de l’exili a
Viena i, finalment, la partença
definitiva a occident conti-

nuen el relat. Segons l’autora,
“La pel·lícula no jutja, no diu
si alguna cosa està bé o mala-
ment. Només mostra que la
situació té molts matisos (...).
Si el públic occidental acaba
per considerar als iranians
com a éssers humans i no
com una noció abstracta
–com a fonamentalistes islà-
mics, terroristes o l’eix del
mal–, llavors em creuré que
he fet alguna cosa. Cal no
oblidar que les primeres vícti-
mes del fonamentalisme som
els propis iranians”. La
pel·lícula és l’obra escollida
per representar França en la
carrera dels Òscar. Però, no
era l’Iran el país de Marjane
Satrapi?

‘Persépolis’: Crítica de la revolució pura

Odissea còmica i poètica
amb un rerafons polític i

simbòlic, Media Luna tracta
de l’odissea viscuda per l’an-
cià compositor de música
Mamo i els seus fills per arri-
bar al Kurdistan iraquià des
de l’Iran per fer-hi un concert.
La celebració del concert
trencaria amb els anys de
prohibició dels esdeveni-
ments culturals kurds de la
dictadura de Hussein i, per
tant, tot seran problemes.
Començant per la dificultat
de dur una cantant, ja que
està prohibit el transport de
dones, i pel fet d’haver de

creuar unes fronteres milita-
ritzades, conflictives i amb
poca receptivitat a l’acolli-
ment de la minoria kurda. El
film comença amb un to molt
amable, com una comèdia de
costums extravagant i exòtica
i, poc a poc, el drama i el
lirisme es van ensenyorint de
la ficció. Amb la fatalitat
arriba la bellesa, en algunes
imatges de gran plasticitat, un
cop s’acosta el final d’aquest
estrany viatge tanàtic, un xic
desconcertant però, en
alguns moments, molt
emocionant.
IGNASI FRANCH

BASADA EN EL CÒMIC DE MARIJANE SATRAPI I VICENT PARANNAUD | DIBUIXOS EN

BLANC I NEGRE | 95 MINUTS | VÉRTIGO FILMS

AMB VEUS DE CHIARA MASTROIANNI, CATHERINE DENEUVE, DANIELL DARRIEUX,
SIMON ABKARIAN, GARIELLE LOPES I FRANÇOIS JEROSME. | FRANÇA–EUA, 2007

‘Los
espigadores
y la espigadora’

EDICIÓ ESPECIAL COL·LECCIONISTES

(SHERLOCK FILMS, 2007)
DIRECTORA: AGNÈS VARDA

GÈNERE: DOCUMENTAL

DURADA: 78 MINUTS

IDIOMES: VOSE (FRANCÈS),
VOSA, VE

Als 72 anys, Agnès Varda, una
avançada de la nouvelle

vague francesa, va lliurar Los
espigadores y la espigadora, el
seu retorn a les pantalles en
forma de document autoral
lliure. Tracta dels espigadors
moderns, una gent que aprofita
el gra o la fruita que queda
després de les collites o que, a
les grans urbs, recicla escombra-
ries i trastos. La directora
proposa un assaig líric sobre el
malbaratament en la societat de
l’opulència i sobre l’envelliment
amb què va enamorar el públic
de tot el món. I no sorprèn, ja
que la combinació de les perso-
nes que apareixen a la pel·lícula,
la importància del tema tractat i
la profunda humanitat de la
realitzadora resulten en un film
que conciencia -sense partir de
cap dogma, sinó des de l’huma-
nisme- i que fa que l’espectador
desitgi ser una persona millor. El
DVD arriba amb un epíleg sobre
l’evolució, no sempre positiva, de
la vida dels protagonistes. I.F.

La coneguda Companyia La
Baldufa ha presentat diversos

dels seus espectacles al Festival
Humoris Causa, la primera edició
del festival d’arts escèniques i
humor que s’ha celebrat a
Mollerussa durant els dies 23, 24 i
25 de novembre.

Una de les propostes més
originals és l’espectacle infantil
Embolic a la granja, una sàtira en
forma de faula sobre els conflictes
quotidians actuals, presentat d’una
forma senzilla, reflexiva i amb
molt d’humor. La desaparició de

l’ou de la senyora gallina durant la
nit farà revoltar tots els animals
del mas. Les desconfiances i els
rumors comencen entre els habi-
tants. Des del primer moment,
totes les mirades es dirigeixen al
Corb, el darrer inquilí foraster i
que, a més, no és un animal de
granja. Dos actors i manipuladors
són els homenots, espectadors
d’excepció, que acaben compre-
nent que els malentesos entre
animals no els són tan llunyans.
ESTEL B. SERRA

‘Media luna’
(CAMEO, 2005)
DIRECTOR I GUIONISTA: BAHMAN GHOBADI

INTÈRPRETS: ISMAIL GHAFFARI, ALLAH MORAD RASHTIANI,
HEDYE TEHRANI

DURADA: 108 MINUTS

IDIOMES: VOSE (PERSA, KURD)

cultura@setmanaridirecta.infoEra evident que el nou disc
d’Antònia Font no passaria

inadvertit i que crearia controvèr-
sia. La banda mallorquina presenta
Coser i cantar, un doble CD i DVD
que recopila vint cançons inter-
pretades amb l’Orquestra
Simfònica de Bratislava. El disc ha
creat divisió d’opinions entre els
seguidors d’Antònia Font: hi ha qui
el considera una obra d’art i qui
assegura que era innecessari.

Amb una cinquantena de
músics de corda i vent, el grup
dóna una nova dimensió a les
velles cançons, arribant a punts
caòtics i desconcertants. Coser i
cantar, expressió castellana amb
la qual ironitzen sobre els esfor-
ços invertits en el disc, és un
treball agosarat que resumeix els
deu anys de carrera d’una de les
bandes de més èxit als Països
Catalans. BEL ZABALLA

Antònia Font
es reconstrueix
amb aires
orquestrals

ANTÒNIA FONT

COSER I CANTAR

DISCMEDI, 2007

‘Embolic a la granja’
DURADA: 50 MINUTS

COMPANYIA LA BALDUFA | GÈNERE: TEATRE I TITELLES
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DIVENDRES 30
TRENQUEM EL BLOQUEIG DE GAZA
19:30h. Plaça de Sant Jaume. Barcelona
Organitzen: Aturem la Guerra, Comunitat
Palestina Catalunya i Xarxa d'Enllaç amb Palestina

DISSABTE 1
MANIFETACIÓ DE CNT A CAPRABO
10:30h. Plaça de la Bóvila.
Hospitalet de Llobregat. <M> Can Vidalet
Manifestació en suport a la lluita que manté la
secció sindical de la CNT a Caprabo.

DISSABTE 1
ASSEMBLEA CONJUNTA EN
DEFENSA DE LES TERRES DE L’EBRE
19h. Auditori Felip Pedrell. Passeig de Ribera,
11. Tortosa

DIUMENGE 2
MANIFESTACIÓ UNITÀRIA CONTRA
ELS TANCAMENTS D'EMPRESES
11h. Plaça de Sant Jaume, Barcelona.
Reclamen la readmissió dels acomiadats de Seat
i es pronuncien contra els tancaments de Frape,
Mercedes Benz, Sysmo, i d’altres empreses. 
Més info: www.kaosenlared.net

DIUMENGE 2
GINCAMA INCÍVICA
18h. Plaça del Pes. Vic
Una gincama on tothom s'ho passarà molt bé,
tot fent una crítica constructiva de l'ordenança
de cívisme i exigint la derogació d’aquesta llei
que pretén ser una eina més del control social.
Organitza: Assemblea de Joves de Vic

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Xerrada-debat: ‘Veneçuela.
Profunditzant la revolució,
Reformant la constitució!’
19:30h. Casinet d’Hostafrancs
c. Rector Triadó 53. Barcelona
Intervidran: Ramon Franquesa i Miquel Riera.
Cloenda musical amb: Lismary Monzón.
Organitza: Assemblea Bolivariana de Catalunya
de Solidaritat amb el Poble de Veneçuela

‘Invasió Estrangera Directa. Una anàlisi
de l'anticooperació del Nord vers el Sud’
19h. Sala de conferències de l'Escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Terrassa. c. Colom, 1 Terrassa
Organitza: Observatori del Deute en la
Globalització (ODG) - Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat a la UPC

‘Del global al local: de com la
participació ciutadana pot
incidir en l'àmbit global’
19h. La Vaqueria. c. del Carme, 95 Barcelona
Ponent: Joan Subirats
Organitza: SCI-Catalunya.
Més informació: comunicacio@sci-cat.org

Acte pseudoliterari: Presentació del
llibre Cenestia de José Maria Nunes
19h Local de la FELLA
c. Joaquin Costa, 34 Barcelona
Amb la participació de Paco Madrid i tots
aquells companys/es que vulguin intervenir.

Presentació del llibre
‘El Asalto al Hades’
19:30 h. La Quimera. c. Verdi, 28 Barcelona 
Sobre les arrels històriques del patriarcat.
Organitza: Logofòbia

DISSABTE 1 

‘15anys Sense Pedro Álvarez’. Acte
de presentació de la campanya 07
19h. Ateneu Santboià
Av. Maria Girona, 2. Sant Boi de Llobregat

20è aniversari del fanzine Ambafada
Polígon Industrial Camp Llong
de Balaguer (La Noguera)
13h. Dinar popular. 3 euros. 15h. Xerrada sobre l’au-
togestió i l’evolució del fanzine. 17h. Taller de
titelles reciclades. 19h. Clown amb Las chicas
xip. 21h. Monòleg amb el Provocador de masas.
22h. Concert amb: Ansi, Erik Clacton, Naraina,
Galán , Dj. Salas, Meussa i tothom que s’apunti a
tocar. Entrada + número Ambafada: 4 euros
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"L'apartheid jurídic i
les seves conseqüències"
19h. Col.legi de Periodistes de Barcelona
Rambla de Catalunya, 10, principal.
Amb Eduardo Rojo Torrecilla, Hector Silvera i
Edoardo Bazzaco. Presenta i modera SOS
Racisme Catalunya. Confirmar assistència.

Acte d'inauguració de la
Casa de Palestina a Barcelona
20h. c. Leopoldo Alas, Gràcia. Barcelona
Nova seu social de la Comunitat Palestina de
Catalunya. Presideix l'acte Jamal Lababidi. Modera
Salah Jamal. Presentació del llibre de la Xarxa
d'Enllaç amb Palestina als nostres ulls, a càrrec de
María Pardo. Presentació del llibre de Miquel
Ángel Llaudor, Homes i dones per la pau, a càrrec
de l'autor. Cloenda amb tast de menjars palestins i
la projecció del videoreportatge La Casa
Palestina, un somni fet realitat.

Presentació del llibre ‘Resistencias
contra el olvido. Trabajo psicosocial
en procesos de exhumaciones’
19h. Biblioteca F. Bonnemaison.
c. San Pere Mes Baix, 7 Barcelona
De Pau Pérez-Sales y Susana Navarro García amb
pròleg d’Eduardo Galeano. Hi participarà: Pau
Pérez-Sales, Patricia Jirón, Santiago Macías,
Gloria Mansilla i Dolors Genovès. 

Debat: ‘Agressions als espais alliberats’
19:30h. Ateneu Llibertari de Sants
c. Maria Victoria, 10 Barcelona
Dinàmiques col·lectives enfront de l'agressió,
condicionaments, com afecta l'agressió a l'i-
matge pública del gueto o moviment?.

DIVENDRES 30 

Xerrada sobre la situació actual
i convocatòries pròximes sobre
l’assessinat del jove Pedro Alvarez
19h. al CSO Bankarota.
c. Rubio i Ors, 103 Barcelona
23h. Concert amb: Krater (Terrassa) i Los Tronchos
(Baix Llobregat). Pre-estrena de nou disc.
www:moviments.net/okupeskny/

Xerrada: ‘Reacciona davant
la violència de gènere’
19:30h. al CSA Can Vies
c. Jocs Florals, 42 Barcelona
Ponents: La Guerrilla Travolaka i Joves per
l'Alliberament Gai (JAG). 

VII JORNADES ARTIBARRI 2007
BARRIS I EMERGÈNCIES CULTURALS: ÀMBITS, OPORTUNITATS I REPTES.

30 NOVEMBRE, 1 I 2 DESEMBRE 2007
Centre Cívic Zona Nord. Av. Rasos de Peguera, 19-25. Barcelona

Les presents jornades tenen com a objectiu plantejar i discutir amb els participants i assistents
les possibilitats i contradiccions que s'obren a partir de tot el seguit de polítiques culturals i

socials de proximitat engegades per l'Administració pública (Plans de desenvolupament comu-
nitari, Pla de barris, Plans d'entorn, etc.). Si bé, per una banda, aquestes intervencions ofereix-
en possibilitats d'acció i recanalització tàctica de recursos per part dels agents locals de la soci-

etat civil, també és cert que suposen una apropiació i d'iniciatives que corren el risc de ser neu-
tralitzades política i socialment mitjançant aquesta institucionalització.
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FESTES ALTERNATIVES
DE SANT ANDREU DEL PALOMAR    –>
Del 30 de novembre al 8 de desembre

FESTES REIVINDICATIVES
DE SANT ANDREU DEL PALOMAR
Del 30 de novembre al 9 de desembre

Concert 7è aniversari
del Casal Quico Sabater
21h. Casal Quico Sabater, Sant Celoni
Grups: Habeas Corpus, Revolta 21, Moksha,
Insershow, Le pim pam pum pum.
Entrada anticipada 5 euros. A guixeta 7 euros
+ Info: www.quicosabate.org

Cinquenes Jornades
Garraf-Palestina
18h. Centre Cívic de Sant Joan.
c. Jardins Francesc Macià. Vilanova i la Geltrú
Projecció del documental Sin Piedras
Organitza: Palestina Resisteix! (Vilanova)
www.palestinaresisteix.org

DIUMENGE 2 

VII Fira del joc i la joguina diferent
11h. Sala La Canal. Tona
La fira està marcada per quatre conceptes
que la defineixen: l’originalitat, la qualitat,
els valors i les joguines per a tothom.
Més info a: http://firadeljoc.cat

DILLUNS 3 

‘Els drets i la dignitat
de les persones sense llar’
19h. Cristianisme i Justícia.
c. Roger de Llúria, 13 Barcelona
Taula rodona a càrrec de: Salvador Busquets,
Juan José López Burniol, Assumpta Benito i
Jesús Ruiz. Organitza: Justícia i Pau

DIMARTS 4 

‘Iniciativa Legislativa Popular per
una Catalunya Lliure de Transgènics’
20h. Sala Molí de l’Oli de la Pobla de Segur
Organitza: Som lo que sembrem
www.somloquesembrem.org

Exposició contra la violència de gènere
Fins al 7 de desembre. 
Espai Francesca Bonnemaison. 
c. Sant Pere més baix, 7.  Barcelona
Plataforma unitària contra les violències de gènere

Exposició. ‘La revolució llibertària’
Del 3 al 9 de desembre
Sant Boi de Llobregat

Jornades: ‘El Prat futur en venda!?
Del 28 de novembre al 2 de desembre
Al KOP Alta Tensió.
Més info: elpratenvenda.com

29, 30 NOVEMBRE I 1 DESEMBRE 07
JORNADES LLIBERTÀRIES. HOMENATGE A
FRANCISCO CARRASQUER, TESTIMONI I VIGÈNCIA
Al Gat del Rosal. Av. 11 de Setembre, Tàrrega

Tàrrega acollirà les anomenades Jornades Llibertàries, durant les quals
s'analitzarà el moviment ideològic de l'anarquisme i es reconeixerà la tasca
política i literària de Carrasquer.
Nascut a Albalate de Cinca (Osca) l'any 1915, Francisco Carrasquer compta amb
92 anys d'edat i resideix actualment a Tàrrega. El lligam amb la ciutat s'estableix
a partir del seu matrimoni amb Maria Antònia Vidal, filla de la capital de
l'Urgell. Recentment, ha estat distingit amb el Premio de las Letras Aragonesas
que concedeix el govern autonòmic d'Aragó. Durant la Guerra Civil, Carrasquer
va ser un milicià llibertari que va lluitar en la mítica Columna Durruti. Empre-
sonat pel franquisme, va fugir  a França l'any 1948, es va llicenciar en Psicologia i
es va doctorar en Llengua i Literatura Hispàniques. Durant la seva vida ha
exercit de professor universitari, traductor (ha publicat més d'un centenar de
llibres) i escriptor, conreant els gèneres de la novel·la, l'assaig i la poesia. Les
Jornades Llibertàries han rebut l'adhesió per escrit de l'escriptor Juan Goytisolo.
HTTP://WWW.SINDOMINIO.NET/MARXA-MAQUISwww.sant-andreu.com/festamajor2007/programaactesalternat.htm
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L’ENTREVISTA // RAMÓN CHAO, PERIODISTA I ESCRIPTOR

Ramón Chao va néixer l’any
1935 a Villalba (Lugo), el mateix
poble de Manuel Fraga i el
cardenal Rouco Varela. “Els dos
són veïns i amics, amics amb
grans diferències”, diu. Va
marxar a França l’any 1955 amb
una beca proporcionada pel
règim franquista per acabar de
formar-se com a pianista, però
allà per casualitat va començar
a treballar a Radio France
Internacional. Allò va canviar la
seva vida: va començar a
escriure i encara ara ho fa. Les
seves col·laboracions amb la
premsa espanyola durant el
franquisme tardiu van ser
memorables. Com ell mateix
explica, enviava entrevistes a
gent com Daniel Cohn-Bendit i
altres esquerranosos francesos
a revistes d’origen catòlic i
falangista com El Alcázar o, en
un primer moment, Triunfo.
Ara és col·laborador de Le
Monde Diplomatique.

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Els periodistes, menteixen?
Alguns ho fan conscient-
ment i d’altres inconscient-

ment. Hi ha un grup de periodis-
tes, de dretes o d’esquerres, que
creuen que el que diuen és veri-
tat, però potser no ho és. Tan-
mateix, n’hi ha d’altres que men-
teixen d’una forma institucional,
és a dir, han de mentir o els fan
fora: transmeten el discurs dels
amos dels seus mitjans de co-
municació. La premsa gran per-
tany a unes poques empreses.
Els propietaris són els que aca-
ben prenent les decisions im-
portants. No hi ha gens d’inde-
pendència. A França, només hi
ha dos diaris independents: Le
Canard enchaîné i Le Monde Di-
plomatique. 
Chávez, Cuba, els moviments
antiglobalització o l’indepeden-
tisme sempre acaben sortint
malparats a la premsa. Per què?
La premsa tractarà de dimoni
qualsevol país o moviment social
que lesioni els interessos del sis-
tema capitalista o dels estats.  
Davant d’aquest panorama, com
podem fer premsa crítica i
d’esquerres, mantenir-nos eco-
nòmicament i ser tan influents
com  Triunfo o Le Monde Di-
plomatique?
Primer, cal ser viable econòmica-
ment; això és el més important
per una revista d’esquerres, però,
per ser-ho, la gent ha de saber
que allò existeix i comprar-la. I
després, cal un moviment de
suport ampli i potent d’extrema
esquerra, i a l’Estat espanyol això
no existeix. El cercle reduït serà
sempre reduït. La premsa critica
no podrà competir mai amb El
País i El Mundo. Jo sóc molt pes-

simista amb això... però també
amb el futur de la Humanitat. La
nostra societat va cap a l’auto-
destrucció. L’única solució passa
per prendre mesures impossi-
bles: cal aplicar un maltusianis-
me radical.
Perdó... Em pots explicar això
del maltusianisme? 
Malthus defensa la limitació dels
naixements. És una blasfèmia!
Això, jo, no ho puc dir ni entre la
gent d’esquerres. És una aberra-
ció, ja ho sé, però ho hem de fer.
La Terra no podrà alimentar tot-
hom si continuem a aquest ritme
de creixement demogràfic i de
consum. Al final, quedarà un petit
grup de privilegiats al capdavant,
i la resta serem esclaus. 

Pitjor ho tenen ja ara els habi-
tants de l’Àfrica, de l’Amèrica
Llatina o d’una part de l’Àsia.
Per això fugen i arriben a Euro-
pa. A França teniu una llarga
experiència amb la immigra-
ció, però les coses no han anat
gens bé allà. 
Per això van esclatar les “ban-
lieus”! La majoria d’immigrants i
fills d’immigrants van anar a parar
a barris aïllats, on les escoles es
queden sense professors i on les
ajudes socials no arriben mai. Les
males condicions de vida, de sa-
lut i d’educació van provocar la
ràbia. Sumat a això, i a causa de la
marginació de l’estat teníem, a
més, un context de violència,
drogues i delinqüència. 

I, a sobre, va aparèixer Sarkozy!
Quan Sarkozy era ministre d’In-
terior, va anar a aquells barris i
els va insultar. Va dir que ell aca-
baria amb la púrria. Les perifè-
ries de les grans ciutats de Fran-
ça s’ho van prendre com un
insult. La seva estratègia per
convertir-se en president era
provocar i després reprimir. A-
leshores, va aparèixer com un
home dur contra la delinqüèn-
cia i va començar a pujar a les
enquestes fins que va guanyar
les eleccions. Es va apropiar dels
arguments de l’extrema dreta i
del Front Nacional i es va em-
portar els vots de tota la França
conservadora. 
Va ser intel·ligent... doncs. 
No! Sarkozy tenia simplement
el suport del gran capital fran-
cès. Ell és íntim amic dels em-
presaris més poderosos del país
i, a més, la premsa francesa el va
ajudar. Però ell no és gens in-
tel·ligent. Ha obert massa fronts
alhora: a França els sindicats han
tornat a sortir al carrer; i a Euro-
pa no li ha anat gaire bé ni amb
Putin a Rússia ni amb Merkel a
Alemanya, amb el seu gir proa-
mericà i amenaçant amb la gue-
rra a l’Iran. I, encara que et sem-
bli una cosa anecdòtica, les
coses no li han anat gens bé ni
tant sols amb la seva dona, Cecí-
lia, que és una dona collonuda!
Jo preveig un futur negre per
Sarkozy. 
Què queda avui dia de la revolta
de les “banlieus”?
Els problemes de les “banlieus”
continuen essent avui els matei-
xos que fa un any. I, fins i tot,
podrien haver arribat l’estiu pas-
sat a París: durant dies, al vol-
tant de l’Estació del Nord, d’on
venen els trens de Saint-Dennis,
hi va haver disturbis, repressió i
desenes de ferits. Però, en gene-
ral, la policia avui és menys acti-
va i provocadora que abans.

Quan la gent no té tot el dia la
policia al damunt ni rep intimi-
dacions quotidianes, es dedica a
viure i treballar, a fer la seva vi-
da normal.  
D’aquell esclat de ràbia, avui
n’ha quedat un moviment ben
organitzat?
Que jo sàpiga, no. Mai no va ser
un moviment organitzat, i per
això no se n’han organitzat des-
prés. Sarkozy deia que hi havia
xarxes organitzades i violentes,
però això era mentida.  
La gent, a França i a Catalunya,
té por i, de vegades, un fort odi
cap als immigrants. Per què els
associen amb delinqüència, mar-
ginació o violència? 
Perquè la premsa, indirectament,
és racista i els presenta com gent
perillosa. Cap diari no diu que els
immigrants siguin delinqüents,
però sempre que hi ha un delicte
assenyalen l’immigrant. Quan hi
ha un crim o un robatori, diuen:
“Dues persones de color” o “Un
ciutadà algerià”. En canvi, si el
delinqüent és francès i blanc, no
diuen que és francès i blanc. 
Tu ets un immigrant a França...
Sí, però un immigrant molt pri-
vilegiat.    
També corres per Catalunya.
Ara fa poc, a La Voz de Galicia,
vas escriure un article que es
titulava “Visca Catalunya”. 
Aquell article va ser una imitació
d’una cançó del meu fill, el Manu
(Chao). Aquella que canta del
“me gusta... me gustas tú”, però
ho feia amb la paraula Catalunya.
Tinc molt respecte per Catalunya
com a país civilitzat i em sembla
que la campanya anticatalana des
de l’Estatut fins ara és una barba-
ritat. Per això vaig escriure allò,
però sobretot ho vaig escriure
perquè m’encanta Catalunya. Fa
cinquanta anys que vinc per aquí,
conec tot el País i, a més, el meu
fill ara viu a Barcelona i s’hi troba
molt a gust. 

“La nostra societat
va cap a l’autodestrucció”

La misèria de
l’electrodomèstic
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Ens ha deixat Paco Candel, un
homenot de Catalunya, un
personatge clau per enten-

dre quin país tenim, fruit de l’o-
nada migratòria de mitjans de
segle XX que va aixecar amb suor
i llàgrimes la Catalunya industrial
i que va fer trontollar les essèn-
cies del país. No sols perquè do-
blar la població amb persones
nouvingudes que tenien una altra
llengua i cultura posessin en pe-
rill la nostra idiosincràsia, sinó
sobretot perquè es van multipli-
car fins a límits mai coneguts la
pobresa, l’explotació, el barra-
quisme dels nens malalts i les
cases infestades de rates. Un a-
profundiment brutal en la dife-
rència de classes que va donar
lloc, d’una banda, a una gran fra-
ternitat dins una classe treballa-
dora mobilitzada per un sindica-
lisme combatiu i un activisme
per part de les associacions veï-
nals que ja ens agradaria tenir
ara, però també a un mal entès
sentiment de culpa en identificar
la catalanitat amb el progrés
social i a excloure, sovint a ins-
tància dels propis immigrants,
una part de la població de l’ima-
ginari col·lectiu com a país. Una
problemàtica que s’ha anat dige-
rint gràcies a plomes decidides i
sinceres com la de Candel, que
lluny de complaences amb uns o
altres, va denunciar sense em-
buts les condicions de vida dels
immigrants, d’ahir i d’avui, alhora
que exigia als nous catalans el seu
esforç en la construcció del país
sense desfigurar-lo ni combatre’l
per comptes d’atacar al seu patró,
veritable responsable de la misè-
ria en què vivien. 

Però Candel no sols tenia l’au-
toritat moral que li donava haver
estat aquell nen de les barraques
de Montjuïc, sinó que ha estat un
autodidacta, un activista pels
drets de les persones immigrades
i per la pervivència de la nació
catalana, allunyat del poder i vi-
vint per sempre en la misèria de
l’electrodomèstic –com ell havia
definit la vida actual de la classe
treballadora amb la que s’identi-
ficava. Un dels grans escriptors
del segle XX i principis del XXI. 
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“Els problemes
de les banlieus

continuen
essent avui

els mateixos
que fa un any”

Albert Garcia
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