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ha de partir del rigor com a premissa en
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L’historiador Ignasi Morgades replica el

‘Pensem doncs existim’ del número 104
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La dirigent camperola del Paraguai ana-

litza el model agrícola imposat per les

transnacionals al seu país i es mostra

confiada que la mobilització popular

obligarà el president Fernando Lugo a

impulsar canvis socials.
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Els recursos, claus en
el conflicte colombià
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La importància dels recursos e-

nergètics i del control del ter-

ritori ha fet que des del Govern co-

lombià s’hagi col·laborat amb la

creació de cossos paramilitars al

servei dels sectors més poderosos

de Colòmbia, que mantenen una

dura batalla des de fa quasi cin-

quanta anys, de la mà de l’exèrcit,

contra les guerrilles.

La Bressola impulsa
el català al nord
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

L’ensenyament en català a la Ca-

talunya del Nord agafa em-

branzida amb la posada en marxa

del nou centre d’ensenyament se-

cundari de la Bressola. Des de fa 32

anys, les escoles catalanes del Ros-

selló impulsen un model educatiu

amb la llengua com a pal de paller,

atent a la diversitat i amb vocació

d’escola pública.

L’Esquerra
Independentista
aposta per
trencar amb
l’Estat espanyol
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 10

L
a Diada del Principat concen-

trarà un any més múltiples ac-

tes reivindicatius i festius pels

drets nacionals, socials i de gènere.

En aquesta ocasió, a part de la tradi-

cional Festa de la Llibertat que orga-

nitza la Comissió 11 de setembre a

Barcelona, l’Esquerra Independentis-

ta ha preparat diverses activitats i

manifestos amb la voluntat d’expres-

sar la necessitat de trencar i ultratjar

l’Estat espanyol i els seus símbols. A

més, les diferents organitzacions in-

dependentistes remarquen el dret

dels catalans i les catalanes de decidir

el seu propi futur per alliberar social-

ment i nacionalment els Països Cata-

lans. L’agenda inclou activitats du-

rant tota la setmana, entre les quals

destaquen l’aplec al Fossar de les Mo-

reres i les manifestacions i els respec-

tius actes polítics a Barcelona, Giro-

na, Lleida i Reus. 
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2 • la línia

L’
Onze de Setembre toca el joc

de quin partit és més català

o quin defensa millor els in-

teressos de Catalunya i es juga amb

parlaments i declaracions, entre

ofrenes florals i cerimònies institu-

cionals. Enguany tots els discursos

de dirigents polítics i d’altres sa-

tèl·lits tractaran, d’una manera o

d’una altra, sobre el finançament.

Ningú no parlarà de xifres ni de què

se n’ha de fer, però tothom parlarà

de diners fent servir paraules com

justícia o solidaritat. Cada partit in-

tentarà fer veure que és qui mira

més pel bé comú i no faltaran les

acusacions –més o menys subtils– de

cedir massa aviat o les medalles per

haver aguantat prou bé els cants de

sirena del PSOE.

En realitat, tots saben quins són

els límits, qui és que mana i que no

n’hi ha cap que, com Ulisses, s’atre-

veixi a tapar-se les orelles i encade-

nar-se al pal major per no perdre el

món de vista. Tothom sap el final de

la novel·la –s’hagi pactat o encara

no– i allò que hi ha entremig és tan

sols per omplir, com si es tractés del

recurs d’un mal escriptor amb poca

imaginació. Teatre. Però teatre que

funciona, amb l’amenaça de la in-

justícia fins i tot els qui demanaven

el no acaben defensant l’Estatut, tot

i que –paradoxalment– tot plegat

passa gràcies a aquest Estatut.

Quan les lleis són un mal menor, la

política ja no és ni un repte ni una

oportunitat per canviar les coses,

només una cursa d’empentes per

l’audiència. I mentre el finança-

ment ocupa les portades s’oblida la

MAT, l’atur, la sequera, els proble-

mes de les centrals nuclears... Ara

que hi ha aigua, els polítics deixa-

ran que els tècnics treballin per pre-

venir? És igual, tot això queda en se-

gon terme davant d’una baralla

fingida que, de fet, és un reality

show; l’Operación triunfo català.

Benvolguts lectors i lectores, espe-

rem que gaudiu de l’espectacle.

. EDITORIAL

L’Onze de Setembre és un ‘reality show’

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Albert Martínez

directa@setmanaridirecta.info

A
quella sensació estranya

d’inseguretat, aquella sensa-

ció que no saps per què et fa

sentir sota el control dels que t’in-

dueixen a patir-la, a vegades tu ma-

teixa. La por de pensar en allò que

pensaran les altres quan obris la

boca, la por de creure que si no tens

un criteri clar i segur no ets res ni

ningú, la por davant la proximitat

amb els diferents, la por de sentir-

se proper a pensar o sentir coses

que no havies pensat o sentit mai,

la por vers els que et persegueixen,

la por cap els que et controlen, la

por de no tenir-ho tot sota control

–sota el teu control–, la por de no fer

res, la por de no voler dir que no

tens por, la por que et critiquin, la

por de no voler criticar els que tens

més a prop, la por de caminar sense

mirar qui camina al teu costat, la

por de caminar tot sol, la por de

creure que els altres no tenen por,

la por davant la incertesa, la por al

desconcert, la por de no ser una do-

na-dona, la por de no ser un home-

home, la por vers la malaltia, la por

del dolor, la por de no ser jove, la

por de no tenir les butxaques bui-

des, la por que ningú parli de tu, la

por de no tenir ningú amb qui par-

lar, la por de tenir por de la por, la

por per sistema, la por de no vestir

amb criteri, la por cap allò que ens

és estrany, la por vers aquells que

no entenem què diuen, la por cap a

aquelles que no entenem quan par-

len, la por de ser diferents, la por de

no ser diferents, la por de surar en-

tre els núvols, la por de viure sota

terra, la por de no estar informat, la

por d’estar informat, la por que ens

atura i ens ofega i la que ens activa

i accelera, la por vers les olors, la

por del que mirem i del que no mi-

rem, la por del que toquem i del que

no toquem, la por de pensar que

mai tens por, la por del que sentim,

la por de no voler escoltar allò que

et volen dir, la por d’aturar-se, la

por de no anar amb pressa, la por de

veure com les agulles del rellotge

passen, la por d’estar hores/dies

sense rebre trucades o SMS, la por

de perdre la sensació que t’estimen,

la por de pensar, la por d’existir...

La por, sempre la por
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. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Aquesta setmana tenim molts motius per estar contentes. En primer lloc,

estem contentes per l’Amadeu Casellas i per totes les persones que li han

donat suport. No es veu cada dia que una vaga de fam acabi exitosament, havent

aconseguit les reivindicacions que la provocaven. Moltes felicitats Amadeu!

Després –i ja en el to introspectiu que requereix aquesta minisecció– estem

molt contentes per la rebuda que ha tingut el nou disseny de la DIRECTA. En

general, tothom ens ha felicitat. És cert que hi ha gent a qui no ha agradat,

però, com diuen... A gustos colores. I, finalment, també estem contentes pel

nostre gran i estimat Jesús Hita que, per fi, ha pogut acabar el seu llarg i

dolorós periple amb la Direcció General de Trànsit. Felicitats xaval!

Ah! I també estem contentes per tornar a comptar entre nosaltres amb en

Joan-Andreu Moll i per veure com escriu –sense faltes ortogràfiques– la nostra

pacient correctora, la Laia Bragulat. En Joan-Andreu (que havia portat la

distribució del setmanari al principi de tot) i la Laia fan una nova secció que la

setmana passada vam oblidar d’anunciar, El rebost. Tractaran cada setmana

temes de salut, alimentació, drogues, ressaques, etc. En fi, anem omplint buits

en els continguts de la DIRECTA. Fins la setmana que ve. Sigueu dolentes!

10 de setembre de 2008   •   DIRECTA 106 

REDACCIÓ

De dalt a baix | Manel Ros Impressions

| Laia Alsina i Lèlia Becana Així està el

pati | Jesús Rodríguez i Pau Cortina

Roda el món | Guillem Sànchez

Observatori dels mitjans | Enric Borràs

i Abelló Què es cou | Gemma Garcia i

Jordi Panyella Expressions | Roger Palà

i Estel Barbé Serra La graella | Xavi

Camós La indirecta | Sergi Picazo

FOTOGRAFIA

Albert Garcia i Eloy de Mateo

IL·LUSTRACIÓ

Jordi Borràs i Xavier Blasco Piñol

COMPAGINACIÓ

Roger Costa

CORRECCIÓ I EDICIÓ

Col·lectiu l’asterisc

PUBLICITAT

Tània Miró

DISTRIBUCIÓ

Xavi Camós

SUBSCRIPCIONS

Jesús Hita

ADMINISTRACIÓ

Jordi Raymond

DIFUSIÓ

Blai Lindström

KARLES

La por d’estar
hores/dies sense
rebre trucades o
SMS, la por de
perdre la sensació
que t’estimen,
la por de pensar,
la por d’existir,...



COLÒMBIA • L’ESTAT PERMET QUE ELS MILITARS CREÏN UNITATS PARAMILITARS PER LLUITAR CONTRA LA GUERRILLA

El control de la terra i dels recursos
naturals és la causa del conflicte armat
Xavi Martí

Bogotà (Colòmbia)

L
a guerra entre l’exèrcit colombià,

les guerrilles i els paramilitars ja

fa quasi 50 anys que dura. A

aquesta guerra civil que ningú declara

com a tal, cal afegir-hi la corrupció dels

polítics, empresaris i terratinents, uns

actors que, segons el llibre Colombia,

estudios de política exterior, “es resis-

teixen a canviar l’status quo per no

perdre els seus privilegis, negocis i po-

der d’influència”. A més, “en la majoria

dels casos els polítics electes també

són terratinents o empresaris”.

La guerrilla i els paramilitars

mantenen combats molt forts que pa-

teixen els civils de les zones rurals

(camperols, indígenes i afrodescen-

dents). L’aparició del narcotràfic als

anys 70, a més, ha fet que el conflicte

sigui més sanguinari, ja que ha envaït

tota la vida colombiana, ha provocat

la mort de milers de civils i ha fet que

els joves es guanyin la vida matant.

El conflicte té unes causes econò-

miques. Per Aída Abella, expresidenta

de la Unión Patriótica, “el control de

les terres més fèrtils i de les zones amb

més recursos naturals és el que fa que

els civils siguin assassinats o expul-

sats de les zones rurals on viuen”. L’ar-

ticle Conflicto agrario y expansión de

los cultivos ilícitos en Colombia publi-

cat a la revista Controversia diu que

“des de finals del XIX l’Estat ha fet una

política agrària que enforteix les mit-

janes i grans propietats agropecuà-

ries”, que “els camperols han guanyat

terreny a la selva i després la burgesia

els ha expropiat o robat el sòl” i que “en

els darrers 40 anys no s’ha canviat res

de l’estructura de la propietat”.

Els partits s’armen

Segons el govern, des de l’any 1948 al

1960 la violencia entre liberals i con-

servadors va provocar la mort de

300.000 persones i la devastació de

moltes ciutats i zones rurals. Als anys

30 i fins el 1946, els governs liberals vo-

lien fer reformes en el sistema laboral,

la tinença de terres i l’educació, però

aquests canvis –que encara no s’han fet

realitat– es van trencar a partir de 1948.

El 1957 liberals i conservadors es

van repartir a parts iguals el poder i, a

partir de 1960, els grups guerrillers

–que fins el moment eren reductes libe-

rals que combatien la violència de la po-

licia, l’exèrcit i els conservadors a les

zones rurals– comencen a voler fer la

revolució. El 1964 neixen les Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC), l’any següent l’Ejército de Libe-

ración Nacional (ELN), el 1967 l’Ejérci-

to Popular de Liberación (EPL) i el 1973

el Movimiento 19 de abril (M-19).

Els exèrcits dels cacics

A Colombia, estudios de política exte-

rior es diu que “l’Estat no representa

els interessos de la majoria de la po-

blació i no arriba a totes les zones del

país”. Això ha fet “aparèixer paraes-

tats controlats per terratinents, em-

presaris i ramaders” i ha provocat que

“l’Estat, quan no pot acabar legalment

amb les guerrilles, permeti que els mi-

litars creïn grups paramilitars finan-

çats pels cacics locals”.

Fins ara, es coneixen més de 350

grups paramilitars. Aquests grups de-

sapareixen quan han assolit el seu ob-

jectiu, que –segons Aída Abella– “con-

sisteix a defensar els interessos dels

terratinents, assassinar els opositors

polítics i desplaçar grans contingents

de població que viu al camp”. Abella

també parla del modus operandi uti-

litzat per controlar les zones rurals:

“Els militars arriben a un poble, desar-

men la població i, la matinada del dia

següent, apareixen els pájaros (para-

militars) i cometen massacres amb

l’excusa que els camperols són terro-

ristes o guerrillers”.

Segons Violencia política en Co-

lombia, “les estratègies dels paramili-

tars i de la guerrilla apunten cap al

control dels pols de producció de ri-

quesa, que són les zones de cultius de

coca i les rutes d’exportació i importa-

ció del narcotràfic”. Actualment, els

paramilitars de les Autodefensas Uni-

das de Colombia (AUC) i les FARC es

barallen pel control de les terres del

Magdalena Medio i del Putumayo, zo-

nes d’una gran riquesa.

El Pla Colòmbia

El primer contacte entre polítics, te-

rratinents i caps del narcotràfic es

va produir el 1978 i, a partir d’aquí,

el conflicte va esdevenir més perju-

dicial pels civils i més complex, ja

que al tauler d’escacs també hi juga-

ven els grups guerrillers (que, ja

sense l’URSS, van veure una font de

finançament en la cocaïna) i els Es-

tats Units i la DEA (els beneficis del

narcotràfic van a parar al sistema fi-

nancer nord-americà).

La revista Controversia indica que

“el negoci de la cocaïna provoca l’ex-

pulsió d’un gran nombre de camperols

a les ciutats o als ecosistemes fràgils

que no suporten les dinàmiques agro-

pecuàries del mercat, fins al punt que,

als anys 90, 1,6 milions de camperols

només tenien l’1,7 per cent de les te-

rres”. A més, a Violencia política en Co-

lombia es diu que “la generalització

dels atacs als camperols per part de

tots els actors demostra que preval l’es-

tratègia i l’economia per sobre de l’ob-

tenció de recolzament social”.

Segons les Nacions Unides, 580

tones de cocaïna, venudes al detall a

Nova York, generen uns ingressos de

87.000 milions de dòlars. Dins el ne-

goci, el 0,5 per cent dels beneficis van

a parar als cultivadors i el 83 per cent

als minoristes d’Europa i els EUA.

El 1998, els EUA van impulsar el

Pla Colòmbia, que en teoria volia subs-

tituir els cultius de coca, però que a la

pràctica és una eina per enfortir l’exèr-

cit i afeblir la guerrilla. Amb aquest pla

es van donar 1.300 milions de dòlars

d’ajuda, el 80 per cent dels quals amb

caràcter militar. Amb el pla, a més, “els

paramilitars –segons Colombia, estu-

dios de política exterior– s’unifiquen

sota el comandament de les AUC, que

el 2002 sumaran 13.000 efectius”.

El Pla Colòmbia també implicava

la fumigació de les plantacions de coca

amb glifosato, un agent químic fabri-

cat per l’empresa nord-americana

Monsanto. Però això, per Maria Rodrí-

guez, voluntària de la Fundación Pui-

qüi, “no ataca les plantacions dels te-

rratinents, sinó que fa que es fumiguin

els conreus dels petits camperols, que

–com que han estat expulsats de les te-

rres fèrtils i estan lluny de les rutes de

comunicació amb els mercats– es

veuen obligats a plantar coca”. Rodrí-

guez també diu que “les fumigacions

provoquen malalties, ja que els produc-

tes tòxics van als rius, als peixos i, per

tant, als aliments de la gent”. Durant

els darrers 30 anys, Colòmbia ha per-

dut un milió d’hectàrees pel conreu de

la coca i els herbicides i, a més, el pro-

cés per obtenir cocaïna ha vessat 78

substàncies químiques als rius.

Colòmbia registra 26.000 assassi-

nats anuals (70 per cada 1.000 habi-

tants), el 60 per cent dels segrestos

mundials, un milió d’exiliats i prop de

quatre milions de refugiats. Tot això , i

com a curiositat, en un país on el Palau

de Justícia llueix un text: Colombianos,

las armas os han dado independencia,

las leyes os daran libertad.

Molts dels refugiats polítics de Bogotà han de subsistir fent feines d’economia submergida com el reciclatge

XAVIER MARTÍ

Colòmbia registra
26.000 assassinats
anuals, el 60% dels
segrestos mundials,
un milió d’exiliats 
i prop de quatre
milions de refugiats

, de dalt a baix
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> “El poble és superior als seus dirigents”. La frase apareix als bitllets de 1.000 pesos i la va pro--
nunciar Jorge Eliécer Gaitán, polític liberal, defensor dels camperols i impulsor de la Unión de
Izquierda Revolucionaria. El 1948, amb els conservadors al poder, Gaitán va morir assassinat i això
vaa provocar un període de guerra civil entre liberals i conservadors anomenat el període de la
violencia. Molts analistes creuen que el conflicte armat actual comença amb la mort de Gaitán.



Xavi Martí

Bogotà (Colòmbia)

E
ns trobem prop del centre de Bo-

gotà amb Odília León, una dona

d’origen camperol de 55 anys que

va començar a militar a partits d’esque-

rres de jove i que sobreviu sola en una

habitació com a refugiada política fent

feines de costura. Caminem per trobar

un lloc on parlar i, de seguida, Odília

–que diu que “en un bar no pot ser per-

què ens pot sentir algú”– mostra que es-

tà nerviosa i que, a Colòmbia, “ficar-se

en política et pot costar la vida”. Des-

prés d’entrar en un centre comercial i

que l’agent de seguretat agafi el walkie

per dir que hi ha “persones sospitoses”,

arribem a una plaça on ens explica la

seva història, segons ella, “només una

de les mil que passen”.

Odília afirma: “Per la militància

de la meva família, ens ha perseguit

primer l’Estat i, últimament, el pa-

ramilitarisme”. Tot va començar du-

rant els anys 70 quan, en un poble

rural, “després d’oferir a la gent del

poble 150.000 pesos pel meu cap i el

de la meva família, el meu germà va

ser detingut, torturat i apallissat

quasi fins a la mort pels militars”.

Amb el seu germà en llibertat, tota

la família va marxar al departament

del Meta, al poble de Castillo i, “per

culpa d’aquest desplaçament forçat

ho vam perdre tot”.

L’any 1987, a Castillo, Odília, els

seus germans i el seu marit formaven

part de la Unión Patriótica (UP), un

partit polític que va voler iniciar un

procés de pau amb la integració dels

guerrillers de les FARC a la vida políti-

ca. “Però la idea no va agradar al poder

i es va iniciar un extermini que va pro-

vocar més de 4.000 morts de la UP i la

desaparició de 15.000 persones”. És

en aquest escenari que Odília i el seu

marit, un dia de 1988, van patir un

atemptat: els van disparar “per l’es-

quena en el moment d’entrar a casa”.

El marit d’Odília va morir i ella va que-

dar ferida de bala “a la cuixa dreta”.

Després de l’assassinat, la policia

va negar la protecció a la família d’O-

dília i el cos de l’home “va restar en

una llitera en un passadís de l’hospi-

tal, ja que no el podíem portar a casa

perquè el poble estava ple de paramili-

tars que es passejaven dalt dels cot-

xes amb les armes”. Al llarg de la seva

estada a Castillo, els paramilitars van

reclutar “grups de joves que jo vaig

veure créixer; em van dir que havien

estat entrenats en una finca propera i

que els havien dit a qui havien de ma-

tar a canvi de 40.000 pesos”. La inten-

ció dels paramilitars era “fer una

massacre el dia de l’enterrament del

meu marit i van matar cinc persones

en un control d’un pont de Castillo”.

Amb l’home enterrat, li van dir

que si no deixava de fer mobilitza-

cions al carrer “l’acabarien de matar”

i, aleshores, va decidir marxar a Bogo-

tà amb el seu fill de deu anys, mentre

el seus germans resten al poble. “A

Bogotà vam viure al carrer, vam pas-

sar gana, fred... el desplaçament for-

çat és un crim contra la humanitat”.

Odília explica que la capital ha rebut

“dos milions de refugiats interns, per-

sones que s’han vist sense un sostre i

que han hagut de sobreviure amb l’e-

conomia submergida, la prostitució o

les drogues, ja que només saben tre-

ballar al camp i no troben feina”.

El 1996 va desaparèixer el nebot

d’Odília i, sis mesos després, van as-

sassinar el seu germà petit, que te-

nia dues filles i era agricultor. L’any

següent i després de rebre amena-

ces, va morir assassinat el germà

que li quedava.

Un dia de 2001, quan vivia sola en

una habitació de Bogotà perquè el

seu fill havia marxat per estudiar me-

dicina, li van dir que aquest també ha-

via estat assassinat. “Vaig anar a bus-

car el meu fill i jo ja no volia la meva

vida, volia morir-me... Si quan van

matar el meu fill jo hagués estat més

jove, m’hauria apuntat a la guerrilla”.

Després d’aquesta pèrdua, Odí-

lia va tornar a Castillo i va viure

“amb els companys de militància

fins que un dia arriben els militars,

se m’enduen i durant quatre dies em

torturen i em diuen que jo era la ide-

òloga de la guerrilla i una terrorista.

Jo volia que em matessin durant la

tortura... però no ho van fer”.

Al llarg dels sis mesos següents,

Odília va restar empresonada a Villa-

vicencio, “fins que vaig poder demos-

trar que tot havia estat un muntatge

polític”. Ara, aquesta dona íntegra i

forta és del Movimiento Nacional de

Víctimas de Crímenes de Estado i diu:

“Mai renunciaré a la militància d’es-

querres”. Odília León comenta que a

“a Colòmbia es fa el que diuen els Es-

tats Units, Uribe és el seu gran aliat i

si no estàs d’acord amb ell ets terro-

rista o guerriller”. També afirma que

després de l’11-S, “s’ha utilitzat l’excu-

sa del terrorisme per matar els oposi-

tors del govern i quedar-se amb les se-

ves terres” i que a la regió del Meta,

amb Uribe, “han arrasat pobles, han

expulsat la població, han matat a tot-

hom, han robat terres i ara comencen

a entrar les multinacionals per que-

dar-se els recursos naturals”.

Ja amb el micròfon tancat, Odília

ens diu que “poca gent al món s’adona

del que passa realment aquí” i fa refe-

rència al darrer assassinat del qual té

constància. “Van arribar els paras a

un poble, van demanar a un home que

els fes l’esmorzar i, després de men-

jar, li van treure el cor i els ulls. Segui-

dament, van violar una dona i van es-

quarterar la gent del poble amb una

motoserra quan encara eren vius”.

Unión Patriótica 
va voler iniciar un
procés de pau amb
la integració de les
FARC a la política

Una pintada al barri de La Candelaria de Bogotà crida contra la parapolítica

XAVIER MARTÍ

COLÒMBIA • ODÍLIA LEÓN, UNA DONA D’ORIGEN CAMPEROL, HA VIST COM LI MATAVEN TOTA LA FAMÍLIA

“Quan van assassinar el meu fill
m’hauria apuntat a la guerrilla”
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Durant aquest 2008 el govern

del liberal Álvaro Uribe s’ha

mantingut al centre d’una espiral

d’escàndols que relacionen diver-

sos congressistes i funcionaris

amb el paramilitarisme. Dins d’a-

questa conjuntura, el president no

en surt gens beneficiat, ja que

quan va arribar al poder –l’any

2002–, segons Colombia, estudios

de política exterior, “les AUC van

demanar el vot per Uribe”. A més,

quan Uribe era el governador de la

regió d’Antioquia, va crear els

grups Convivir, equips de segure-

tat privada que lluitaven al camp

contra la guerrilla.

El diari Voz, la verdad del pueblo

va publicar el 14 de maig d’enguany

que 32 funcionaris i congressistes ja

es trobaven a la presó per la seva vin-

culació amb els paramilitars, que 65

hi estaven vinculats i que a 80 més

se’ls havia acusat de relació amb els

paras. Voz indica que “aquest cop no

es tracta només de diners destinats a

la campanya presidencial, sinó de

concerts delictius en l’aliança entre

l’Estat i els paramilitars”.

En relació a aquesta crisi políti-

ca, el 13 de maig passat, el govern

colombià i el nord-americà van

acordar l’extradició als Estats

Units de tretze dels principals caps

del paramilitarisme, acollits a la

llei de Justicia y Paz. Segons el rota-

tiu, aquesta decisió “deixa a l’aire

qualsevol possibilitat de veritat i

reparació dels múltiples crims dels

grups paramilitars que tenen nexes

evidents amb polítics tradicionals,

avui vinculats a l’uribisme”. Pels

portaveus de les víctimes, a més,

l’extradició és una mesura per “si-

lenciar les greus delacions que esta-

ven fent alguns dels caps paramili-

tars en el marc de les audiències de

Justicia y Paz. Diversos dels extra-

dits eren els testimonis estrella

dels judicis contra els acusats de

parapolítica”.

El president Uribe s’alia amb els paramilitars
“El desplaçament
forçat és un crim
contra la humanitat”,
explica Odília



Xavi Martí

Barcelona

Q
uan neix el moviment?

El Movimiento Nacional de Víc-

timas de Crímenes de Estado

neix l'any 2004, quan es comença a cre-

ar la llei de Justicia y Paz del govern,

que diu que les víctimes són les perso-

nes afectades pels actors armats il·le-

gals, tot negant el fet que existeixen

víctimes dels actors armats legals (ser-

veis d'intel·ligència, forces públiques),

que molts cops han actuat plegats amb

els paramilitars en operacions enco-

bertes o els han deixat actuar sense dir

res. L'Estat és responsable per acció o

omissió dels grups paramilitars en ca-

sos on les forces públiques i els para-

militars han actuat junts i han generat

massacres, desplaçaments forçats, tor-

tures, execucions sumàries, etc.

Qui pateix la violència d'Estat?

Tota la societat pateix la violència d'Es-

tat, ja que és un Estat amb absència de

drets econòmics, socials, culturals i po-

lítics. Si no hi ha salut ni educació i

molts colombians no poden tenir feines

dignes i habitatge hem de dir que tots la

patim. Els processos de demanda de

drets han estat violentats a través de la

repressió arbitrària per part de l'Estat i

això ha creat una cultura de la impuni-

tat i de la por i ha fet que les persones

comunes no es considerin a si mateixes

com a subjectes amb drets i que pensin

que és un problema d'aquells sectors de

la població que reivindiquen drets. S'ha

imposat la idea que ser líder sindical,

defensor dels drets humans o polític és

quelcom criminal.

Acaba d'esclatar un nou cas de para-

política a Colòmbia.

Amb Uribe ha existit una gran manipu-

lació i aquest ha aconseguit legitimar

quelcom que és il·legítim en termes de

veritat, és a dir, el fet d'assumir que

una negociació entre l'Estat i els para-

militars és una negociació. El que no es

pot fer és negociar amb gent i grups

que han format part de les estructures

de l'Estat i que han estat còmplices de

crims. Considerar els paramilitars com

un actor més del conflicte i dir que l'a-

parició de les AUC és fruit de les barba-

ritats de la guerrilla i una resposta a la

debilitat de l'Estat és mentida. L'Estat

és molt dèbil per garantir els drets i ab-

solutament fort per reprimir i vetllar

pels privilegis de les elits. Els paramili-

tars mai han estat una tercera cama

que ha sortit al conflicte espontània-

ment, sinó que han actuat –en un país

amb una geografia molt complexa i poc

accessible– com exèrcits privats dels

grans terratinents per ampliar les se-

ves propietats i destruir els processos

organitzatius que els anaven en con-

tra. Això és l'Estat a Colòmbia: està for-

mat per persones concretes que són

grans terratinents. Persones molt sem-

blants a Uribe, persones que tenen pro-

pietats i que les han ampliat a sang i

foc, expulsant les persones que els mo-

lesten i els camperols que s'oposen a

ser mà d'obra esclava.

I les multinacionals?

Les elits que han governat els països

llatinoamericans han venut les ri-

queses a les multinacionals. I com

que se’n beneficien, mai els ha inte-

ressat la manera que s’utilitza per

usufructuar els nostres productes. En

això, els paramilitars hi han jugat un

paper, com per exemple l’assassinat

dels sindicalistes que han anat en con-

tra de les polítiques de multinacionals

com Chiquita Brandt. Aquest no és un

cas aïllat, sinó que fa anys que es repe-

teix. García Márquez, a Cien años de

soledad, parla de la massacre de les

bananeres de la United Fruit Company

l'any 1928. Unes matances que ara en-

cara es produeixen. Les multinacio-

nals mai han respectat les persones.

Sempre els Estats Units, no?

La CIA i l’exèrcit dels EUA sempre han

penetrat al nostre territori per enfor-

tir la repressió de l’Estat colombià, de-

fensar els seus interessos i impedir

l’aparició de nous models econòmics i

polítics. El més preocupant és que els

indígenes i les comunitats negres

viuen en zones que no han rebut mai

l’assistència i l’atenció de l’Estat (no

hi ha carreteres, escoles o hospitals),

en terres que ara interessen perquè te-

nen recursos com, per exemple, els

agrocombustibles. Això situa els indí-

genes com a víctimes principals. En

un futur no molt llunyà, segons les te-

sis de Buenaventura de Souza Santos,

els indígenes i els que defensen una

altra relació de l’ésser humà amb la te-

rra seran considerats pels EUA com

els nous terroristes. Estem molt preo-

cupats per les implicacions del Pla Co-

lòmbia 2, ja que el patiment de la gent

durant la lluita contra el narcotràfic

del Pla Colòmbia 1 va ser molt gran.

Els cultius de coca no han disminuït,

sinó que s’han desplaçat a d’altres re-

gions i s’està actuant contra els petits

camperols que cultiven coca sense to-

car els grans càrtels. Això que diuen

que el Pla Colòmbia és contra la droga

i que s’està fent bé no és veritat.

Les guerrilles colombianes es finan-

cen amb la cocaïna?

La geografia d’aquest país, sense ca-

rreteres per traslladar els productes

del camp als mercats, ha provocat

que la coca, que és fàcil de transpor-

tar, sigui el negoci principal. Tots els

actors armats s’han articulat i invo-

lucrat en això i, d’aquesta manera,

s’ha generat una gran ambigüitat al

voltant de quins són els interessos

polítics de les guerrilles. Tant els pa-

ramilitars com les guerrilles s’han

articulat econòmicament al voltant

del narcotràfic i això ha emmascarat

el fet que ens trobem davant un con-

flicte polític i no només davant d’un

negoci. El narcotràfic s’ha convertit

en un factor econòmic que serveix

per mantenir la guerra.

Com es du a terme la repressió?

Alguns cops ha primat la tortura i en

d’altres les massacres. Ara, les massa-

cres dels paramilitars de fa deu anys ja

no calen perquè s’han desarticulat

tots els processos organitzatius que

els molestaven als territoris on osten-

taven el poder. El que ens preocupa és

que, amb la llei de Justicia y Paz, els

que van cometre crims fa deu anys (te-

rratinents, paramilitars i polítics) sor-

tiran al carrer d’aquí tres anys amb els

seus capitals intactes i tornaran a go-

vernar els territoris que van sotmetre

a sang i foc. I com que ja tenen el con-

trol dels territoris, no necessiten ma-

tar tanta gent. En això els militars han

estat còmplices, cosa que converteix

el modus operandi dels paramilitars

en un mecanisme més de l’Estat. Ara

es diu que els paramilitars ja no exis-

teixen, que només són grups de delin-

qüents, que són diferents als d’abans i

que no tenen cap relació amb els po-

ders dels territoris. La responsabilitat

de l’Estat per omissió és molt gran i

per acció ja no diguem. Continua la

criminalització de l’oposició i la lògica

de la perpetuació de la guerra als exèr-

cits regulars i paramilitars.

En quina situació es troba una per-

sona després de patir la repressió?

Quan pateix el terrorisme d’Estat no

té recolzament per part de la societat,

ja que la gent diu que això li ha passat

per ser d’esquerres, comunista o sindi-

calista. Existeix com una mena de cul-

pa que justifica la repressió rebuda.

Quan algú denuncia la violència pati-

da per part d’un agent de l’Estat i no

calla, la seva família pot ser assassi-

nada, pot tornar a ser reprimit, expul-

sat o desplaçat. Això ha generat la cul-

tura de la impunitat i dites com més

val callar i no buscar-se problemes.

“Els paramilitars
han actuat sempre
com exèrcits 
privats dels grans
terratinents”

Claudia Girón és professora de psicologia de la Universitat 
Javeriana i membre del Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado, que està format per més de 200 
col·lectius que treballen per la pau i la democràcia a Colòmbia.

NAYA

COLÒMBIA • ENTREVISTA A CLAUDIA GIRÓN, MEMBRE DEL ‘MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO’

“A Colòmbia tota la societat 
pateix la violència de l'Estat”
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“Els indígenes i els
que defensen una
altra relació amb la
terra seran considerats
terroristes pels EUA”



S
embla ser que el jutge estrella

de l’Audiència Nacional

espanyola Baltasar Garzón ha

tingut una mena de revelació divina

–o històrica. El passat mes d’agost

va visitar, al municipi colombià

d’Apartado, una fossa comuna

plena d’assassinats pels paramili-

tars d’aquest país. Garzón va ser

convidat pel fiscal general de

Colòmbia, Mario Iguarán. El més

fàcil ara seria dir aquella frase de

“Déu els cria i ells...”. Anem per

parts perquè el tema dóna per uns

quants comentaris. En primer lloc,

Garzón no descobreix res de nou,

simplement s’intenta apropiar

d’una denúncia que ja fa temps que

encapçala la societat civil en

diferents territoris de l’Estat i, com

ja ens té més que acostumats,

aprofitant-se de la seua tirada

mediàtica es torna a erigir com a

gran defensor dels drets humans.

No farem un repàs exhaustiu de la

història del superjutge. Només

recordarem que, l’any 2003, el

personatge en qüestió va ser con-

demnat públicament pel Tribunal

Europeu de Drets Humans d’Es-

trasburg per no haver investigat

diferents casos de tortures produïts

l’any 1992 en el marc d’una operació

política orquestrada per ell contra

l’esquerra independentista catala-

na. Tot i així, encara continua

exercint la seua feina amb tota

impunitat com si res anara amb ell.

En tot aquest tema també hem

de recordar que l’Audiència Nacio-

nal de la qual és jutge Baltasar

Garzón és la institució hereva del

Tribunal de Orden Público franquis-

ta. I això cal recordar-ho perquè, si

realment ens interessa fer un exer-

cici de memòria històrica, hem de

tenir totes les dades possibles per

poder entendre la situació real del

nou circ mediàtic garzonià. Les

famílies de moltes víctimes –entre

les quals hi ha la del poeta andalús

Federico García Lorca– han vist en

el gest de Garzón l’última oportuni-

tat per poder recuperar els cossos

dels seus i donar-los definitivament

l’homenatge merescut. El problema

és que la persona que vol tirar el

tema avant és un jutge que tanca

diaris i revistes per motius polítics,

que empara la tortura legalitzada

per la llei antiterrorista en les

seues operacions polítiques i que, a

més, ha estat condemnat per això

mateix. Així és com volem restau-

rar la memòria dels antifeixistes

desapareguts, assassinats i ente-

rrats en fosses comunes? Em

sembla, sincerament, que no és la

millor manera.

Sobre el concepte de memòria

històrica s’ha escrit molt en els

darrers anys, sobretot arran de la

vergonyant llei que el Govern

espanyol de Zapatero va aprovar

durant la legislatura anterior. Dic

vergonyant perquè, realment, no

arriba a assolir uns mínims de

dignitat i justícia per a les víctimes

de la dictadura franquista. La llei

és tan tova que no és capaç ni

d’anul·lar el judici militar que els

feixistes van realitzar per condem-

nar a mort el president de la Gene-

ralitat de Catalunya Lluís Com-

panys. Tenint en compte aquesta

darrera dada: quin tipus de memò-

ria històrica vol realment la social-

democràcia espanyola? 

El pacte de silenci que es va

signar en l’anomenada transició

encara pesa sobre nosaltres com

una llosa, com les tones de terra i

pedres que a dia d’avui suporten

gairebé 70 anys després les vícti-

mes del feixisme espanyol. Crec que

un exercici de memòria que haurí-

em de fer totes i tots és el de,

precisament, analitzar aquella

dècada dels setanta i veure real-

ment per què l’any 2008 la situació

encara és la que és.

El concepte que va desenvolu-

par l’historiador francès Pierre

Nora té com a missió fer visibles

tots aquells col·lectius que han

estat amagats i marginats per la

història oficial. En aquesta línia,

l’Associació per a la Recuperació de

la Memòria Històrica ha jugat un

paper important en el debat histo-

riogràfic dels darrers anys, espe-

cialment amb l’aprofundiment i

qüestionament del tracte que a dia

d’avui encara reben les víctimes del

cop d’estat del 1936. Crec que és de

vital importància que aquest tipus

d’associacions continuïn amb la

seua tasca. També crec, però, que

no s’haurien de deixar enlluernar

per personatges com Garzón.

Companyies així són les que poden

acabar amb la seua lloable tasca.

La poca memòria de Garzón
Antoni Rico i Garcia • Historiador i membre del Secretariat Nacional de la CUP
opinio@setmanaridirecta.info

PACO GARABATO

G
eòrgia està patint les conse-

qüències de no haver resolt

les reivindicacions de les

seves minories nacionals quan el

1991 es va desintegrar la Unió

Soviètica i va obtenir la indepen-

dència. La política ultranacionalis-

ta del llavors president, Zviad

Gamsakhurdia, repressora dels

drets dels pobles no georgians, va

provocar una forta tensió entre

ossets i abkhazos que desencadenà

guerres en ambdues regions. Amb

el suport de l’exèrcit rus, Ossètia

del Sud i Abkhàzia es van procla-

mar independents. Fruit de les

guerres, 60.000 sud-ossets es van

haver de refugiar a Ossètia del Nord

i 250.000 georgians foren expul-

sats d’Abkhàzia cap a altres regions

de Geòrgia.

Des que van cessar les hostilitats,

les dues regions gaudeixen d’una

independència de facto sostinguda

per Rússia, sobretot a Ossètia, que

sobreviu gràcies a les ajudes i pen-

sions que arriben de Moscou.

Aquest conflicte no resolt és el

que ha instrumentalitzat Rússia per

desestabilitzar Geòrgia i aconseguir

dos objectius principals: d’una

banda, evitar que Geòrgia entri a

l’OTAN i, de l’altra, que la visió que es

té d’aquest país deixi de ser la d’un

lloc segur per ubicar-hi (o ampliar la

ja existent) infraestructura costosa i

de vital importància com oleoductes

o gasoductes.

Geòrgia va començar negocia-

cions per esdevenir membre de

l’OTAN el 1999, per defensar-se de

l’amenaça russa. Des d’aleshores, ha

establert vincles estrets amb els

EUA. Ha enviat tropes a l’Iraq i ha

permès la lliure circulació pel seu

espai aeri i terrestre a les forces

nord-americanes, amb la presència

d’instructors militars nord-ameri-

cans. Els EUA, per la seva banda,

estan interessats en Geòrgia per

ampliar les seves esferes d’influèn-

cia: la utilitzen com un baluard

proper a Rússia i l’Iran, al mateix

temps que volen disputar amb

Rússia el negoci del transport de

petroli i gas natural del mar Caspi

cap a Occident.

Per impedir més aliances entre

Geòrgia i Occident, Rússia ha utilitzat

diverses estratègies: d’una banda, ha

donat el seu suport polític i econòmic

incondicional a les dues regions

secessionistes d’Abkhàzia i Ossètia

del Sud i ha colpejat l’economia

georgiana amb la suspenció, el 2006,

de totes les importacions de vi, aigua

mineral i productes agrícoles geor-

gians (Rússia n’era el seu mercat

principal). D’altra banda, després de la

crisi dels espies de 2006, en què

Geòrgia va lliurar a l’OSCE quatre

militars russos acusats d’espionatge,

Moscou va bloquejar totes les comuni-

cacions amb Geòrgia –tant de trans-

port (per terra, mar i aire) com pos-

tals– i les transferències bancàries. Al

mateix temps, les autoritats russes

van començar a tancar negocis

regentats per georgians, van deportar

centenars de georgians sense papers i

fins i tot van exigir que totes les

escoles moscovites els facilitessin

llistes dels alumnes amb cognoms

georgians per fer-ne un seguiment.

És en aquest marc d’hostilitat

que té lloc l’actual crisi, just quatre

mesos després que els 26 membres

de l’OTAN anunciessin que el

desembre d’enguany Ucraïna i

Geòrgia iniciarien el seu Pla

d’Adhesió.

Rússia afirma que ha respost

l’atac de les tropes georgianes a

Tsjinvali “per defensar els drets

dels seus ciutadans” (el 2001 va

regalar passaports russos als sud-

ossets) i perquè “qualsevol persona

té dret a decidir si vol pertànyer o

no a un Estat”. Només cal recordar

la brutal ofensiva llançada contra

els seus ciutadans txetxens per

voler la independència, que causà

250.000 morts entre la població

civil, per adonar-se que això només

és propaganda.

Independències trepitjades al Caucas
Marta Ter • Lliga dels Drets dels Pobles
opinio@setmanaridirecta.info

Per a un exercici de
memòria històrica,
necessitem totes
les dades 
per a entendre 
el nou circ 
mediàtic garzonià
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L
a primera vegada que es va saber

de l’existència de la Plataforma

pel Dret de Decidir (PDD) fou

l’any 2006, quan va organitzar una

manifestació sota el lema Som una

nació i tenim el dret de decidir. Era el

18 de febrer i ens trobàvem a la recta

final de la discussió i la negociació del

nou Estatut. Massa atacs contra Cata-

lunya i el desencís respecte dels resul-

tats de la negociació van fer que la ma-

nifestació fos una de les més impor-

tants dels darrers anys al nostre país.

Aquella sortida massiva del poble

català al carrer és coneguda com

l’efecte Gran Via. Efecte, perquè l’èxit

d’aquella manifestació significà el tret

de sortida del treball que actualment

fa la PDD. La segona manifestació

impulsada va ser la de l’1 de desembre

de 2007, amb el lema Som una nació i

tenim el dret de decidir les nostres

infraestructures. En aquella ocasió el

nombre d’organitzacions que hi van

participar va augmentar i va aconse-

guir vincular la reivindicació nacional

a la social.

Creiem que cal vertebrar un espai

de trobada de la societat civil catalana

a redós del dret de decidir per eixam-

plar la base social sobiranista i

convertir la reivindicació autodeter-

minista en un objectiu àmpliament

acceptat per la ciutadania. Aquest és,

doncs, el principal objectiu de la PDD.

Persones i organitzacions que tradi-

cionalment havien estat i continuen

estant vinculades a l’esquerra inde-

pendentista i a diferents moviments

que treballaven pel dret a l’autodeter-

minació van creure que convenia fer

créixer el nombre de persones que hi

són favorables, però també la plurali-

tat ideològica d’aquells que l’han

d’impulsar. Per això, vam optar per

reclamar el dret de decidir. Una

expressió prou àmplia i inclusiva que

havia d’ajudar a crear un estat d’opi-

nió ampli i, per extensió, socialitzar la

defensa d’aquest dret, atès que

qualsevol poble ha de poder resoldre

de forma sobirana el seu futur en

totes aquelles coses que l’afecten com

a país. Aquesta és la base de la cam-

panya Decideixo Decidir, amb la qual

es pretén recollir signatures per

impulsar una petició popular per

reclamar la capacitat de convocar

referèndums i que, en breu, seran

presentades al Parlament de

Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

La PDD vol ser un instrument per

a la conscienciació de la ciutadania

que aplegui entitats cíviques i cultu-

rals, sindicats, organitzacions

empresarials i entitats socials que

treballen pel dret de decidir i que són

capaços de col·laborar, quan és

necessari, amb moviments polítics

estrictes. La PDD, però, s’organitza en

nuclis locals arreu del territori dels

Països Catalans perquè creiem que

aquesta és la millor manera de

penetrar en la consciència patriòtica

del poble perquè arribi el dia en què

pensi i reclami viure sobiranament.

Les entitats que conformen la

Plataforma consideren que ara som a

l’inici d’un nou cicle polític i que

aquest és un moment important per al

nostre país. I per això cal elaborar un

discurs polític innovador. En aquest

sentit, ja hem avançat una mica

perquè dos anys enrere ningú no

parlava del dret de decidir i ara, en

canvi, s’ha convertit en una petició

compartida transversalment i no és

estrany veure-la ressenyada als

mitjans de comunicació. Ara és l’hora

de saber vincular aquesta reclamació a

la realitat del nostre país: la lluita per

la llengua, l’acollida dels nouvinguts,

les necessitats socials, educatives i

sanitàries, les relacions internacionals

i l’empresa i el finançament, entre

d’altres aspectes que condicionaran el

temps a venir. Encara queda molta

feina per fer al territori i entre les

diverses organitzacions per assegurar

l’èxit d’aquest impuls unitari favorable

al dret de decidir. La PDD és un

instrument útil per fer-ho i per això

els que cada dia treballem amb aquest

ànim persistirem en el nostre empeny.

I vostès? S’hi apunten?

Un instrument al servei del futur dels països catalans
Mònica Sabata • Portaveu de la Plataforma pel Dret de Decidir
opinio@setmanaridirecta.info

E
ls processos històrics que han

conformat la realitat balcànica

des de l’Alta Edat Mitjana –i,

sobretot, els darrers segles amb els

imperis Otomà i Austrohongarès– van

afavorir els desplaçaments i la barreja

de poblacions, tot creant un conglome-

rat de nacions secularment poc

lligades al territori. La península

balcànica ha estat un polvorí constant

i camp de batalla permanent durant

els darrers mil anys, només amb l’oasi

del titisme com a període de calma.

Dubtar dels interessos dels EUA i

la Unió Europea darrere del recolza-

ment a la independència d’alguns

nous estats seria ingenu, però oblidar

que aquests pobles ja existien i ometre

els seus drets nacionals en funció dels

aliats conjunturals seria com negar la

legitimitat de la independència de

Cuba o Libèria, també recolzades pels

Estats Units en el seu moment.

Actituds d’aquest tipus porten a

paradoxes irresolubles i humanament

irresponsables com les que es poden

donar en l’actual conflicte a Geòrgia.

Sentenciar una població perquè una

gran potència la recolzi en un moment

concret és una aberració política. El

cas dels Balcans i el Caucas són els

exemples geogràficament més propers

de conflictes realment complicats

d’entendre i encara més de resoldre. 

Massa sovint en aquestes situa-

cions es pren partit de manera poc

crítica o es mira cap a una altra

banda, fent veure que no ha passat res

per mantenir la nostra inqüestionable

aparença revolucionària de xapa i

discurs, sempre seguint l’estela

radioactiva de l’antiga URSS.

Justificar Sèrbia com a país socialista

atacat per l’imperialisme americà

ratlla pràcticament el deliri, de la

mateixa manera que alguns encara

ara intenten justificar l’entrada dels

tancs russos a Praga i Hongria o

encara avalen Corea del Nord com a

darrer baluard del socialisme.

Karadjic no és cap heroi revoluciona-

ri, sinó el cap visible de l’imperialisme

serbi, de la Gran Sèrbia de la creu i les

quatre C, de l’àliga bicèfala que el

titisme no va fer desaparèixer.

La revista Abolishing the borders

from below va publicar el maig passat

un article d’ASI (Iniciativa Anarco-

sindicalista) de Sèrbia sobre la inde-

pendència de Kosovo. El text no només

fa una menció constant dels pactes

dels EUA i la Unió Europea amb Milo-

sevic per fer de Sèrbia el factor d’esta-

bilitat dels Balcans, sinó que també

descriu que si els albanokosovars han

seguit de forma gairebé cega els seus

líders ha estat pel règim d’apartheid a

què els sotmetia des de sempre l’Estat

serbi . Alhora, la deriva imperial sèrbia

i el mite medieval de Kosovo com a

bressol de la nació eren la cortina de

fum per aplacar el descontentament

dels treballadors serbis amb el règim.

L’article es refereix indistintament als

interessos i la intervenció dels russos i

de l’OTAN i denuncia els crims come-

sos –tant sobre població albanesa com

sobre població sèrbia–, però constata

que les protestes organitzades a

Belgrad contra la independència

provenien conjuntament de les institu-

cions sèrbies i de grups neonazis. Cert

que darrere de la independència de

Kosovo i la integritat territorial de

Geòrgia hi ha els interessos de l’OTAN,

però darrera de la Gran Sèrbia hi ha la

Rússia de Medvedev.

Les relacions internacionals són

prou complexes per reduir-les a un

joc de simpaties. La típica cançoneta

d’un Bush malvat i els antics països

socialistes, víctimes permanents de

l’imperialisme, sonen com una

tonada rància que es repeteix diària-

ment com a consigna davant una

incapacitat política i d’anàlisi dels

conflictes que aporti solucions als

problemes reals. Podem ometre que

qualsevol dels bàndols en conflicte a

l’exIugoslàvia va actuar amb la

passivitat de les potències occiden-

tals i orientals, podem ometre que

Sèrbia i la República Sèrbia de

Bòsnia tenen pactes amb Rússia tan

repulsius com els interessos ale-

manys sobre Croàcia. Els Balcans

sempre han estat el cavall de batalla

de russos i alemanys per donar

sortida a les seves flotes al

Mediterrani. Els pactes secrets amb

els EUA i la passivitat de les tropes

europees davant les constants

aparicions públiques de Karadjic,

Vladic i altres fa molt que són

conegudes i n’invaliden qualsevol

justificació moral o política.

Ara bé, relativitzar el nombre de

morts a les fosses d’Srebrenica pro-

voca nàusees i és digne del revisio-

nisme històric que traspua de la

llibreria Europa. Per alguns, els

cossos són una minúcia que no

compromet res ni ningú. Seríem

capaços de negar l’existència de

l’holocaust perquè els EUA recolzen

l’Estat d’Israel? Un genocidi no ho

és tan pel nombre de víctimes com

per la voluntat sistemàtica d’exter-

mini d’una població. 8.000, potser

1.000. Ni que siguin 25, els morts

en la presa d’una ciutat a mans

d’un exèrcit professional continuen

essent excessius i més encara si és

població civil. L’antic exèrcit

iugoslau es va transformar en

l’exèrcit serbi en desaparèixer

l’estat unitari dels eslaus del sud.

Combatents o no, els morts

d’Srebrenica continuarien essent

civils perquè no va existir mai un

exèrcit regular de Bòsnia i

Hercegovina.

Una esquerra que es vol transfor-

madora ha de partir del rigor com a

premissa en qualsevol anàlisi que

pretengui ser-ho. De vegades la

demagògia, el sectarisme i l’arrogàn-

cia –tan criticades als mitjans

oficials– també s’obren via als

alternatius. Per ser de dretes cal

alguna cosa més que recolzar un

amic de l’enemic. Per ser d’esquerres

cal fer alguna cosa més que dir

barbaritats impunement i acusar tot

detractor de censor o feixista. Potser

n’hi ha que som miops, però pitjor

que ser cec és no voler-hi veure.

Una altra veritat sobre els Balcans
Ignasi Morgades i Gutiérrez • Historiador
opinio@setmanaridirecta.info

JORDI BORRÀS

Sentenciar una
població perquè
una gran potència
la recolzi és una
aberració
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Roger Sánchez Amat

D’
uns anys ençà diversos vessants relacio-

nats amb la cuina s’estan posant de

moda. Cuiners mediàtics, estrelles

Michelin, programes de televisió. Se’n parla –i

molt–, protagonitza converses de carrer i arriba

–amb la darrera polèmica Santamaria-Adrià– a

substituir temes clàssics com són el futbol o el

temps. A més, en algunes cuines catalanes és on

s’està gestant part important d’una revolució

gastronòmica que pot ben bé prendre el relleu a

la nouvelle cuisine, moviment que suposà un gir

en la manera d’entendre la pràctica culinària als

anys setanta. Ara per ara podem dir que la cuina

catalana és una de les capdavanteres mundials,

juntament amb la basca, per molt que els espa-

nyols se la facin seva per dret imperial. Ara bé,

cal fixar-nos en quin tipus de cuina és el que

triomfa per veure, també, com n’és de perillós el

fenomen. Resulta evident constatar que la cuina

tecnoemocional, com li diuen, és tremendament

sorprenent i innovadora. Cal treure’s el barret.

Ens quedem ben bocabadats quan veiem els

resultats i, inspirant-nos en les consideracions

del gastrònom Jaume Fàbrega, podríem dir que

s’apropa a la singular atracció que part de la

cultura catalana han tingut històricament per la

genialitat surrealista.

Ara bé, si tenim clar que la gastronomia és un

tret cultural, també tenim clar que queda sotmesa a

totes les seves circumstàncies. Doncs bé, en un

país sotmès culturalment a un altre, el fet gastro-

nòmic s’inclou en el procés. Els intents de l’Estat

espanyol per assimilar culturalment els Països

Catalans a tots els efectes han fet un mal del que

encara ara no sabem si ens en sortirem. Després de

300 anys d’opressió, 30 anys de llibertats democrà-

tiques arreglen ben poc. Sotmesos com estem a un

procés de reconstrucció cultural, els majors esfor-

ços s’han centrat en aspectes vitals com la llengua

o l’educació. La gastronomia ha quedat en un segon

terme. Això fa que la gent que tenim quelcom a fer i

a dir en aquest món tinguem una responsabilitat

clara. I més quan estem parlant d’una història

culinària rica i impressionant, gairebé tota ella

encara per descobrir per una part de la població.

Aquest desconeixement de la cuina popular i

tradicional catalana fa que la revolució tecnoemo-

cional pugui tenir uns efectes perversos.

La cuina adrianiana gaudeix d’un ampli

prestigi i, mitjançant el marxandatge, tenim fins

i tot nocions que ens permeten experimentar a

casa. La cuina tradicional està lluny de la depres-

siva desolació presentada a principis dels vuitan-

ta per Manuel Vázquez Montalbán a L’art del

menjar a Catalunya (Grup 62), però tampoc està

per llençar coets. El mètode històric per transme-

tre el coneixement culinari, la cuina a casa, està

condemnat. Han aparegut mil alternatives,

d’acord amb el ritme de vida actual: àpats a

domicili, menjar preparat, el menjar ràpid, oferta

multicultural… Amb aquest panorama, la trans-

missió del coneixement gastronòmic recau en

gran part en els professionals. Però aquests no

semblen estar per la labor. Les noves fornades de

cuiners i cuineres volen ser com Ferran Adrià, les

escoles de cuina no imparteixen bases tradicio-

nals fermes, els establiments d’hostaleria popu-

lar (els del menú a 8 euros i el cobert a 20) estan

rebaixant la qualitat al mateix ritme que pugen

els seus preus… Per no parlar de l’oblit preocu-

pant a les cartes de plats clàssics i imprescindi-

bles de la nostra cuina o el bandejament sistemà-

tic de tècniques pròpies (autèntiques joies

etnològiques), per ignorància o negligència.

Ja sabeu, doncs, de què parlarem en aquesta

incipient col·laboració a la DIRECTA. Bon profit!

La cuina 
està de moda

. A LA CANTONADA

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

Juan Miguel Morales. Fotògraf. 
Ha retratat centenars de músics
d’arreu del planeta, especialment
de la cançó catalana i
llatinoamericana. Té una especial
devoció per la lluita del poble cubà
i basc. Ha publicat Lluís Llach,
sempre més lluny (Txalaparta).

Roger Palà

Defineix Cuba en dues línies. 

Cuba és l’exemple del respecte

als drets humans bàsics a l’Amèrica

Llatina, una utopia que encara perse-

gueix la resta del continent.

Defineix Euskal Herria en dues línies. 

El dret de decidir i la dignitat d’un po-

ble que va ser el primer de patir un

bombardeig sobre la seva població civil

per part del nacionalisme espanyol i el

nazionalisme, amb zeta, alemany.

Un artista cubà a qui hagis fotogra-

fiat i de qui hagis après quelcom. 

Ester Borja, que va ser durant molt

de temps la veu d’Ernesto Lecuona.

Lecuona va ser un mite de la música

cubana, dels primers que va comen-

çar a escapar de la identitat de l’im-

peri, tot buscant una musicalitat no-

va. Borja, que va conèixer la Cuba de

Batista, s’emociona sempre que par-

la de la Revolució, de com va demo-

cratitzar el fet de ser artista i ho va

convertir en quelcom popular i no en

un luxe.

Un artista basc a qui hagis fotogra-

fiat i de qui hagis après quelcom. 

Mikel Laboa, que em va transmetre la

recerca de la bellesa a partir d’ele-

ments absolutament personals –que

ell ha aconseguit fer universals– i de

la terra. Aquesta és l’essència de ser

ciutadà del món.

. EL CIGALÓ

“Cuba és l’exemple del
respecte als drets humans”
Juan Miguel Morales

FOTÒGRAF

A l’Acadèmia
Francesa
Jaume Corbera 

Senyors, Senyores de l’Acadèmia

Francesa,

Tot d’una que l’Assemblea Nacional

Francesa hagué aprovat una esmena a la

Constitució que reconeixia les llengües

dites regionals com a patrimoni de la

República, marcant així una fita històrica

després de segles de persecució d’aquestes

llengües, no tenguéreu altre acudit que

córrer a fer un comunicat criticant aquesta

decisió que, segons vosaltres, atempta

contra la identitat nacional.

Fent-vos cas (sé cert que el vostre

comunicat ha pesat molt en la votació), el

Senat ha decidit suprimir aquest reconeixe-

ment. Sí, Senyors, Senyores, us heu cobert

de glòria! Heu salvat la pàtria d’una espan-

tosa calamitat que era a punt de sobrevenir-

li! En podeu estar orgullosos!

Però... I què pensaríeu si el Govern del

Canadà decidia proclamar l’anglès única

llengua oficial de l’Estat i prohibir el francès

de l’ús públic? És ben segur que denunciaríeu

aquesta actuació com un atemptat als drets

dels francòfons i una arbitrarietat contra una

llengua que ha de gaudir dels mateixos

privilegis que les altres llengües... Perquè

totes les llengües tenen la mateixa dignitat, o

no? Si estau contra la supremacia de l’anglès

damunt el francès, per què predicau la

supremacia del francès damunt el català,

l’occità, el bretó i les altres llengües de

França? Per què estau contra el reconeixe-

ment d’aquestes llengües com a patrimoni de

França? Vosaltres, homes i dones de lletres,

que sabeu bé el valor de la llengua, com us

podeu oposar a la salvaguarda de les llengües

de França? Què voleu? La desaparició d’a-

questes llengües i de la cultura que represen-

ten? Sou uns lingüicides? Segurament estau

contra la imposició del xinès al Tibet, Com

tots els francesos, però, defensau la imposi-

ció del francès a Occitània, a Bretanya, a la

Catalunya del Nord...

Això es diu hipocresia, cinisme o potser

esquizofrènia? Totes les llengües del món

són patrimoni de la humanitat i és el deure

de les institucions públiques actuar per

protegir-les, igual que hom protegeix les

espècies animals o vegetals en perill...

Vosaltres, Senyors i Senyores de l’Acadèmia,

representau l’època obscura de l’absolutis-

me, abans de la declaració dels drets de

l’home, l’època dels privilegis d’una classe

damunt les altres, d’una llengua damunt les

altres... Segur que estau d’acord amb aquells

cartells antics que advertien “es prohibeix

parlar patois i escopir en terra”.

Us imaginau cartells amb “es prohibeix

parlar francès i escopir en terra” al Quebec?

Senyors, Senyores, no agiteu pus el fantasma

del perill de la identitat nacional, això fa

riure! No vulgueu per als altres allò que no

voleu per a vosaltres! Feis una acció de

dignitat i reclamau per a les llengües regio-

nals de França la igualtat, la llibertat i la

fraternitat que són la divisa de la República!

Amadeu Casellas
Jordi Soler, Barcelona

Amadeu Casellas és un anarquista pres

per uns atracaments fets als anys

setanta. Mai s’ha tacat les mans de sang de

ningú i està pagant una pena molt més

llarga que el més sanguinari dels assassins.

El poder ha fet tripijocs per negar-li la

sortida en llibertat condicional o fins i tot

el benefici de rebre algunes visites com les

de diputats d’ERC i ICV. Potser ens hauríem

de preguntar per què es produeix aquest

acarnissament en la figura d’aquesta

persona. Per ser rebel? Per ser anarquista?

Caldrà que tots els llibertaris que encara

estem al carrer fem força perquè surti en

llibertat abans que la vaga de fam acabi

amb ell. Perquè encara hi ha combat.

Transformació social
Jordi Oriola i Folch, Barcelona

Una de les primeres grans dificultats en

els processos de transformació social és

que tenim una tendència gairebé infinita a

pensar que és ben normal el que vivim. Ens

acostumem a qualsevol realitat. La feina dels

que volem fer evolucionar les societats és cri-

dar l'atenció sobre les coses que semblen nor-

mals però no ho són, o que podrien ser

millors, i començar a mobilitzar energies per

canviar-les i organitzar-les millor. Però és

una tasca tremendament difícil que implica

mirar a contracorrent. I això es pot veure a

tots els nivells. Per exemple: al món hi ha

molta desigualtat i pobresa, però ens sembla

normal i no exigim canvis. Ha calgut que

molta gent assenyalés que això no és normal,

documentés el problema i fes propostes. Un

fet tan evident ha costat i continua costant

que es tingui en compte a l'hora d'organitzar

el món i les societats, quan hauria de ser l’as-

pecte principal, ja que afecta aspectes bàsics

de la integritat física i mental. Igualment, va

caldre que algunes dones i homes aixeques-

sin la veu contra la discriminació i abús

envers la dona –que molts homes, però també

moltes dones, acceptaven amb normalitat– i

després s'esforcessin per crear un moviment

feminista que reclamés canvis. Igualment,

tenim serveis sanitaris gratuïts que, sense

una explicació coherent que ho justifiqui, no

inclouen els empasts o pròtesis dentals ni

l'adquisició d'ulleres i ho trobem normal.

Però això no canviarà si no hi ha una deman-

da social que ho exigeixi. Les escoles podrien

formar els joves per fer més fàcil aquesta

visió crítica? Això faria més veloç l'evolució

social i tots en sortiríem beneficiats. Però

fem res perquè els joves tinguin aquesta

formació? Crec que a les elits econòmiques i

polítiques els interessa que la societat sigui

conformista i no exigeixi massa. Llavors

haurà de ser la societat la que construeixi la

consciència crítica. No hi ha altre camí.



Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

L’
Onze de Setembre d’enguany es

compleixen trenta anys de l’as-

sassinat de Gustau Muñoz, a

mans de les Fuerzas de Orden Público

(FOP). Muñoz, un jove membre de la

Unió de Joventuts Marxistes Leninis-

tes, corria pel carrer Ferran, fugint d’u-

na càrrega policial, quan un tret li va

travessar el cor i el va abatre.

Enguany, doncs, es commemorarà

el trentè aniversari de l’assassinat del

jove amb dos actes organitzats pels

seus familiars i companys del PC(I) i

per la Coordinadora d’Assemblees de

Joves de l’Esquerra Independentista.

Els actes consistiran en el ja tradicio-

nal homenatge al carrer Ferran el dia

11 de setembre i en un gran acte al Pa-

ti Llimona el dia tretze de setembre

Durant els anys de la transició, la

Rambla de Barcelona era un escenari

de lluites contra la policia i de manifes-

tacions de les organitzacions clandes-

tines d’esquerra que, quasi sempre,

acabaven en càrregues pel carrer Fe-

rran. És en aquest context que va tenir

lloc la manifestació alternativa convo-

cada pel Partit Comunista (Internacio-

nalista) amb motiu de la Diada. La mar-

xa prevista, en un inici, a la plaça Sant

Jaume a les vuit del vespre, es va tras-

lladar a la Rambla a causa del gran des-

plegament policial que ocupava l’es-

pai. Més de dues mil persones van

enfilar el carrer Ferran amb la intenció

d’arribar, per la força, al Palau de la Ge-

neralitat. Però a l’alçada del carrer

Avinyó, un nodrit cordó policial va co-

mençar a disparar pilotes de goma i

pots de fum per dispersar les assis-

tents, que van córrer a buscar refugi.

Quan la major part de la manifestació

havia arribat a la Rambla, els policies

secretes van obrir foc contra els pi-

quets que intentaven aturar l’avanç de

les FOP. Va ser llavors que van ferir una

jove militant de la Lliga Comunista Re-

volucionària i van assassinar Gustau

Muñoz, de només setze anys. Jordi

Martínez de Foix, que va morir mesos

més tard mentre preparava una acció

armada, va ser el primer que va acudir

a l’ajuda de Muñoz . Un testimoni va

demanar als antidisturbis que atures-

sin els trets, ja que calia traslladar el

noi a un hospital. Però, segons un fa-

miliar del jove, “la lacònica resposta

dels grisos és que si s’hagués quedat a

casa no li hauria passat res”.

A partir d’aquell moment, la violèn-

cia al carrer va anar en augment, es van

produïr els aldarulls fins ben entrada la

matinada i van ser definits com a “gra-

víssims incidents” per la premsa de

l’endemà. Davant la intenció de cele-

brar un sepeli multitudinari per aco-

miadar Gustau Muñoz, la policia va en-

viar un representant al domicili de la

víctima per aconsellar als familiars:

“No hi ha res millor per a tots que evitar

els aldarulls durant el funeral i la poli-

tització d’un succés tan lamentable”. La

policia va obligar-los també i sota ame-

naces, a avançar l’enterrament per dis-

suadir el màxim de gent d’assistir-hi.

D’altra banda, la família va canalit-

zar la seva impotència pressionant les

autoritats perquè s’iniciés una investi-

gació que aclarís l’autoria dels fets. La

comissió investigadora va romandre

activa quinze dies i va concloure que el

botxí era un policia secreta que, segons

el germà de Gustau, “va actuar com a

cap de turc, ja que, segons els testimo-

nis, el policia reconegut per la Jefatura

com a autor dels fets va obrir foc des de

la plaça Sant Miquel i Gustau corria en

la direcció contrària. Els metges afir-

men que el tret que el va matar ser dis-

parat per algú situat davant seu, per

tant és impossible que l’autor material

fos aquest home”. De totes maneres, el

policia processat va ser acusat tan sols

d’imprudència temerària, ja que va

al·legar defensa pròpia. “Mai ningú ha

estat realment condemnat per l’assas-

sinat del Gustau.”, afirma Bend-da,

companya de militància de Gustau al

PC(I), “però els veritables responsables

són els qui ordenaven obrir foc contra

les manifestacions a la policia. El go-

vernador civil, Belloch Puig, i el minis-

tre de Governació, Martín Villa, són els

responsables polítics d’aquella mort”.

“Aquests actes d’homenatge han

de ser una denúncia del silenci da-

vant els assassinats de la transició,

perquè no va ser només en Gustau,

van ser molts més: Jordi Martínez de

Foix, Gustavo Frecher (mort per la po-

licia l’Onze de setembre del 77), Agus-

tín Rueda (militant anarquista, apa-

llissat pels funcionaris de la seva

presó el 78), els militants de Terra

Lliure i del GRAPO, Joseba Arregi i

tots els bascos assassinats... Hem de

treballar perquè aquests morts siguin

reconeguts” assegura Bend-da, des-

prés de preguntar-li pel sobre el silen-

ci institucional que envolta aquest fu-

nest trentè aniversari.

BARCELONA • FOU ASSASSINAT PER UN TRET DELS ‘GRISOS’ DURANT UNA MANIFESTACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME

Diversos actes homenatgen Gustau Muñoz
en el trentè aniversari de la seva mort 

Companys i familiars
denuncien l’oblit
institucional dels
assassinats policials
durant la transició

Acte d’homenatge a Gustau Muñoz al 2006, al lloc on va ser assassinat
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QUECHUA

Martín Villa era el ministre de

Governació i, per tant, res-

ponsable últim de les actuacions

de les Fuerzas de Orden Público

l’any 1978. Durant els seus anys

com a ministre, la policia obria foc

contra les mobilitzacions de forma

freqüent, amb les conseqüències

que aquesta estratègia va provo-

car. Per a Villa, davant d’un crim

policial calia utilitzar l’opacitat i

l’oblit i les comissions d’investiga-

ció que ordenava crear mai no do-

naven resultats concloents.

Llicenciat en enginyeria in-

dustrial, Villa va estar molts anys

vinculat al Sindicat Vertical fran-

quista, a més de ser governador ci-

vil i cap provincial del Movimiento

Nacional a Barcelona durant l’any

1974. Amb l’arribada d’Adolfo Suá-

rez al poder, Villa va ocupar la car-

tera de Governació fins el 1979, al

mateix temps que es va integrar al

sector azul –o d’ex-franquistes– de

la UCD. Ha estat senador i diputat

al Congrés espanyol per la UCD i el

PP i comissionat del govern d’Az-

nar pel desastre del Prestige. Tam-

bé ha desenvolupat una prolífica

carrera empresarial i ha presidit

corporacions com Endesa –entre el

1997 i 2002– i Sogecable, a part del

Grup Prisa, del qual és president

en l’actualitat.

Martín Villa comparteix amis-

tat i coincidència política amb el

governador civil de Barcelona de

l’època, Belloch Puig, coresponsa-

ble polític de la mort de Gustau

Muñoz. Un home de palla de les

autoritats espanyoles, que, se-

gons la premsa de l’època, sempre

va voler donar la imatge de pos-

seir menys poder per evitar assu-

mir les conseqüències dels con-

flictes que generava la seva gestió

a la ciutat catalana.

Martín Villa i Belloch Puig, els autèntics responsables



Albert Martínez

redaccio@setmanaridirecta.info

M
entre els partits catalans

representats al Parlament

escenifiquen baralles per-

manents sobre finançament, compe-

tències i desplegament de l’Estatut,

l’Esquerra Independentista, en les

seves diverses expressions, marca la

seva línia. Independència, autodeter-

minació, desobeir a l’Estat espanyol i

idees polítiques similars marquen la

línia general dels comunicats difosos

els dies previs a l’Onze de Setembre. 

Sota la denominació conjunta

d’Esquerra Independentista del Bar-

celonès, i seguint la línia del 23 d’a-

bril, el 10 de setembre al CAT Tradi-

cionàrius de Gràcia es farà un acte

conjunt de les organitzacions Enda-

vant, Maulets, CAJEI, Alerta Solidà-

ria, SEPC, el Casal Independentista

de Sants, l’Ateneu Popular Octubre

del Poblenou i l’Ateneu la Torna de

Gràcia. El lema escollit ha estat Als

Països Catalans decidim Indepen-

dència. Un dels objectius de l’acte

és, precisament, la visibilització d’a-

questa unitat d’acció en el marc de

l’Esquerra Independentista. La ma-

nifestació que la tarda de la Diada

arribarà fins al passeig del Born, ai-

xò sí, conservarà els blocs i pancar-

tes pròpies de cadascuna de les enti-

tats. Enguany, el comunicat de

Maulets –que celebra el seu vintè

aniversari– emfatitza que l’objectiu

“de la destrucció dels estats capita-

listes espanyol i francès és una pre-

missa bàsica per l’alliberament po-

pular als Països Catalans, i que és

necessari que totes les lluites, ja si-

guin en defensa de la terra o de la

llengua catalana, per l’alliberament

sexual o per la llibertat d’expressió,

esdevinguin antagòniques amb els

estats ocupants”. 

Des d’Endavant-OSAN desta-

quen la tasca de la lluita diària, tam-

bé encaminada a sumar esforços d’u-

nitat. En aquest sentit, diuen que “la

consecució dels ideals de justícia so-

cial que anhelem no seran atorgats

per cap organisme, institució, llei o

parlament, sinó que seran conque-

rits gràcies al combat permanent

que siguem capaços de lliurar contra

al capitalisme, el patriarcat i per l’a-

lliberament nacional.”

Ultratge a l’Estat espanyol

“Cremem la bandera, injuriem els

borbons, ultratgem els símbols de

l’Estat”, aquesta és la crida que fa la

CAJEI sota el lema El jovent avancem

amb força, treballem pels Països Ca-

talans. Des de l’MDT es plantegen

què s’està disposat a fer per sortir de

l’atzucac actual i fan preguntes en

veu alta a la societat catalana: “Per a

quan una política i uns polítics al

servei del poble català? Per a quan

una política al servei de la classe tre-

balladora? Per a quan la unitat dels

Països Catalans? Per a quan la inde-

pendència? Ras i curt: això serà quan

el poble ens alliberem de la submis-

sió ideològica al poder establert,

quan el poble ens rebel·lem”. En-

guany la Plataforma pel Dret de Deci-

dir també ha esdevingut un referent

de convocatòria, amb un primer acte

públic a les portes del TSJC el 7 de se-

tembre, on es va voler simbolitzar el

rebuig de la societat civil a un possi-

ble posicionament contrari a l’Esta-

tut per part del Tribunal Constitucio-

nal. D’altra banda, la PD ha convocat,

juntament amb Sobirania i Progrés,

a manifestar-se Per un Estat Propi,

coincidint amb la convocatòria de les

17h a la plaça Urquinaona de Barcelo-

na. Lleida i Reus també tindran ma-

nifestació. A Girona els actes unita-

ris els capitalitzaran la CUP i

Maulets. A les Terres de l’Ebre, la Co-

missió Onze de Setembre ha preparat

una jornada de lluita el 12 de setem-

bre. Entre els dies 6 i 11 trobem més

convocatòries a Tàrrega, Terrassa,

Molins de Rei, Esparreguera, Marto-

rell, Berga, Cervera, Granollers, Sant

Cugat del Vallès, Vilafranca, Vic, Grà-

cia i el Lluçanès. 

Independència,
autodeterminació,
i desobeir a l’Estat
espanyol marquen
la línia general dels
comunicats

Acte de la Plataforma pel Dret de Decidir davant el TSJC

EDUARDO DÍAZ

MARTORELL • LABORAL

La mort d’un
treballador tensa
la relació entre
sindicats i la
direcció a SEAT
Xavi Martí

baixllobregat@setmanaridirecta.info

L
a plantilla de SEAT Martorell

van secundar massivament l’a-

turada de 24 hores que va convo-

car el comitè d’empresa des de les 11

del matí del dia 1 de setembre fins a la

mateixa hora de l’endemà. L’aturada

es va fer per exigir a l’empresa la mi-

llora del servei d’emergències i la seva

reubicació, després que un treballador

del taller 8 perdés el coneixement, pa-

tís una aturada cardiorespiratòria

mentre treballava –l’1 de setembre a

les 10:52– i morís a l’Hospital de Mar-

torell a les 11:45.

Segons la CGT, “l’ambulància de

la fàbrica va trigar més d’un quart

d’hora, cosa que podria haver provo-

cat que no s’arribés a temps per rea-

nimar-lo”. L’empresa, però, va dir

que “només va trigar sis minuts” i

que “els serveis mèdics sortien de la

factoria en direcció a l’hospital a les

onze i un minut”.

El treballador tenia 42 anys, resi-

dia a Barcelona i podria haver patit un

infart de miocardi, tot i que cal espe-

rar els resultats de l’autòpsia. La CGT

va dir que “l’ambulància, un cop rebut

l’avís, va anar primer a proveir-se del

material de reanimació necessari per

atendre el treballador” i que “el com-

pany, en caure, es va donar un cop al

cap amb alguna eina o màquina”.

Amb aquesta l’aturada, el comitè

d’empresa pretén demanar que “es

potenciïn i millorin els mitjans sani-

taris propis” i que “es desenvolupi un

pla de prevenció i salut laboral per to-

ta la plantilla”. Segons la CGT, l’ambu-

lància “es troba a la sortida nord, a to-

car del servei de seguretat, molt lluny

d’on va caure el treballador i dels ta-

llers de producció”.

La protesta va fer que prop de

8.000 operaris de producció deixes-

sin de treballar i que les seccions tèc-

niques –que sumen prop de 3.000 per-

sones– només fessin alguns treballs

puntuals. SEAT ha dit que “es van dei-

xar de fer 2.000 vehicles”.

“Mentre no se sàpiga res de l’autòp-

sia”, l’empresa considera que “la mort

del treballador es va produir per causes

naturals” i diu, també, que l’home “por-

tava quatre hores treballant després

d’un mes de vacances”. El comitè d’em-

presa va demanar a SEAT que pagui les

hores no treballades, ja que “en la mort

del nostre company, l’empresa hi té al-

guna responsabilitat”. La direcció de

l’automobilística va dir que “es tracta-

va d’una aturada” i que “no es pagaran

les hores no treballades”.

Amb l’aturada, es
vol demanar que
“es potenciïn i
millorin els mitjans
sanitaris propis”

PAÏSOS CATALANS • ACTES POLÍTICS PER COMMEMORAR L’ONZE DE SETEMBRE

L’Esquerra Independentista fa una crida
a trencar i ultratjar l’Estat espanyol 
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CAJEI

Estelades als
cims i als
balcons dels
ajuntaments
Seran més de noranta els municipis

que enguany lluiran l’estelada als

pals majors de les seves balconades.

La decisió s’ha pres consistori per con-

sistori i a través de mocions als plens,

que han estat votades per partits polí-

tics de tot el ventall ideològic. Quatre

d’aquests ajuntaments són capitals

comarcals. Des que el 14 d’abril la Co-

missió 100 anys d’estelada va engegar

aquesta iniciativa, un centenar de

cims d’arreu del planeta també s’ha-

uran vist coronats per l’ensenya na-

cional dels Països Catalans, entre ells,

la Pica d’Estats (foto) i l’Everest. La CAJEI va dur l’estelada fins al cim de la Pica d’Estats, al Pirineu lleidatà.



Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

S
empre s’havia comentat, era un

secret a veus, però mai s’havia

demostrat amb dades i docu-

ments. La compra-venda de pisos

afectats pel procés de remodelació a

Ciutat Vella, dirigida per PROCIVESA

–empresa municipal encarregada dels

desnonaments, rehabilitacions i rea-

llotjaments– durant les dècades dels

anys 80 i 90, va estar plena d’irregu-

laritats greus. És el que es desprèn de

la documentació recopilada per la

Sindicatura de Comptes de Catalunya

després d’analitzar la compra-venda

d’un total de 77 finques. Així, els do-

cuments mostren com els màxims

responsables del consistori barceloní

designats com a membres de la comis-

sió executiva de PROCIVESA van fer

pagaments que triplicaven el preu

que tenien els mateixos immobles po-

ques hores abans de la transacció. A

més, com a mínim tres de les socie-

tats, dirigides pels principals empre-

saris de la construcció de Barcelona i

a qui PROCIVESA comprava les fin-

ques, van ser les que van patir les

principals investigacions i procedi-

ments judicials per estafa a hisenda,

facturació falsa i blanqueig monetari

durant els mateixos anys.

Una empresa del ministre de Defensa

Segons consta a les inscripcions del

registre, l’edifici del carrer Junta de

Comerç 21 va ser adquirit a primera

hora del matí del 31 de juliol de 1990

per la societat anònima Finser 81,

que en va pagar 22 milions de pesse-

tes. A la mateixa fitxa del registre

trobem que, pocs minuts després,

PROCIVESA la va tornar a comprar

per 60 milions de pessetes. La tripli-

cació del preu de compra va ser assu-

mit amb els diners de PROCIVESA,

que provenien de fons municipals i

d’aportacions de la Unió Europea.

D’altra banda, l’empresa Finser 81

era una de les múltiples empreses

controlades per la macropromotora

Cubiertas y MZOV, que aleshores es-

tava dirigida per Eduardo Serra Re-

xach, exsecretari d’Estat de Defensa

del Govern de Felipe González i futur

ministre de Defensa del govern Az-

nar. Eduardo Serra havia estat l’ho-

me de confiança de Narcís Serra, que

pocs anys abans havia estat alcalde

de Barcelona i artífex dels plans que

PROCIVESA executaria a finals dels

anys 80. La societat Finser 81 també

va ser investigada durant l’any 1990

per la unitat de lluita contra el frau

fiscal de la Guàrdia Civil. A finals del

mes d’octubre de 1990, la majoria

dels seus directius van ser detinguts

sota l’acusació de facturació falsa,

estafa a Hisenda i blanqueig de di-

ners. A través de Finser 81 es van de-

fraudar 70 milions de pessetes, d’un

global de 754 milions estafats mit-

jançant una xarxa extensa de socie-

tats d’inversió immobiliària.

Implicació de FIBANC en l’estafa

La compra supravalorada de la finca

del carrer Junta de Comerç no va ser

una operació aïllada.El procediment

es va repetir amb nombroses propie-

tats al llarg de la geografia de petits

carrers del barri del Raval. Als docu-

ments de la Sindicatura de Comptes,

hi trobem altres transaccions irregu-

lars. La societat MK Holding SA va ad-

quirir l’edifici del carrer Tallers 11 per

18,5 milions i, poques hores després,

PROCIVESA en va pagar 49 milions

de pessetes, fet que suposava una re-

valoració del 180 per cent.

Així mateix, el consistori va com-

prar, vendre i tornar a adquirir l’edifi-

ci del carrer Pintor Fortuny 17-19, pe-

rò amb un increment de preu de 70

milions de pessetes. L’empresa bene-

ficiada va ser O’Embuçado SA, dirigi-

da per Jaime Pedrol Capel, que la va

comprar a REGESA (empresa munici-

pal) el 19 de juliol de 1988 i la va ven-

dre a PROCIVESA l’1 d’agost de 1989.

De fet, els directius de REGESA i PRO-

CIVESA eren els mateixos, diversos

regidors i gerents de l’Ajuntament de

Barcelona. A més es dóna la circums-

tància que l’empresari Pedrol Capel

va ser processat per la fiscalia antico-

rrupció a mitjans dels anys 90 per un

delicte d’acumulació de diner negre a

través de la societat FIBANC durant el

període 1989-1991. El volum de diner

investigat pujava a 3.000 milions de

pessetes i el rendiment generat i, per

tant, estafat s’apropava als 400 mi-

lions. També van ser processats Javier

Villalba i Ramon Lanau, membres del

despatx de l’advocat penalista Joan

Piqué Vidal, que poc després seria jut-

jat i empresonat juntament amb el

jutge Pasqual Estivill per múltiples

delictes de tràfic d’influències, su-

born, prevaricació i estafa.

Relacions amb De la Rosa

Tres pisos i una botiga del carrer Hos-

pital 157-159 van seguir el mateix pro-

cediment. La Caixa de Barcelona els

va vendre a la Immobiliària Elber SA

el 31 de març de 1990 per un valor de

27,68 milions. PROCIVESA va adqui-

rir la finca per 47,68 milions de pesse-

tes el 8 de juny de 1990. Alberto Plans

Gelabert, directiu d’aquesta societat,

va guanyar vint milions de pessetes en

només tres mesos per la compra d’una

finca que havia de ser expropiada de

forma imminent i amb diner públic. A

més a més, Elber SA apareix com una

de les societats processades per l’Au-

diència Provincial de Barcelona dins

la investigació per frau a hisenda con-

tra De la Rosa i Núñez y Navarro. A la

sentència s’hi fa constar que, tot i ha-

ver obtingut uns 400 milions de pes-

setes de benefici en l’exercici de l’any

1990, l’empresa no va presentar la de-

claració per l’Impost de Societats. Se-

gons el text, Les bones relacions per-

sonals entre la direcció d’Elber SA i els

inspectors d’hisenda de Barcelona en

facilitaven el frau, tal com passava

amb De la Rosa i Núñez i Navarro.

Per un altre costat, una finca del

carrer Unió 14, que es va revalorar de

12 a 33 milions de pessetes en poc més

de vuit mesos també s’inclou a l’infor-

me de la Sindicatura. A les conclu-

sions de la investigació es destaca

que la verificació de les escriptures de

compra-venda es va haver de dur a ter-

me a través de fotocòpies, ja que PRO-

CIVESA no disposava de les còpies au-

tèntiques dels documents ni de les

liquidacions d’impostos, tot al·legant

que els documents els tenien en el Ga-

binet d’Estudis Jurídics, Socials i Eco-

nòmics SA. També s’hi assenyala que,

en algunes de les obres contractades

per PROCIVESA, no es van seguir els

principis de publicitat i concurrència

pública en la contractació, tal com diu

la llei. Axí mateix, la Sindicatura creu

que els honoraris de tramitació i les

comissions de compra-venda són d’un

import molt elevat.

El consistori va
comprar, vendre i
tornar a adquirir un
edifici amb un
increment de preu
de 70 milions 

JORDI PIZARRO

BARCELONA • LES SOCIETATS BENEFICIADES FEIEN FACTURACIONS FALSES I BLANQUEJAVEN DINERS

L’Ajuntament comprava pisos al Raval
pel triple del seu preu d’expropiació
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La direcció de PROCIVESA du-

rant els anys en què es van pro-

duir les irregularitats estava cons-

tituïda pels qui després assolirien

el màxim poder municipal. Al con-

sell d’administració hi havia Pas-

qual Maragall, Joan Clos, Joaquim

Nadal (actual conseller de Política

Territorial) i Aleix Vidal-Quadras,

entre d’altres. Des d’aquest òrgan

es va designar una comissió execu-

tiva que va ser l’encarregada de tota

la gestió de compra-venda d’edifi-

cis, expropiacions i reallotjaments.

El màxim responsable era Xavier

Casas i Masjoan (avui dia a la direc-

ció de GISA) i els seus estrets col·la-

boradors eren Ramon Seró i Joan Al-

bert Dalmau. Aquest últim és

l’actual gerent de Via Pública del

consistori barceloní.

Maragall, Clos, Casas i Dalmau 
responsables de la compra-venda de les finques

JORDI PIZARRO

JORDI PIZARRO

Edificis al carrer Pintor Fortuny, Hospital i Junta de Comerç, tots trets inclosos a l’informe de la Sindicatura de Comptes



Montse Aumatell

redaccio@setmanaridirecta.info

D
esprés de 76 dies de vaga de

fam, el divendres 5 de setem-

bre Amadeu Casellas va poder

posar fi a la seva protesta. Ignasi

García Clavel va anar a visitar-lo en

nom del Síndic de Greuges de Cata-

lunya i es va comprometre a fer que li

atorgar els permisos quan s’hagi re-

cuperat de la vaga de fam. Després

dels permisos li atorgaran el que el

reglament del règim penitenciari co-

neix com a 100.2 –que es tracta d’un

tercer grau restringit– i més tard se

li concedirà el tercer grau definitiu.

El currículum d’Ignasi García

Clavel destaca per haver estat direc-

tor general de Serveis Penitenciaris

entre 1990 i 1999 amb el govern de

CiU. Al cap d’un temps, l’any 2004, va

ser nomenat coordinador per as-

sumptes de seguretat pública pel Sín-

dic de Greuges. Un article al diari El

País d’aquelles dates explicava que la

seva tasca al capdavant de Serveis Pe-

nitenciaris “sempre havia estat reco-

neguda pels sectors progressistes de

la judicatura. Per contra, tots els sin-

dicats de presons, sense excepcions,

sempre l’han considerat la seva bès-

tia negra, principalment pel seu trac-

te directe amb els presos –en algunes

ocasions ratllant el paternalisme– i

per la seva voluntat de combatre els

maltractaments i vetllar pel respecte

dels drets humans a les presons”. Per

la seva banda, Amadeu Casellas diu

que confia en la paraula d’Ignasi Gar-

cía Clavel, ja que el considera una per-

sona dialogant. No obstant això,

aquestes promeses s’han fet sense

concretar terminis, per tant, des del

Grup de Solidaritat amb l’Amadeu in-

sisteixen en la importància de no

oblidar-se d’aquest cas i de vetllar

perquè aquestes promeses es duguin

a terme en un termini raonable.

A través d’un comunicat, el grup de

suport a Casellas considera que aques-

ta victòria parcial “és fruit de les mobi-

litzacions populars, tot i que no li estan

regalant res i el procediment que li han

promès és el normal”. També denun-

cien que les autoritats penitenciàries i

polítiques de Catalunya hagin permès

que la vaga de fam arribés als 76 dies

“amb tot el risc i patiment que això ha

comportat al propi Amadeu i als seus

familiars”. Els portaveus del grup van

destacar també que és molt possible

que, després de tants dies, Casellas pa-

teixi seqüeles, a més d’una recuperació

llarga i lenta. A més, han anunciat que

no dissoldran els grups de suport i que

vetllaran perquè es compleixin “totes i

cada una de les promeses fetes a l’Ama-

deu”. En les seves paraules van remar-

car la importància de les mobilitza-

cions populars en la lluita d’Amadeu

Casellas, però assenyalen que “queden

molts altres Amadeus a les presons” i

afirmen que continuaran “denunciant

les injustícies que pateixen cada dia i

reclamant la seva llibertat”.

D’aquesta manera, si les promeses

del representant del Síndic de Greuges

es compleixen, quan Amadeu Casellas

es recuperi del debilitament que li han

provocat aquests 76 dies de vaga de

fam se li concediran diversos permisos

. Un cop consolidat aquest primer pas li

atorgaran un tercer grau restringit i,

més tard, li concediran el tercer grau.

Després dels
permisos li
atorgaran, primer, el
tercer grau restringit
i més tard el tercer
grau definitiu

Roda de premsa de familiars i el grup de suport el 9 de setembre a Barcelona

JOSU TRUEBA

TERRASSA • EL SÍNDIC DE GREUGES ES COMPROMET A FER QUE LI ATORGUIN ELS PERMISOS QUE LI CORRESPONEN

Amadeu Casellas aixeca la vaga de fam
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El grup de suport
afirma que “queden
molts altres Amadeus
a les presons”
i que continuaran
“denunciant les
injustícies”

MOLINS DE REI • CONTUNDÈNCIA DELS MOSSOS

Boicotegen un acte d’ICV
després d’un desallotjament
Directa Baix Llobregat

baixllobregat@setmanaridirecta.info

Un grup de 40 persones es va

concentrar el dia 5 de setembre

al vespre a Molins de Rei per mani-

festar-se contra el desallotjament

d’una casa i la detenció de sis per-

sones el dia anterior. Quan la mar-

xa va passar per la seu d’Iniciativa

per Catalunya, els concentrats es

van aturar i van interrompre la con-

ferència que estava pronunciant

l’eurodiputat Raül Romeva. La seu

va patir alguns desperfectes fruit

del llançament d’ous de pintura i el

trencament d’un vidre. Els mani-

festants van recriminar la respon-

sabilitat d’ICV en el si de la Conse-

lleria d’Interior i a l’Ajuntament.

Minuts després, la policia va asset-

jar durant mitja hora la casa oku-

pada Kasablanca perquè suposa-

ven que els manifestants s’havien

refugiat allà.

Els fets es remunten a la tarda

del dijous 4, quan quatre dotacions

d’antidisturbis dels Mossos van

desallotjar, sense denúncia ni or-

dre judicial una casa okupada el

mateix dia situada al carrer Ansel

Clamé. La policia va retenir les per-

sones okupants, que van rebre di-

verses amenaces i insults, segons

han declarat els afectats. A més a

més, les sis persones que es troba-

ven a l’interior de la casa, la qual

els okupants volien convertir en

un habitatge, van ser detingudes,

acusades d’usurpació i van roman-

dre a la comissaria de Sant Feliu

fins l’endemà al matí. L’advocada

dels detinguts va demanar la seva

posada en llibertat d’inmediat ja

que no existia cap denúncia que

justifiqués la detenció i, per tant,

segons la jurista, era irregular. La

resposta curiosa de l’agent que la

va atendre va ser que ell no hi ente-

nia, en lleis.

LES CORTS • ACCIÓ IL·LEGAL D’UNA IMMOBILIÀRIA

Contracten ‘matons’ 
per desallotjar una casa 

Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

Diversos joves van entrar la set-

mana passada a la finca del car-

rer Benavent 25 del districte de Les

Corts de Barcelona, que feia tres

anys que es trobava abandonada, i

la van netejar per començar a viure-

hi. Poc després, el 7 de setembre,

van rebre la visita d’una quinzena

de matons contractats per la pro-

motora immobiliària que té el títol

de propietat. Els mercenaris van

utilitzar barres de ferro, navalles i

malls per rebentar la porta i fer fora

a cops els nois, mentre asseguraven

que el proper cop els farien sortir

per la finestra i afirmaven que ells

no necessitaven els Mossos. Preci-

sament els agents de la policia auto-

nòmica, en arribar al lloc dels fets,

van protegir l’actuació dels matons,

tot i que no van presentar cap títol

de propietat. L’endemà, uns opera-

ris van tornar a tapiar la casa.

Minuts després de l’acció dels matons van arribar els Mossos

DIRECTA

Nou judici a 
la lluita contra 
el Pla Caufec

Unes 25 persones es van enfilar el 9

de setembre a unes marquesines

d’autobús i una parada del trambaix a

Esplugues de Llobregat. Els concen-

trats duien pancartes i fulletons infor-

matius per denunciar el judici a vuit ac-

tivistes que el 20 de maig es van

encadenar a les obres del Pla Caufec.

Després de quatre hores de judici, la pe-

tició fiscal inicial de quatre delictes pe-

nals es va reduir a una petició de des-

obediència lleu contra l’autoritat. 

ALBERT GARCIA

Els manifestans
van interrompre la
conferència que
estava pronunciant
l’eurodiputat
Raül Romeva



SARAGOSSA • LABORAL

Tercer mort en
accident laboral
a la Expo 2008
Ramon Vila

redaccio@setmanaridirecta.info

H
éctor Álvarez, de 28 anys, va

morir el 7 d’agost a causa de la

caiguda des del fals sostre del

Palau de Congressos de l’Exposició

2008 de Saragossa (Aragó) on treba-

llava. Les associacions de tècnics de

les arts escèniques han denunciat les

incorreccions i el silenci dels mitjans

de comunicació al voltant del tema.

Així doncs, a més d’assegurar que no

es tracta de la primera mort relacio-

nada amb l’esdeveniment internacio-

nal –ja han mort dos homes que treba-

llaven en uns edificis en construcció–,

aquestes associacions de professio-

nals consideren que el suposat “histo-

rial sense morts de l’Expo de Saragos-

sa” al qual al·ludeixen alguns mitjans

de comunicació és “un insult a la me-

mòria dels professionals que han

mort”. L’Associació de Tècnics de l’Es-

pectacle de Catalunya (ATECAT) s’ha

encarregat de difondre el comunicat

conjunt que fa una crida als mitjans

de comunicació, al jutjat que ins-

trueix el cas, a la Inspecció de treball,

a les àrees de Seguretat i Higiene del

Departament de Treball, als profes-

sionals de les arts escèniques i, final-

ment, als familiars d’Héctor Álvarez.

Representants de les diferents as-

sociacions de tècnics de les arts escè-

niques es van desplaçar a Saragossa

per conèixer el cas i revisar el lloc de

l’accident. Én aquest sentit, afirmen

que mancaven senyalitzacions pre-

ventives a l’accés a l’espai de treball i

que hi havia estructures d’aire condi-

cionat perilloses i camins rudimenta-

ris fets amb taulons que creuaven els

panells del fals sostre. Segons ATE-

CAT, aquesta via semblava un camí

habitual pel desenvolupament de les

tasques de manteniment de l’àrea de

so i no estava subjecta a un pla de pre-

venció de riscos laborals correcte. A

l’assemblea de treballadors que es va

convocar després dels fets, diversos

professionals van manifestar que no

havien rebut la formació necessària i

preceptiva sobre l’execució de tre-

balls en altura ni sobre prevenció de

riscos, a pesar d’haver-la reclamada

verbalment en diverses ocasions.

Les associacions de professio-

nals demanen l’esclariment dels

fets, la depuració de responsabili-

tats i la vigilància i la denúncia d’a-

questes irregularitats i incompli-

ments en la legislació que, segons

diuen, es produeixen en la seva la-

bor quotidiana.

Diversos professionals
van manifestar que
no havien rebut la
formació necessària
i preceptiva sobre
l’execució de
treballs en altura
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Directa Girona

girona@setmanaridirecta.info

L
a plataforma Mou-te en Bici va

presentar, el dia 5 de setembre,

al·legacions a l’avantprojecte de

l’ordenança municipal de circulació.

Critiquen la proposta de multar les

usuàries que lliguin els seus vehicles

al mobiliari urbà (arbres, faroles, etc.),

sempre i quan no facin cap nosa. Se

sorprenen del fet que, al mateix temps

que es pretén multar aquestes ac-

cions, es permeti tàcitament aparcar

les motos sobre la vorera, ja que darre-

rament han constatat una baixada de

les multes que s’imposen.

Mou-te en Bici es queixa que, du-

rant l’elaboració de l’avantprojecte,

no se’ls hagi consultat com a afecta-

des directes. Des de la plataforma, es

considera que les polítiques de l’Ajun-

tament apunten més a “canviar les

bombetes que a apagar l’incendi que

hi ha al costat”, en comptes d’arreglar

el traçat dels carrils bici de Girona,

que no estan connectats entre ells i

“sembla que estiguin dissenyats per

persones que no han utilitzat mai la

bicicleta”. L’Ajuntament dedica esfor-

ços per normativitzar-ne l’ús sense

criteri i “s’ha d’aconseguir que sigui

menys perillós circular en bicicleta”,

asseguren des de Mou-te en Bici.

Processos participatius pel pla 

de mobilitat urbana de Girona?

El gener de l’any 2006, l’Ajuntament

va encarregar un estudi a la consulto-

ra Intra S.L que havia de servir per-

què, entre les entitats gironines, els

tècnics municipals i el veïnat, s’ela-

borés un nou pla de mobilitat. El ge-

ner de 2007 es van convocar diferents

entitats a la primera sessió d’exposi-

ció. A la segona sessió es van presen-

tar els suggeriments de les entitats i

a la tercera –el març de 2007– la con-

sultora va explicar el projecte. La se-

güent trobada, prevista pel mes d’a-

bril, es va endarrerir a causa de la

campanya electoral i, més d’un any

després, encara no s’ha produït. El

desembre passat la plataforma va re-

córrer a la Defensora del Ciutadà, pe-

rò l’Ajuntament encara no ha respost.

Mou-te en Bici es planteja ara portar

el tema al contenciós administratiu.

Bicing a Girona

A l’assemblea general de 2007, la pla-

taforma Mou-te en Bici –aprofitant la

implantació del Bicing a Barcelona–

va decidir focalitzar la campanya per

promocionar l’ús d’aquest transport i

reclamar la mateixa proposta a Giro-

na. El setembre de 2007, Isabel Sala-

maña, tinenta d’alcaldessa de Mobili-

tat, va fer pública la proposta de

l’Ajuntament d’implantar el model

del Bicing a principis de 2008. El de-

sembre de 2007, la plataforma es va

adonar que no s’havia previst cap

partida per impulsar aquest projecte

dins els pressupostos de l’any se-

güent. Fa poques setmanes, a finals

d’agost, la tinenta ha tornat a fer la

mateixa proposta. Miquel Llop, mem-

bre de la plataforma Mou-te en bici,

creu que el pressupost pel Bicing su-

posaria el 0,1 per cent del pressupost

de l’Ajuntament i es lamenta que, des

de fa dos anys, es donin excuses per

no portar-lo a terme.

TOE

Pau Cortina

redaccio@setmanaridirecta.info

J
a hi ha veredicte judicial pel cas

dels professors de l’Escola de

Música de Badalona acomia-

dats el mes de febrer d’aquest any

després de denunciar la seva situa-

ció contractual irregular. El 30 de

juliol, el jutjat social número 3 de

Barcelona va emetre una sentència

en la qual declarava la nul·litat dels

acomiadaments dictats pel Patro-

nat Municipal de Música –òrgan

autònom dependent de l’Ajunta-

ment– i condemnava l’escola a read-

metre els treballadors i a pagar-los

el salari de tramitació, és a dir, el

sou proporcional que haurien co-

brat des del mes que van ser aco-

miadats, el febrer.

Però el cas és que, un més i dues

setmanes després, el Patronat Mu-

nicipal no ha acatat la sentència i a

més, ha presentat un recurs on ex-

pressa que els professors “queden

exonerats d’anar a la feina sense

perjudici de cobrar els seus salaris

i cotitzacions”.

El col·lectiu de professors, recol-

zat per CCOO, considera inaccepta-

ble l’actitud del Patronat –presidit

per l’alcalde de Badalona, Jordi Se-

rra– i exigeix l’ocupació efectiva

dels seus llocs de treball. Per això al-

guns dels set afectats es van presen-

tar a l’escola el dia 1 de setembre per

començar a treballar, però se’ls va

comunicar que no hi havia feina per

ells. “Estem davant d’un precedent

històric molt important pel respecte

de la dignitat laboral d’aquest sector

professional i l’estabilitat de la forma-

ció musical”, assegurava el col·lectiu

en un comunicat recent.

Ismael Dueñas, el primer dels do-

cents acomiadats, va aprofitar una

actuació que oferia la seva banda

dins el Memorial Tete Montoliu per

explicar la situació dels professors

davant el públic que omplia la plaça

Rius i Taulet de Barcelona. Durant els

vuit mesos de conflicte –començant

per la tancada que van fer els profes-

sors a l’escola–, la difusió pública

del cas ha estat un dels recursos

emprats per aquest col·lectiu per

pressionar l’Ajuntament de Badalo-

na. Ara, amb la sentència judicial al

seu favor, se senten més autorit-

zats que mai per reclamar i, de mo-

ment, ja han anunciat que d’aquí

uns dies faran una roda de premsa,

on denunciaran l’incompliment de

la sentència per part del Patronat

Municipal i on podrien anunciar la

presentació de noves accions legals

contra aquest ens.

Acte de suport als músics a la plaça Rius i Taulet de Gràcia

TONI

BADALONA • EL COL·LECTIU CONSIDERA INACCEPTABLE L’ACTITUD DE L’ALCALDE, JORDI SERRA

L’Escola de Música incompleix la sentència
favorable als professors acomiadats

GIRONA • L’AJUNTAMENT PREVEU MULTAR LES USUÀRIES QUE LLIGUIN ELS VEHICLES AL MOBILIARI

Mou-te en Bici critica l’ordenança de
circulació per menystenir els ciclistes
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Jacmel: capital oblidada
del paradís tropical FOTOGRAFIA I TE
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A
quest reportatge, elaborat el juny de

2008, vol mostrar les diverses cares

d’Haití, un país on –per desgràcia–,

enmig d’un paisatge paradisíac, de vegades la

vida pot resultar un infern.

Jacmel és la capital de la província del sud-

est d’Haití. La ciutat, amb prop de 50.000

habitants i fundada el 1698, encara conserva

les construccions colonials que hi dugueren

els francesos el segle XIX i que li valgueren el

sobrenom de la Nova Orleans haitiana. La que

fora capital pròspera del mercat del cafè i el

tabac a Haití i el principal port d’entrada de

mercaderies desprès del de Port au Prince avui

és una ciutat oblidada. Les seves platges

paradisíaques ja no alegren la vista als seus

habitants. Les inversions estatals a Jacmel són

mínimes, la població viu sota els llindars de la

pobresa i subsisteix amb menys de dos dòlars

diaris.

La província del sud-est compta amb uns

500.000 habitants, el 10 per cent a Jacmel i la

resta repartida per les muntanyes i els pobles

de la costa. Viuen en petits poblats colgats als

cims i les valls, la majoria d’ells sense acces-

sos per carretera.

Els principal problema que ha de suportar

la població de Jacmel i de la seva província és

la de la falta d’atenció sanitària. L’únic

hospital, que ha de donar cobertura a mig

milió de persones, és l’hospital provincial de

Jacmel, que treballa sense electricitat des de

principis d’any i no té un cirurgià fix des de

l’any 2004, només per temporades, quan el

govern cubà n’envia en el marc del seu

programa de solidaritat amb els països de

l’Amèrica Llatina. L’últim obstetre que hi va

treballar va ser l’any 2006. Els medicaments

no són gratuïts i la higiene és inexistent.

Quan el metge cubà no pot visitar l’hospital

perquè es troba en algun poble proper, són les

monges les que atenen les persones malaltes

o els propis familiars, que intenten aconse-

guir medicaments de contraban al carrer i

que moltes vegades resulten ser simples

placebos pagats a preu d’or.

Les campanyes de les ONG internacionals

per aturar l’expansió del VIH i la malnutrició a

Haití es concentren allà on hi ha el major

nombre de població, és a dir, a la capital i els

seus voltants. D’aquesta manera, les zones

rurals queden molt desprotegides, tal com

reconeixia el ministre de Salut i Població,

Robert Auguste, quan responia la pregunta:

“Com és que l’hospital provincial de Jacmel no

compta amb electricitat des de fa sis mesos?”.

La resposta del ministre va ser: “Abans de

final d’any (6 mesos!) l’ONU ho haurà solucio-

nat”, i ho deia mentre es fregava les mans d’on

penjaven –com a mínim– un rellotge d’or

massís i dos braçalets, també d’or.

Tenir un accident de cotxe a la mateixa

ciutat de Jacmel pot significar la mort a causa

de la manca d’instrumental mèdic i de profes-

sionals, però patir-lo en algun poblat de

l’interior de la província o intentar donar a

llum a les muntanyes sense l’assistència

mèdica necessària comporta, en molts casos,

la mort del nadó o bé de la mare. Arribar a

l’hospital des dels pobles de la província pot

costar fins a vuit dòlars –el sou de quatre o

cinc dies de feina– i ningú no assegura que

quan arribis l’hospital estigui operatiu.

A Jacmel, també hi funciona un orfenat

que, gràcies a dos filantrops nord-ameri-

cans, dóna atenció a més de 30 nens i nenes

d’entre tres mesos i set anys portadors del

VIH i orfes per culpa de la SIDA. La major

part de les treballadores del centre també

són portadores del VIH, ja que si treballen

allà poden escapar-se de la marginalitat i

rebre tractament contra la malaltia, uns

medicaments que arriben de mans del

govern dels EUA i del Golbal Found.

A les imatges que acompanyen aquest text

es poden veure els carrers de Jacmel, les seves

meravelloses platges i, a la vegada, l’orfenat i

l’hospital. Així és Jacmel, (Jakmèl en crioll), la

contradicció d’un paisatge bell que amaga una

realitat per oblidar.

EXT: 
uez



Jordi Martí Font

redaccio@setmanaridirecta.info

E
l Sindicat Federal Ferroviari de

la CGT va organitzar una tanca-

da de treballadors al vestíbul

de l’estació de tren de Flix el 5 de se-

tembre per cridar l’atenció sobre el

seu imminent tancament, després

que l’empresa Adif hagi decidit dei-

xar-la sense personal. La decisió d’A-

dif s’emmarca dins dels plans de la Di-

recció Executiva de Circulació d’Adif,

que el 17 de juliol va presentar el seu

pla en relació al futur de les estacions

de Flix, Ascó i Riba-roja i del Lloc de

Comandament de Tarragona.

Adif ha decidit que l’estació d’As-

có quedi definitivament sense perso-

nal i que la de Riba-roja compti amb

personal només els matins de dilluns

a divendres. Per la seva banda, l’esta-

ció de Flix tindrà un agent de tarda

de dilluns a divendres i un de nit de

dilluns a dijous. Els matins i els caps

de setmana i festius no tindrà perso-

nal. Pel que fa al Lloc de Comanda-

ment de Tarragona, es tancaria defi-

nitivament. La mesura, que segons la

CGT “és un pas més en el camí cap a

la privatització total des de la parti-

ció de Renfe en dues empreses (Adif i

Renfe Operadora)”, deixaria setze

treballadors al carrer però, alhora, re-

duiria la qualitat del servei en aques-

tes poblacions. Adif pretén mantenir

les tasques que no desapareixeran a

través de l’externalització de feines i

la privatització de treballs a empre-

ses subcontractades.

La decisió de l’empresa també ha

rebut el toc d’atenció dels ajunta-

ments de Riba-roja d’Ebre, Flix i Ascó,

que han reclamat a Adif que restituei-

xi tot el personal perquè la línia pugui

continuar oferint el mateix servei que

fins ara. Els ajuntaments han recor-

dat que el seu abandonament provo-

caria un greuge per als usuaris i usuà-

ries –especialment els més grans–, a

més de deixar sense vigilància direc-

ta els combois de mercaderies perillo-

ses de les instal·lacions químiques de

Flix i de les nuclears d’Ascó.

Mobilitzacions

Per tot això, el cap de setmana del 6 i

7 de setembre, després del tancament

de la nit del 5 a Flix, la CGT va orga-

nitzar una xerrada informativa al Ca-

sal de Flix, a la qual van assistir prop

de 50 persones, i una concentració

d’usuaris el migdia del dia 6 a l’esta-

ció de Flix, que va comptar amb la

presència de prop de 75 persones –en-

tre elles l’alcalde i diferents regidors

de l’Ajuntament de Flix.

Des de la CGT, es va ressaltar que

tot i les millores tecnològiques que

s’han implantat en aquest tram,

“aquestes no poden substituir de cap

manera” la presència de treballadors,

ja que “existeixen funcions que són

pròpies del factor de circulació im-

possibles de dur a terme des d’un Lloc

de Comandament”.

Segons els anarcosindicalistes,

“aquestes actuacions són conseqüèn-

cia de la política privatitzadora impo-

sada amb la llei del Sector Ferroviari,

que es tradueix en l’externalització i

la privatització dels treballs ferro-

viaris a empreses subcontractades

en precari, o simplement en la des-

aparició d’aquestes activitats i la

consegüent disminució de la quali-

tat del servei”.

La supressió del personal de les estacions redueix la qualitat del servei

JOAN RAMÓN FERRANDIS

Directa El Camp

elcamp@setmanaridirecta.info

A
ctivistes de la Coordinadora

Tarragona Patrimoni de la Pau

van protestar per la presència

del vaixell Palinuro de l’armada ita-

liana desplegant una pancarta davant

el vaixell i distribuint informació so-

bre la visita i la despesa militar. La

Guàrdia Civil va identificar els parti-

cipants a la protesta.

A finals d’agost el vaixell escola

de l’armada Italiana, un veler ano-

menat Palinuro, va atracar a la Ma-

rina de Port Tàrraco (un espai del

port de Tarragona habilitat per aco-

llir iots de luxe) i el comadament del

vaixell de guerra va ser rebut per l’A-

juntament.

El 2 de setembre, la vigília que el

Palinuro deixés Tarragona, algunes

activistes de la Coordinadora Tarra-

gona Patrimoni de la Pau van desple-

gar una pancarta amb el lema No vai-

xells de guerra, ni destructors ni ve-

lers davant el vaixell i van distribuir

fulls informatius sobre la despesa mi-

litar –que ascendeix a 1.258.000 mi-

lions de dòlars l’any 2006– entre les

persones que hi havien acudit a pas-

sejar o a veure el vaixell, moltes acom-

panyades dels seus fills. Proveïts amb

un megàfon, també van informar que

amb un 4 per cent de la despesa mili-

tar es podria acabar amb la fam al

món i van explicar que “el vaixell Pa-

linuro és la cara amable dels exèrcits,

però no deixa de ser un vaixell de gue-

rra, una eina per matar”. També van

informar que en aquest vaixell és on

es formen els oficials que, posterior-

ment, aniran a comandar vaixells

menys amables i bonics, destructors”.

Tarragona Patrimoni de la Pau va

criticar també que vaixells com el co-

negut Vaixell dels bojos –que es dedi-

ca a oferir espectacles teatrals per tot

el món– no puguin atracar a la secció

de luxe del port, mentre el Palinuro

ho fa sense problemes, tot aprofitant

la seva bella aparença de veler. D’al-

tra banda van destacar que l’any

2006 el vaixell ja havia visitat Tarra-

gona, convidat per l’Autoritat Portuà-

ria, que fins al moment, al·legava que

Capitania Marítima era qui convida-

va aquestes embarcacions.

Un cop acabada l’acció, després

d’una bona estona, la gent de la Coor-

dinadora va anar abandonant l’in-

dret, però es va trobar que a la sortida

de l’espai hi havia un control preven-

tivo de identificación que demanava

el carnet a vianants aleatòriament i

que, en el temps que van restar allí,

només va identificar tots i cadascun

dels activistes. Un jove a qui havien

sostret el DNI va ser obligat a pujar

en un Land Rover i va ser conduït al

quarter de la Benemérita del port per

poder-lo identificar.

Un dels membres del grup es mos-

trava contrarietat pel fet que per fer

ús de la llibertat d’expressió s’hagin

de patir identificacions, mentre els

responsables que un aparcament que

havia de costar quatre milions d’eu-

ros en costi més de 25 i no sigui viable

no tenen cap mena de problema legal.

El veler de l’armada italiana ‘Palinuro’, ancorat a Tarragona

JOSEP MARIA YAGO

TARRAGONA • ADIF TANCARÀ FLIX I EL CENTRE DE COMANDAMENT DE TARRAGONA, AL MATEIX TEMPS QUE PRECARITZA ASCÓ I RIBA-ROJA

Mobilitzacions a Flix contra el tancament
d’estacions al Camp i a les Terres de l’Ebre

TARRAGONA • PROTESTA CONTRA LA VISITA D’UN VAIXELL DE GUERRA

El ‘Palinuro’, vaixell de l’armada italiana,
presenta la cara amable dels exèrcits
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El dia 1 de setembre es van reti-

rar, sense previ avís, els trens

llançadora que unien les estacions

de Valls i Sant Vicenç de Calders a

primera i última hora del dia. L’exis-

tència d’aquests trens llançadora

s’havia aconseguit després d’anys

de queixes de les usuàries davant la

manca de transport públic des de la

capital de l’Alt Camp. Aquests trens

llançadora estaven cofinançats per

l’Ajuntament de Valls, que a hores

d’ara no s’ha volgut pronunciar so-

bre la supressió del servei. Des de la

Cambra de Comerç de Valls s’ha de-

nunciat l’abandó que pateix aquesta

línia ferroviària i es considera ver-

gonyós que des de les institucions

es demani que els ciutadans utilit-

zin més els transports públics i, al-

hora, es retiri el servei.

Cal destacar que, amb la supres-

sió del tren de les 6:45 del matí i el de

les 21:25 del vespre, la mobilitat de la

gent de Valls queda reduïda. Poden

anar cap a Barcelona a les 8:17, a les

14:27 o a les 19h. En direcció contrà-

ria, Barcelona-Valls, hi ha un tren a

les 7 del matí, un a les 14h i el darrer

a les 19h. En total, tres trens en cada

direcció i un quart, el talgo de la línia

Barcelona-Vigo, que fins ara s’atura-

va a l’estació de Valls, però que ja han

anunciat que a partir del 15 de setem-

bre canviarà de recorregut i circularà

per les vies del TGV.

Valls perd trens



Eloy de Mateo

redaccio@setmanaridirecta.info

U
s heu assegurat de la legali-

tat de repartir fulls de recla-

mació?

Iolanda.- Sí. Com que la plaça no els

facilita, vaig anar a Consum i vaig ex-

plicar el tema. Aleshores, van ser ells

els que em van donar fulls de reclama-

ció. Com que la plaça no els dóna, n’a-

gafem de Consum perquè tot sigui le-

gal. Nosaltres no pressionem ningú,

només informem i donem els fulls a la

gent que vol reclamar, ja que la plaça

no ho vol fer.

Has estat detinguda, però anterior-

ment ja t’havien posat una denúncia.

Com va anar la cosa?

Iolanda.- Uns mossos es van inventar

una denúncia falsa perquè deien que

jo els havia insultat i agredit. La de-

núncia està firmada pel cap i el com-

pany però, al judici, només s’hi va pre-

sentar el company, que va dir que ell

en cap moment em va veure agredir ni

insultar ningú.

Què va succeir aquesta darrera vega-

da que et van detenir?

Iolanda.- Nosaltres estàvem davant

de la plaça informant els turistes i un

mosso em va dir que no podíem estar

allà. Li vaig dir que la setmana ante-

rior havíem quedat que podíem estar-

nos-hi sense cartells ni pancartes, pe-

rò ell va contestar que tenien ordres

de fer-nos fora. Em va demanar el DNI

i va fer venir un cotxe perquè se m’en-

dugués detinguda. Li vaig dir que no

podia detenir-me sense haver fet res i

ell –paraules textuals– va contestar

que ja sabia que era una detenció il·le-

gal, però que em xupava una nit a co-

missaria.

Com va ser l’experiència al calabós?

Iolanda.- És una experiència que no

desitjo a ningú. El que em va fer més

fàstic són les condicions higièni-

ques que hi ha en aquella comissa-

ria i les condicions en què tenen la

gent. La major part de les persones

que hi havia són toxicòmanes i, si es

vol que es recuperin, el pitjor que es

pot fer és tenir-les allà.

Hi havia una noia cubana a qui

vaig preguntar què havia fet i el seu

delicte era no tenir papers. Ja era la

tercera vegada que la detenien per

no tenir papers. Una noia escrivia

Fills de Puta a la paret de la cel·la

amb els fems que hi havia al terra.

Tot eren cops i crits per culpa del

mono que passaven els drogoaddic-

tes i, quan per fi s’adormien, els des-

pertaven. És el que em va deixar més

malament.

Creus que hi ha una persecució vers

el moviment animalista?

Iolanda.- Totalment. I cap al movi-

ment antitaurí particularment. Als

voltants de Valladolid, s’ha hagut de

suspendre un acte per pressions i

amenaces (es refereix a les amenaces

rebudes per l’alcaldessa de Trigueros

perquè no deixi celebrar el DOA). Hi

ha molts interessos i moltes subven-

cions dedicades a això que Europa

hauria d’investigar. La Duquessa d’Al-

ba és la primera a l’hora de rebre sub-

vencions per la ramaderia perquè té

moltes terres i deveses. I, precisa-

ment, no és que sigui una pobreta. Eu-

ropa hauria de vigilar a qui dóna les

subvencions i perquè s’utilitzen.

Helena.- Segons les investigacions

que van fer SOS i altres organitza-

cions hi ha molts impostos de la UE i

del Govern espanyol que es destinen

al tema taurí i són impostos que es po-

drien destinar a la seguretat social i a

benestar (l’informe referit diu que es

gasten 500 milions d’euros l’any per

subvencionar la tauromàquia)

D’alguna manera, les subvencions

són per la tauromàquia?

Iolanda.- Si no hi hagués subven-

cions, el negoci cauria en picat. Les

subvencions europees que es donen

per la ramaderia van a parar indirec-

tament a la tauromàquia i, evident-

ment, no s’han donat per això. Per

aquest motiu s’hauria de vigilar més

el destí que es dóna a les subvencions

i a qui es donen.

Creieu que els animals tenen els ma-

teixos drets que les persones?

Helena.- Les persones que adopten

posicions especistes que exclouen

els animals de drets es basen en el

fet que l’animal no raona. Hi ha mol-

tes persones que no raonen –per ma-

laltia o pel que sigui– i no per això se-

’ls perd el respecte i la consideració.

Perquè l’important no és ser més o

menys intel·ligent, l’important és la

capacitat de patir i s’ha de tenir con-

sideració pels que poden patir.

Nosaltres som l’única espècie

que pot decidir entre matar o no i

–sabent que matar és dolent– és molt

llastimós que ho fem. Més encara sa-

bent que és possible viure sense uti-

litzar els animals, fins hi tot d’una

manera més avantatjosa, ja que la

ramaderia està generant molts pro-

blemes de contaminació i la carn

que s’està menjant genera proble-

mes de salut, hipertensió, trombosi,

infarts. També és un problema hu-

manitari. 

Els seguidors dels braus asseguren

que és un esdeveniment cultural...

Iolanda.- També és cultural l’ablació

de clítoris o lligar el peus a les nenes

xineses perquè no se’ls facin grans,

tot i que –afortunadament– ja ho han

prohibit. Segons això, ens hauríem

quedat amb el circ romà... Però, per

mi, allò que implica un patiment a al-

gú deixa de ser cultura. 

Helena.- De totes formes, l’argument

que forma part de la nostra tradició

cultural, per davant de la moralitat,

és absurd. Per molt que sigui cultu-

ra, si és immoral s’ha de canviar, per-

què si no encara estaríem practicant

les execucions públiques. De fet,

quan es van fer les últimes execu-

cions públiques a Espanya, també

havia un grup d’aficionats que ana-

ven a veure-les i que es van queixar

quan les van prohibir.

Iolanda.- El lobby taurí exerceix mol-

ta influència a través de la identifica-

ció amb el tema patriòtic i els partits

polítics tenen por de posar-s’hi en

contra perquè pensen que perdran

vots i quedaran descartats. 

Les propostes antitaurines d’ERC

han beneficiat o perjudicat?

Helena.- Jo crec que algunes persones

importants d’ERC, com Portabella i

Amorós, tenen un sentiment antitaurí

de veritat. Però ERC té una actitud in-

coherent. Ja sabem que a Catalunya el

sentiment antitaurí és alt, no només

per la compassió amb l’animal, també

per un tema nacionalista. ERC no és

coherent i s’ha mogut més pels vots

que no pas per una altra cosa... perquè

amb el tema dels correbous, com que

són molt catalans, no es pronuncia.

No ens ha perjudicat perquè ha

fet una proposta sobre què cal fer amb

la Monumental quan s’acabin els to-

ros. Però l’estratègia del PP de llençar

verí i odi contra Catalunya i generar

catalanofòbia ha servit d’aguante als

taurins.

Però la declaració de Barcelona

com a ciutat antitaurina sí que ha fet

més mal que bé perquè no ha servit de

res. Ha fet que hi hagi gent que es cre-

gui que no es fan curses de braus a la

Monumental i sí que se’n fan. A més,

ha generat activistes taurins, ja que a

partir d’aquesta declaració s’ha gene-

rat la plataforma en defensa de les

curses de Lluís Corrales. Aquesta de-

claració ha estat una qüestió més pu-

blicitària que real.

“Uns mossos es 
van inventar una
denúncia falsa
perquè deien que 
jo els havia insultat
i agredit”

Dos activistes del col·lectiu
antitaurí que es concentra a La
Monumental tots els diumenges
van ser apallissats el 24 d’agost
per un grup d’aficionats taurins.
Els Mossos habitualment els
demanen la identificació i ja hi ha
hagut denúncies i la detenció de la
Iolanda, una de les activistes. Hem
parlat amb ella i amb l’Helena.
Només trobar-nos, ens ensenyen
el grapat de fulls de reclamació
que tenen preparats per lliurar al
Departament de Consum, ja que
l’objectiu és aconseguir que s’obri
una inspecció contra la plaça.
Altres quatre activistes que van fer
una acció dins la plaça i van ser
agredits han estat absolts pel
jutjat d’instrucció 27 de Barcelona. 

ELOY DE MATEO

“Les subvencions
europees que 
es donen per la
ramaderia van a
parar indirectament
a la tauromàquia”

BARCELONA • ENTREVISTA A DUES ACTIVISTES ANTITAURINES QUE PROTESTEN PERIÒDICAMENT A LA MONUMENTAL

“L’important és la capacitat de 
patir i s’ha de tenir consideració 
pels que poden patir”
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Marta Álvarez

Montevideo

C
om s’explica el grau de mobi-

lització que va néixer a l’U-

ruguai per evitar les extra-

dicions a l’Estat espanyol?

Aquí hi intervenen diverses coses.

Per la gent eren presos polítics, es-

taven reivindicant el dret d’asil, ha-

vien elegit aquest país per viure i,

alhora, estaven fent una vaga de

fam. Ens va semblar que tots

aquests elements eren molt impor-

tants. També hi havia un interès per

torçar la mà a aquell govern de Laca-

lle que era tan imperatiu. A més,

també hi havia la lluita pel dret a

l’autodeterminació dels pobles. Vo-

lien simplificar-ho tot dient que els

que estàvem allà donàvem suport a

ETA, però aquest discurs no entrava

a la gent.

S’esperava el grau de repressió amb

què el Govern va respondre davant

aquest reclam popular?

No, al país sempre havien anat molt

amb compte de no carregar massiva-

ment contra les mobilitzacions.El

1973, quan s’instal·la formalment el

cop d’estat, hi ha una concentració

després de la vaga general de quinze

dies. Érem milers. Aquell dia van ca-

rregar amb gasos i bombes d’aigua.

Van carregar amb camions i amb

aparells hidràulics, però no van dis-

parar amb armes de foc contra el po-

ble. Al Filtro sí. No recordem cap al-

tre fet igual. L’Estat va decidir donar

escarment a aquest poble, ja que no

havia pogut convèncer-lo que no ha-

via de ser allà.

Quins interessos creieu que hi havia

darrere d’una actuació com aquesta?

Hi havia un interès polític del partit

que en aquell moment governava i

de tota la burgesia uruguaiana, que

no volien que el Front Ampli guan-

yés les eleccions. Utilitzaven l’argu-

ment que qui recolzava aquest partit

estava involucrat en fets de violèn-

cia. Però al Filtro va quedar clar,

també, el control total i monopolista

de l’ús de la violència per part de

l’Estat. A més, s’estava negociant un

tractat de cooperació amb el Govern

espanyol, inversions al país i fins i

tot va coincidir amb la presència del

rei a l'Uruguai.

Quina va ser la resposta del poble a

la repressió?

L’endemà es va convocar una vaga in-

definida del gremi de la salut. Es van

ocupar les urgències, sota control

obrer, per no permetre que la policia

identifiqués els ferits. I també perquè

teníem un company molt greu, un in-

fermer a qui van disparar cinc trets

per l’esquena mentre estava assistint

un ferit. Hi van haver marxes i vagues

d’estudiants. I el dia que enterràvem

Fernando Morroni es va declarar una

vaga general durant 24 hores. L’ente-

rrament va ser multitudinari. La re-

pressió va escalfar l’ambient. Els jo-

ves van començar a organitzar-se

d’una altra manera, de forma més ho-

ritzontal. Van començar a qüestionar

per què els partits polítics no havien

estat més ferms i a qüestionar els par-

tits d’esquerra més tradicionals. Des-

prés van sorgir moltíssimes ràdios

comunitàries i van venir les ocupa-

cions estudiantils del 96, etc.

Per què catorze anys després es con-

tinua marxant?

Perquè hi ha una memòria col·lectiva

que també és encoratjada per moltes

organitzacions socials, de drets hu-

mans, agrupacions de treballadors,

etc. I hi ha més actes que la pròpia

marxa. Organitzem tallers i difusió.

Recorrem el país amb les brigades

d’Askapena, que vénen cada any.

Aquest any, a més, el 4 de setembre

acompanyarem Norma Morroni a

presentar la sol·licitud perquè es reo-

bri la causa al Ministeri d’Interior.

Volem que s’alliberi aquesta informa-

ció. I el dia 6 farem un escrache –ma-

nifestació en què un grup d’activistes

denuncia algú davant de casa seva o a

la feina– a Lacalle. Nosaltres diem

que on no hi ha justícia hi ha escra-

che popular. I sota aquest sistema no

hi haurà injustícia.

“Per la gent eren
presos polítics,
estaven reivindicant
el dret d’asil i feien
una vaga de fam”

Irma Leites va ser detinguda l’any 1973 quan tenia vint anys. Aleshores
era estudiant i treballadora tèxtil i va romandre nou anys presa. Quan la
van detenir integrava el Moviment d’Alliberament Nacional Tupamaro i
havia militat a la Columna 70, entre d’altres organitzacions. Va tenir el
trist privilegi de ser interrogada pels torturadors José Gavazzo i Jorge
Silveira, les tortures dels quals la van deixar dos anys sense caminar.
Això va motivar que el govern suís la volgués acollir, però l’asil li va ser
denegat. Va recórrer diverses casernes fins acabar a Direcció, des d’on
l’any 1982 va sortir encaputxada i emmanillada fins a l’aeroport amb un
passaport transitori, expulsada a Suècia. Va tornar al país el 1985 i va
continuar la seva militància. Al costat d’altres companys va formar la
Plenària Memòria i Justícia, una organització que lluita contra la
impunitat i pel respecte als drets humans. En aquesta entrevista ens
parla, com a integrant de la Coordinadora 24 d’Agost, sobre els fets del
Filtro de 1994, quan l'Uruguai es va mobilitzar contra l’extradició de
tres bascos acusats de pertànyer a ETA. Catorze anys després i com
cada any, Montevideo ha tornat a recordar els fets ocorreguts a
l’Hospital del Filtro. Aquest any, banderes vermelles, negres i fins i tot
ikurriñes, al costat de les de sindicats de diferents gremis o ateneus,
mostraven l’heterogeneïtat d’una marxa on destacava especialment la
gent jove. L’acte va finalitzar davant de l’Hospital del Filtro amb la
projecció d’un documental i diverses intervencions.

El Govern uruguaià va respondre amb una repressió mai vista

“Va quedar clar 
el control total i
monopolista de l’ús
de la violència per
part de l’Estat”

L’URUGUAI • ENTREVISTA A IRMA LEITES DE LA COORDINADORA 24 D’AGOST QUE RECORDA LA LLUITA CONTRA L’EXTRADICIÓ DE TRES BASCOS

“No recordem cap fet igual. L'Estat 
va decidir escarmentar el poble” 
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Què va passar a partir d’aquell 19

d’agost de 1994?

El 19 d’agost es va iniciar una vigí-

lia. Estàvem de forma permanent

–amb fogons– als voltants del Filtro

i ens hi vam anar aplegant molta

gent. Del 19 al 24 d’agost no hi va

haver una sola hora en què no hi ha-

gués ningú. Les mobilitzacions prè-

vies a el Filtro ja havien estat ge-

gantines. S’havien fet aturades a

tots els sectors. Es van recollir mi-

lers de firmes, incloses les de 52

parlamentaris, contra l’extradició.

El dia 24 s’havia convocat una

aturada general per presentar-se

als voltants de l’hospital. A les cinc

de la tarda ja hi havia tot un campa-

ment i van començar a carregar

amb cavalls, gasos lacrimògens,

etc. Ens van acorralar a les canto-

nades amb els nens. La repressió va

ser indiscriminada. Però allà tam-

bé van néixer les primeres resistèn-

cies i la solidaritat dels veïns. A les

vuit del vespre, la policia va comen-

çar a usar armes de foc. Disparaven

des de les ambulàncies que havien

baixat els infermers, des de les mo-

tos i els cotxes. Van començar a

caure molts companys ferits. Allà

van matar Fernando Morroni i, més

tard, també Roberto Facal. Entre

les deu i les onze de la nit van treu-

re els bascos i els van dur a l’aero-

port, on els esperava un avió. En tot

moment van ser custodiats per un

operatiu espanyol, on hi havia

membres dels GAL.

“Membres del GAL van participar en aquell operatiu”
El maig de 1992, tretze persones d’origen basc establertes a Uruguai des de 1988 van ser detingudes i
processades per possessió de documentació falsa. El Govern espanyol va reclamar l’extradició de vuit
d'aquestes persones, acusant-les de pertànyer a ETA. Finalment, es va aprovar l’extradició per a tres d’elles.
L’agost de 1994, el lliurament semblava imminent. Els presos van iniciar una vaga de fam i set 
d'ells van ser traslladats a l’Hospital del Filtro el dia 19. El poble uruguaià es va mobilitzar i va instal·lar un
campament a l’exterior del centre, un cinturó de solidaritat per evitar físicament que s’emportessin els bascos.

Els joves van
començar a 
organitzar-se 
d’una forma 
més horitzontal



Nacho Escarpín

Biblioteca Frida Kahlo, Aragó

“U
na mirada neta i una oï-

da atenta”. El subcoman-

dant insurgent Marcos

resumeix en aquestes dues qualitats

les característiques necessàries per

practicar la solidaritat política amb

els zapatistes. El 2 d’agost, Marcos i

el tinent coronel Moisés es dirigien

amb aquestes paraules a més de 300

brigadistes de la Caravana Nacional

i Internacional d’Observació i Soli-

daritat amb les comunitats zapatis-

tes de Chiapas. Aquestes persones

–vingudes de diferents estats mexi-

cans, d’arreu dels territoris de l’Es-

tat espanyol, dels Països Catalans,

d’Itàlia, de Grècia, de França, dels

Estats Units, del Canadà o de l’Uru-

guai– es van repartir, durant dotze

dies, entre quatre dels cinc Caraco-

les –comunitats zapatistes resis-

tents–, anomenades La Realidad,

Oventik, Morelia i La Garrucha.

L’objectiu del viatge, organitzat

a la trobada de l’Europa Zapatista

celebrada a Atenes el mes de maig,

era transmetre al món que els zapa-

tistes no estan sols ni soles. A més,

durant l’estada, els internacionalis-

tes també van constatar que algunes

de les comunitats estan essent fue-

tejades de manera alarmant pels di-

ferents exèrcits –municipal, estatal

i federal– mexicans que intervenen

a la zona. En alguns llocs del sud-est

de Mèxic l’ambient “fa olor de gue-

rra”, com ja va advertir l’Exèrcit Za-

patista d’Alliberament Nacional

(EZLN) el desembre de 2007.

Turisme caníbal

Els interessos creixents de les empre-

ses transnacionals són darrere l’aug-

ment de la bel·licositat contra els za-

patistes, segons denuncien els

visitants que creuen que no és casua-

litat que, a la inauguració de l’Exposi-

ció Internacional de Saragossa 2008,

hi apareguessin Felipe Calderón, pre-

sident mexicà, i Juan Sabines, gover-

nador de l’estat de Chiapas. La selva

Lacandona, a Chiapas, es troba al

punt de mira de les empreses multi-

nacionals que cerquen els recursos

explotables que hi queden: boscos sal-

vatges i terres fèrtils, menja dels ne-

gocis denominats “ecoturístics”, a

més de reserves abundants d’aigua,

minerals i petroli. A l’Expo, escenari

de trobades empresarials, els governs

de les grans potències han apostat

per explotar “la gallina dels ous d’or

que actualment suposa el turisme ca-

níbal”, en paraules de l’escriptor i ac-

tivista Santiago Alba Rico.

Davant d’això, el Govern mexicà

vol preparar el terreny a les transna-

cionals. Això significa que, d’una

banda, grans grues i maquinària pe-

sant estan esquilant la selva per

construir-hi carreteres amples que

facilitin l’arribada dels futurs vehi-

cles, militars o comercials. De l’al-

tra, les incursions militars i parami-

litars al territori zapatista per

sotmetre la població als canvis ame-

naça greument la vida i l’autonomia

política dels municipis en resistèn-

cia. El resultat és que el Govern pro-

picia una tensió pròpia de les gue-

rres de baixa intensitat a la zona.

El testimoni dels activistes

Les excuses que esgrimeix el Go-

vern de Calderón davant d'aquestes

actuacions deixen molt a desitjar i,

en aquest sentit, els participants de

la Caravana d’Observació en són tes-

timoni. Concretament, al municipi

d’Hermenegildo La Galeana, els par-

ticipants van visitar els camps o

milpes de blat de moro, mongeta i

carbassa per constatar que allà –al

contrari del que se’ls acusa– no s’hi

cultiva marihuana. De fet, val la pe-

na recordar que a les comunitats za-

patistes, a petició de les dones i per

evitar molts problemes futurs, no es

permet el consum d’alcohol ni d’al-

tres drogues. A la comunitat de

Cruztón els observadors van repor-

tar la fustigació de l’exèrcit mexicà

contra la població indígena i la con-

taminació de deus d’aigua amb ferti-

litzants perillosos, un fet que ha

provocat greus malalties estoma-

cals als habitants de la regió.

L’experiència de la Caravana

Malgrat la situació de conflicte que

es viu a Chiapas, els activistes tam-

bé destaquen la convicció i el senti-

ment que han compartit amb els in-

dígenes zapatistes que “un altre

món és possible”. “Un altre món que

no es troba tan sols en els discursos

grandiloqüents o en els manifestos

utòpics, sinó que es pot veure, tocar

i sentir a les muntanyes del sud-est

mexicà”, diu un dels observadors. I

afegeix: “Una realitat, la zapatista,

que no es rendeix i que continuarà

–tal com transmet cada nen, cada

dona o cada vellet amb qui topes–

construint una autonomia política

sense precedents al planeta. Un pro-

cés social que els ha permès, en poc

més de catorze anys, l’alliberament

de l’esclavisme dels latifundistes,

organitzar-se, crear infraestructu-

res pròpies (escoles, biblioteques,

pistes de bàsquet o centres de salut),

desenvolupar un sistema assemble-

ari per resoldre els seus conflictes

interns de manera dialogada i

col·lectiva, avançar en la participa-

ció de tot tipus de persones i resistir

en un món en què referents tan vius

com el zapatisme són necessaris”.

Zapatistes exigeigen la sortida d’Ulises Ruiz del govern i recolzen l’APPO

INDYMEDIA

CHIAPAS • LA CARAVANA INTERNACIONAL D’OBSERVACIÓ I SOLIDARITAT TESTIMONIA LA LLUITA I LA RESISTÈNCIA ZAPATISTA

Chiapas ‘fa olor de guerra’
i de ‘turisme caníbal’
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Els interessos
creixents de les
transnacionals
són darrere la
bel·licositat contra
els zapatistes

El Govern propicia
una tensió pròpia
de les guerres de
baixa intensitat 
a la zona

Estan esquilant la
selva per construir
carreteres pels
vehicles militars 
o comercials

1. Diversitat. Per un món on càpiguen molts mons. 

La història no està escrita i la varietat és una riquesa essencial de la lluita.

2. Manar obeint. Els processos de canvi 

han de ser col·lectius i radicalment democràtics.

3. La finalitat no justifica els mitjans.
Per això val la pena esforçar-se per construir i no per destruir, 

per convèncer i no per vèncer, per representar i no per suplantar.

4. Cal caminar al ritme del més lent.
Pas a pas es va avançant.

5. Cal preguntar. El diàleg entre els diferents 

moviments és una força que s’ha de potenciar per tombar la dominació.

LES 5 CLAUS DE LA LLUITA ZAPATISTA:
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Enric Borràs Abelló

A
lguns mitjans de comunica-

ció, com l’Avui i El Periódico,

s’han cregut una campanya

de màrqueting de la companyia Zit-

zània sobre la nova obra de teatre

d’Àlex Casanovas i Santi Ibáñez.

Tots dos diaris van publicar la notí-

cia el 31 d’agost, tot i que ben aviat

va quedar clar que s’havien empas-

sat una campanya publicitària ori-

ginal, però que difonia una notícia

falsa. El Periódico va fer un breu

amb el títol “Àlex Casanovas funda

Entesa per Catalunya” i l’Avui hi va

dedicar dos terços de columna sota

el títol “Dos actors pretenen crear

un nou partit”. Tots dos diaris des-

tacaven que es tractava d’un partit

“d’esquerres, catalanista i progres-

sista” i l’Avui feia un breu repàs al

currículum dels actors, fins i tot

destacava la participació de Santi

Ibáñez a l’obra Èric i l’Exèrcit del

Fènix. Tot i això, ningú no recorda-

va el paper d’Àlex Casanovas al pro-

grama Amor a primera vista de

TV3, que va convertir-lo en un actor

conegut a Catalunya, tot i que pot-

ser també el convertia en algú difí-

cil de prendre’s seriosament.

Sigui com sigui tots dos diaris

es van creure l’aparició del nou par-

tit, Entesa per Catalunya (eCat),

que té una pàgina web (entesaper-

catalunya.cat) on podeu trobar un

manifest digne de Ciutadans pel

Canvi. Potser cap dels periodistes

que va escriure la notícia no es va

fixar que per assistir al míting de

presentació del partit –programat

per al 13 de setembre a Tàrrega– ca-

lia comprar una entrada a través de

Telentrada. Qui sap si tampoc es

van adonar que el míting es feia a

Tàrrega, enmig de la Fira de Teatre

que ha fet coneguda la ciutat.

Uns dies més tard, el periodista

Iu Forn publicava en un article d’o-

pinió a l’Avui que no estava perplex

perquè “l’Àlex Casanovas i en Santi

Ibáñez facin publicitat del muntat-

ge que presentaran a la Fira de Tà-

rrega anunciant la creació d’un

partit polític anomenat Entesa per

Catalunya i que els mitjans de co-

municació reaccionem creient-nos

la notícia i donant-la a les pàgines

de política”. I ja està, cap més refe-

rència. Cap dels dos diaris encara

no ha admès la relliscada, el gol

que els ha marcat una companyia

de teatre. No han rectificat l’error.

Han callat i l’han deixat passar.

Diversos mitjans es creuen la campanya
de màrqueting d’una obra de teatre
L’’Avui’ i ‘El Periódico’ publiquen que els actors Àlex Casanovas i Santi Ibáñez funden un nou partit

> Reporters
Sense Fronteres
es reestrucutra

Els presidents europeus de Re-

porters Sense Fronteres s’han

reunit al Col·legi de Periodistes de

Catalunya per discutir un canvi en

l’estructura de l’organització. Se-

gons la presidenta espanyola de

RSF, Maria Dolors Massana, el

grup ha definit millor les compe-

tències de cada secció i vol agilitzar

les  seves respostes. Massana tam-

bé diu que es parla molt de Rússia o

Turquia, però a Europa encara hi ha

obstacles per la llibertat d’expres-

sió, com la màfia i la concentració

empresarial a Itàlia, els grups para-

militars d’Irlanda del Nord, les lleis

franceses de control d’Internet o el

tancament de diaris a l’Estat espan-

yol, tot i que també considera ETA

com una amenaça a la llibertat d’ex-

pressió.  A més, RSF té altres projec-

tes entre mans, com el futur Obser-

vatori de la Llibertat de Premsa a

Iberoamèrica o l’obertura d’una ca-

sa d’acollida per periodistes amb

asil polític. JOAN G. VALLVÉ

PREMSA

Oriol Garcia

C
iutadans, el partit-sorpresa

que va entrar al Parlament

les últimes eleccions, es

queixa. Un dels portaveus de l’orga-

nització, Jordi Cañas, s’ha queixat

del poc ressò que tenen les seves

notes de premsa als mitjans de co-

municació i, dilluns passat, en una

conferència de premsa, va demanar

ajuda als periodistes en nom del

partit. Cañas demana als periodis-

tes que ajudin al partit Ciutadans

perquè necessiten arribar a la ciu-

tadania. En concret, a la conferèn-

cia va dir: “Us ho demano per favor,

ja sé que no és gaire habitual, però

ho necessitem”. Segons el portaveu

del partit minat per incomptables

escissions i desercions, no surten

als mitjans perquè els periodistes

els menystenen. En aquest mateix

sentit, es pot llegir una notícia a la

web del partit amb el títol “Albert

Rivera no surt enlloc”, on es quei-

xen que ni La Vanguardia ni El Pe-

riódico ni El País no publiquin una

carta de protesta per la campanya

que proposa que els ajuntaments

catalans només hissin l’estelada el

dia 11 de setembre.

Segons Cañas, a més, “no és

normal que notícies d’una platafor-

ma com la del Dret de Decidir (PDD)

tinguin una cobertura que duplica,

multiplica, les protestes de Ciuta-

dans”. Cañas no té en compte les

desenes de milers de persones que,

oportunistes o no, han estat capa-

ces de mobilitzar la PDD. I tot això

sense tenir cap diputat al Parla-

ment que s’hagi fet famós per sor-

tir despullat a la publicitat electo-

ral. Les mobilitzacions convocades

per Ciutadans, en canvi, no passa-

ran a la història per ser actes de

masses.

Sigui com sigui, sembla que cap

mitjà, a part d’e-notícies, fa cas de

les súpliques de Ciutadans, un partit

que ja ni tan sols és capaç d’aconse-

guir que li facin cas els periodistes

que van fer possible que arribés al

Parlament, una anomalia que s’enca-

mina a la desaparició.

Ciutadans suplica l’atenció dels periodistes
El partit espanyolista es queixa que “Albert Rivera no surt enlloc”

PREMSA

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18

> Google vol 
digitalitzar els diaris

Google ha decidit que digitalitzarà

tots els diaris que pugui que s’ha-

gin publicat durant els darrers dos-

cents anys. Google ja havia començat a

digitalitzar els exemplars de The New

York Times i The Washington Post

l’any 2006, però ara Google és més am-

biciosa i ho ampliarà, començant pels

diaris dels EUA i del Canadà. Amb el

projecte Google Books l’empresa del

cercador ja fa temps que va posar en

marxa un projecte semblant dedicat a

digitalitzar llibres de tot el món i que ha

causat el recel de molts editors, que

veuen com Google s’aprofita de les se-

ves publicacions sense que ells en pu-

guin treure profit. Així doncs, Google

cada vegada emmagatzema més infor-

mació digitalitzada de tota mena, que

després ofereix a través d’Internet amb

publicitat inclosa, que és d’on treu els

beneficis. ENRIC BORRÀS ABELLÓ

El Periódico va titular
"Àlex Casanovas
funda Entesa 
per Catalunya”
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BADALONA 

La Mussara • Sant Joan de la Creu, 70

BARCELONA 

LES CORTS 

Copisteria Facultat de Biològia UB

Copisteria Facultat de Física i Química UB

Copisteria Facultat d’Empresarials UB

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)

Quiosc Punt i Coma • Guillem Tell, 29

Quiosc • Plaça Revolució

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 

CLOT

La Farinera • Gran Via, 837 

CSO La Revoltosa • Rogent, 82 

SANTANDREU 

Patapalo • Rubén Dario, 25 

Bar La Lira • Coroleu, 14 

Bar La Lluna • Ramón Batlle, 17 

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 

NOUBARRIS 

Ateneu Popular 9 Barris • Portlligat, 11-15 

Casal de Joves de Roquetes • Vidal i Guasch 16 

Can Basté • Passeig Fabra i Puig, 274 

Casal de Joves de Prosperitat • Joaquim Valls 82

Casal de Joves Guineueta • Pl. ca n’Ensenya 4 

Quiosc • Joaquim Valls amb Vinyars

Quiosc • Plaça Lluchmajor 

CIUTATVELLA 

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 

Llibreria La Mafalda • Plaça Viladomat 21

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 

Quiosc Reine • Ctra. Cornellà amb Dr. Manuel Riera

Ubud Artesania • Mestre Joaquim Rosal, 22 

GIRONA

Llibreria 22 • Hortes, 22 

Llibreria Les Voltes • Plaça del Vi, 2 

La Màquia • Vern, 15 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 

La Krida • Sicília, 97 

Bar Linea I • Sant Josep, 48 

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

Quiosc • Plaça del Repartidor

La Resistència • Rosalía de Castro, 92

LLEIDA 

Ateneu La Maranya • Parc, 13 

La Falcata • La Panera, 2 

Quiosc Discom • Alfred Perenya, 64 

Quiosc Gallardo Freixa • Rambla Ferran s/n 

La Vella Escola • Clot de les Monges, 1 

MATARÓ 

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 

REUS 

Bat a Bat Kultur • Sant Elies, 29 

RIBES DEL GARRAF 

Llibreria Gabaldà • Plaça de la Font, 2 

RIPOLL

Bar l’Obrador • Estació, 3 

SANT BOI DE LLOBREGAT 

Ateneu Santboià • Av. Maria Girona, 2 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Teteria Índia • Jacint Verdaguer, 9 

Ateneu Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23 

SANT JOAN DESPÍ 

Llibreria Recort • Major, 60 

SOLSONA 

Llibreria Cal Dach • Sant Miquel 5 

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

Punts de venda

Subscripcions
La subscripció és la manera més efectiva per poder llegir la DIRECTA setmanalment i també per donar el teu

suport al projecte. Durant un any i per un cost de 70 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: setmanaridirecta.info. O bé, truca’ns al 935 270 982 o al 661 493 117.

✁

>
Presentacions
i parades

(Si voleu organitzar una presentació del setmanari, 

truqueu o escriviu un mail a directa@setmanaridirecta.info)>



La Bressola: 
curs nou, col·legi nou
L’ensenyament en català creix a la Catalunya Nord amb un nou centre de secundària

Pau Pertegaz - Amaya Ruiz

cultura@setmanaridirecta.info

E
nguany l’ensenyament en

català a la Catalunya del Nord

–les comarques sota adminis-

tració francesa des del Tractat dels

Pirineus– agafa embranzida i obre

definitivament una nova etapa amb la

posada en marxa del nou centre

d’ensenyament secundari de la

Bressola. El nou centre, anomenat

col·legi dins el sistema d’ensenya-

ment francès, és un edifici de nova

planta que es troba al Soler, a la

comarca del Rosselló. Té capacitat per

acollir més de dos-cents alumnes i

substituirà un espai d’aules prefabri-

cades. És la primera vegada que la

Bressola, la xarxa d’escoles catalanes

de la Catalunya del Nord, construeix

un edifici en aquestes condicions. I

també és la primera vegada que un

centre de la Bressola serà batejat: el

curs 2008-2009 ja funcionarà amb el

nom de Col·legi Pompeu Fabra. La

construcció del Col·legi ha estat

possible gràcies a aportacions de

particulars i de la Generalitat de

Catalunya i a la cessió dels terrenys

per part del municipi del Soler.

Amb el nou curs, la Bressola

podrà resoldre un entrebanc que ha

arrossegat durant els darrers cinc

anys, d’ençà de l’existència del

centre de secundària. El Col·legi

Pompeu Fabra podrà comptar amb

dues línies per nivell, amb la qual cosa

podrà absorbir tots els alumnes que

surten dels centres de primària. Fins

ara –i per expressar-ho gràficament–

el pas a la secundària representava un

coll d’ampolla perquè no podia acollir

tots els alumnes que volien continuar

l’ensenyament en català. La Bressola

compta amb set centres d’ensenya-

ment primari: cinc a la comarca del

Rosselló –dos a Perpinyà, un a Sant

Esteve del Monestir, un a Nyils i un al

Soler–, un al Conflent –a Prada– i un a

l’Alta Cerdanya –a Càldegues, un nucli

de la Guingueta d’Ix. En conjunt, ara

mateix la Bressola escolaritza més de

sis-cents alumnes entre els dos i els

catorze anys i cobreix tota l’etapa

d’ensenyament infantil, primari i

secundari. És a dir, l’equivalent de les

etapes infantil i primària i fins a 3er

d’ESO. Abans d’arribar a la

Universitat –i dins el sistema educatiu

francès–, després de l’etapa secundà-

ria resten els tres cursos al Liceu.

Un model pedagògic propi

L’associació la Bressola va néixer ara

fa 32 anys a Perpinyà. Un grup de

militants va posar en marxa amb

molt d’esforç i il·lusió la primera

escola catalana dels temps moderns,

que va començar dins un garatge

particular amb una mestra i set

alumnes. D’aleshores ençà, tot i que

ha passat per tota mena de vicissi-

tuds, ha crescut fins a esdevenir el

referent de l’ensenyament en català a

les comarques del nord. En aquest

sentit, però, també cal sumar-hi la

tasca de l’Escola Arrels, que té un

centre de primària a Perpinyà, i del

Col·legi de Secundària Comte Guifré.

La Bressola s’ha articulat al

voltant de la llengua, el pal de paller

del projecte: la recuperació de l’ús del

català com a llengua de relació en un

territori on, a la pràctica, se n’havia

interromput la transmissió. Però, al

llarg de tots aquests anys, també ha

consolidat un model pedagògic propi,

íntimament lligat a les necessitats

lingüístiques del projecte. En un

primer moment, la dimensió de les

escoles va obligar a aplegar alumnes

d’edats diferents a les aules. Aquest

fet va reforçar la immersió i l’ús de la

llengua com a eina de relació: el

català ja no l’usava solament el

mestre per parlar amb l’alumnat, sinó

també els alumnes més grans amb els

nouvinguts més petits.

Atendre la diversitat

Aquesta diversitat d’edats dins l’aula

genera tot un ventall de possibilitats

pedagògiques que la Bressola ha tre-

ballat força. Hi ha qui diu que algú no

entén del tot una cosa fins que no l’ha

d’explicar. Doncs bé, aquesta màxima

es compleix diàriament a les aules de

la Bressola perquè, tot i el creixement

de les escoles i dels espais, han

mantingut la mateixa disposició de les

classes. Atendre la diversitat, escoltar

el ritme de cada infant, compartir i

responsabilitzar-se, avaluar en funció

de les capacitats... són conceptes que

s’escolten diàriament a les escoles

Bressola. Un dels suports principals és

aquesta diversitat d’edats dins la

classe de què hem parlat i que a la

Bressola anomenen verticalitat.

Aquesta manera de treballar és un

dels motius que ajuda a entendre l’èxit

de la Bressola. Moltes famílies, la ma-

joria de les quals francòfones, valoren

l’ideari pedagògic de la Bressola a l’ho-

ra d’inscriure-hi la seva mainada, a

banda del desig de recuperar la llengua

del país. En aquest àmbit, la Bressola

actua amb vocació d’escola pública, tot

i que no ho és ni ho pot ser (perquè a

l’Estat francès una escola pública no

podria ser íntegrament en llengua no

francesa). És una escola associativa,

amb el mateix estatus que les escoles

privades, però no cobra una mensuali-

tat a les famílies, sinó allò que han

definit com un impost. Cada família

paga en funció de les rendes anuals.

Cap família –diuen a la Bressola– no

pot deixar d’escolaritzar els infants en

català per manca de recursos.

La importància dels Amics

La supervivència de la Bressola no és

senzilla i de vegades ha estat força

delicada. Aquí cal destacar la feina

feta pels Amics de la Bressola, fun-

dats l’any 1986 pel polític i pensador

gironí Francesc Ferrer i Gironès. Els

Amics de la Bressola fan –i han fet des

des dels seus orígens– una tasca

fonamental de suport a la Bressola.

En l’àmbit econòmic, amb una inter-

venció decisiva, però també en el de

difusió i promoció. L’Associació

compta amb un bon grapat de socis

que col·laboren econòmicament amb

el sosteniment de la Bressola.

+ INFO
- www.bressola.cat

- www.amicsbressola.cat

- La realitat d’un somni. 

Trenta anys d’escoles catalanes 

a la Catalunya del Nord.

Publicat per Edicions 1984.
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> La constitució francesa ja reconeix el català
El Parlament francès va aprovar, el 21 de juliol passat, la reforma constitucional proposada pel president Sarkozy.

Entre els punts aprovats hi havia el reconeixement de les llengües dites regionals, entre les quals trobem el català.

De tota manera, és probable que la modificació constitucional no representi cap canvi efectiu pel que fa al tracta-

ment de la diversitat dins l’Estat francès. L’article 2 de la constitució, que consagra el francès com a única llengua

de la república, resta intacte. L’Estat francès no ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minorità-

ries, condició que ara es demana sine qua non a tots els candidats a formar part de la Unió Europea.

El nou col·legi. Al fons, a la dreta, s’albirà el Canigó.
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La Festa per la Llibertat 
arriba a la seva desena edició
reclamant unitat pel país

CESK FREIXAS, LA DHARMA I LA TROBA KUNG-FÚ, AL CONCERT DE LA DIADA

Blanca Balanyà

cultura@setmanaridirecta.info

E
l vessant més lúdic i festiu de la

Diada tindrà lloc al passeig

Lluís Companys en el marc de la

Festa per la Llibertat, les activitats

que organitza cada any la Comissió 11

de Setembre. Per desè any consecutiu,

una comissió formada per més d’un

centenar d’entitats i associacions

d’arreu del país –amb el lideratge

d’Òmnium Cultural– dinamitzarà una

jornada que se situa entre el lleure i la

reivindicació. El dia comença de bon

matí amb una mostra d’entitats i

culmina al vespre amb un concert

massiu. Un acte polític i musical que

enguany conduirà el periodista Albert

Om i en el qual participaran Cesk

Freixas, la Companyia Elèctrica

Dharma i La Troba Kung-Fú.

El manifest d’enguany de la Festa

per la Llibertat fa una referència

especial a la qüestió estatutària del

Principat. Després de les successives

retallades que ha patit el text inicial

aprovat pel Parlament de Catalunya

l’any 2006, les entitats convocants

consideren que no poden “acceptar

que un Tribunal Constitucional

desacreditat per la seva composició

partidista i clarament bel·ligerant

contra l’avanç de l’autogovern pugui

decidir sobre el nostre Estatut”.

Segons les entitats signants, “l’Estat

està impedint amb totes les seves

forces l’aplicació efectiva del nou

Estatut: la invasió de competències

previstes en el text i l’incompliment

dels compromisos de finançament

impossibiliten l’aplicació dels

limitats avenços que contenia el nou

text”. El manifest reclama “unitat de

la societat civil i de les forces políti-

ques per fer respectar la voluntat del

poble de Catalunya”.

La Comissió 11 de Setembre

també recorda la “vulneració dels

drets humans més elementals” que

suposa la clausura dels repetidors

que permeten veure TV3 al País

Valencià. “Que sàpiga tothom que

continuarem lluitant des de

Catalunya, les Illes Balears i el País

Valencià per un espai comunicatiu

compartit i per construir conjunta-

ment un futur més just i més lliure”.

Vuitena mostra d’entitats

Una de les activitats més interes-

sants que es desenvolupen en el marc

de la Festa per la Llibertat és la

Mostra d’Entitats dels Països

Catalans, que organitza per vuitena

vegada consecutiva el col·lectiu Gent

de la Terra. La Mostra vol ser “una

exposició àmplia i explícita de

treballs i projectes al voltant de la

nació catalana, la seva societat i la

recerca de les seves llibertats indivi-

duals i col·lectives”, expliquen des

d’aquest col·lectiu. L’objectiu de la

Mostra és arribar a tota la ciutadania

que durant la Diada surt al carrer a

cercar o retrobar referents en la seva

voluntat de treballar pel país, o fins i

tot més senzill: “arribar a aquells

que compleixen amb la seva cons-

ciència de catalanitat o dediquen

aquest dia –com ho fan amb el de

Sant Jordi– a cobrir la seva quota de

compromís amb la nació catalana”.

La Mostra és una forma de

visibilitzar la feina de multitud de

col·lectius, plataformes i entitats que

treballen durant tot l’any i que tenen

dificultats per arribar a la ciutada-

nia. S’estructura en diferents àmbits:

Pobles i cultures, amb estands de

nacions sense estat d’Europa i

d’arreu del món i de col·lectius

d’immigrants; Cultura i llengua, amb

la presència d’escriptors, conferen-

ciants i actuacions de petit format;

Mitjans de comunicació i noves

tecnologies, amb la presència de

mitjans alternatius com la DIRECTA;

Economia i producció, amb la partici-

pació de sindicats, cooperatives i

empreses compromeses amb el

territori, la llengua o el comerç just;

Medi ambient i defensa del territori,

un aparador dels moviments de

defensa del territori i reivindicació

ecologista, i Societat, un ampli calaix

de sastre que inclou des d’ONG a

moviments de caire esportiu.

Marxa dels Vigatans

La Comissió 11 de Setembre també du

a terme una llarga sèrie d’actes

descentralitzats arreu del Principat.

Un dels més destacats és el que es fa

el dia 10 de setembre a Osona, la

Marxa dels Vigatans. La Marxa pren

aquest nom arran de l’Acord de Sant

Sebastià, firmat l’any 1705 en aques-

ta ermita de Vic i que va ser l’inici de

la revolta contra Felip V. Des de

llavors, els partidaris de Carles

d’Àustria de tot el territori van ser

coneguts com a Vigatans. Els parti-

daris dels borbons, com a botiflers.

La Marxa vol commemorar

aquests fets i és un dels actes cen-

trals de la Diada a Vic. Enguany

l’organització calcula que hi partici-

paran prop de 400 persones, distri-

buïdes en una quinzena de columnes

en representació d’una vintena de

municipis de la comarca.

Albaialeix

Albaialeix

(STRANGE ONES)

FOLK / POP

El duet format per Alba Blasi i

Aleix Clavera s’ubica musical-

ment entre els esgarips lisèrgics

del primer Pau Riba i les ressonàn-

cies del rock underground de The

Velvet Underground. El debut

d’aquesta joveníssima banda és un

treball arriscat amb un cert punt

de fatxenderia generacional i no

apte per a orelles poc avesades a la

transgressió. Albaialeix són

equilibristes arriscats en la fràgil

frontera que separa la genialitat

de la simple pretensió: foscos,

depressius i alhora innocents i

virginals, tenen prou valor per

desafiar les convencions del pop

català del nou segle. B. P.

FESTA PER LA LLIBERTAT

Actes Arc del Triomf

A LES 10h. Viu l’11 en família

A LES 14h. Dinar popular 

amb l’actuació de Jaume Arnella

A PARTIR DE LES 19:30h. Concert amb:

Cesk Freixas, La Troba Kung-Fú

i Companyia Elèctrica Dharma

(Acte presentat per Albert Om)

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES

ACTIVITATS DESCENTRALITZADES:

<www.11setembre.cat>

AGENDA

Orquestra Alternativa

Des de la Reserva

(PICAP)

ROCK / SKA

L’Orquestra Alternativa de Man-

resa és una banda degana que

porta anys trepitjant els escenaris

amb la seva particular combinació

de temes propis i versions festives

de clàssics catalans. Fa uns anys, fer

versions de temes emblemàtics de la

cançó a ritme d’ska i de reagge podia

ser molt revolucionari, però avui ja

és norma habitual i, en part, és grà-

cies a bandes com la que encapçala

el cantant Roger Torras (per més

inri, regidor de la CUP a Manresa).

En aquest tardà disc de debut, hi

trobem peces com “Dansa de la pri-

mavera” de Maria del Mar Bonet, “La

Rambla” de Quimi Portet o “Arrels”

dels Esquirols. ROGER PALÀ

Soweto

You give me fever

(BRIXTON RECORDS)

SKA / REGGAE

Atenció a tots els fans de la

música negra, perquè no us

podeu deixar perdre aquesta perla

de disc. Soweto és una banda de

referència de l’escena jamaicana de

Barcelona, tot i que no es prodiga

gaire en estudi. Després del maxi-

single Selects... (2005), ara tornen

amb You give me fever, que no

sembla pas un disc enregistrat al

segle XXI: el seu so connecta de

forma buscada amb allò que es feia

als suburbis de Kingston durant els

primers seixanta, les gravacions

dels vells rastes de tota la vida.

Com el llegendari BB Season de

The Gladys, que col·labora al

rocksteady “Jamaican Girl”. B. P.

Trikizio

Euscat

(BAGA BIGA)

ROCK / FOLK / SKA

Trikizio estan cridats a convertir-

se en una banda habitual del

circuit de festes alternatives dels

Països Catalans. En el debut disco-

gràfic d’aquest grup basc hi trobem

la clau de la seva fórmula: adaptar

en català i en èuscar peces emble-

màtiques de la història musical

d’ambdós països. La base del grup

és la trikitixa o acordió basc, que

marca les adaptacions de peces com

l’originalment guitarrera “Jo Ta Ke”

de Su Ta Gar, que ara sentim en

català amb la col·laboració d’Obrint

Pas. També hi sentim “La gallineta”,

de Lluís Llach, o “Perquè vull”,

d’Ovidi Montllor, amb la col·labora-

ció de Carles Belda. R. P.

Concert durant la Festa per la Llibertat de 2007
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Directa El Camp

elcamp@setmanaridirecta.info

P
er tercer any consecutiu,

torna l’espai de les Barraques

a la Festa Major de

Tarragona. El projecte Barraques

2008 enfoca l’espai d’enguany sota

el lema Planta un pàrquing, aparca

una col. Els col·lectius organitza-

dors plantaran les seves barraques

els dies 19 i 20 de setembre (diven-

dres i dissabte) al passeig de les

Palmeres i les ambientaran amb

elements i pancartes relacionades

amb el medi ambient.

Durant els dos dies de

Barraques es desenvoluparan

diferents activitats com una Fira

d’entitats, teatre, un espectacle-

taller de malabars, xerrades, i, com

és tradicional, concerts amb Cesk

Freixas, Pinball, At Versaris,

Tumbuctú, Bongo Botrako,

Insurgents, Movemento, Aramateix,

Revolta 21 i Extracto de Lúpulo.

A més dels concerts, les

Barraques de 2008 també acolliran

teatre a càrrec de la companyia Vis

de Vanadi, una màsterclass de

graffiti, xerrades centrades en el

tema de la defensa del territori i la

platja dels Muntanyans –entre

Torredembarra i Creixells–, jocs de

medi ambient i el taller de malabars

amb la companyia Kabuki, entre

altres activitats.

El projecte Barraques de

Tarragona es va engegar l’any 2006 a

iniciativa d'un conjunt de col·lectius

socials i culturals de la ciutat que

cercaven una major promoció i ressò

social. Amb l’espai Barraques prete-

nen enriquir les festes de Santa

Tecla, la Festa Major de Tarragona, i

crear un espai obert i participatiu

que, al mateix temps, doni a conèixer

unes realitats que la majoria de la

ciutadania desconeix.

Els col·lectius que organitzen i

conformen el projecte Barraques

2008 són els agrupaments escoltes

La Salle-Torreforta, Xaloc, Alverna i

Fent Camí, l’Assemblea de Joves de

Tarragona, la Coordinadora

Tarragona Patrimoni de la Pau,

Endavant-OSAN, el sindicat CGT, el

Casal Popular Sageta de Foc i dos

col·lectius que enguany s’afegeixen

a la iniciativa: El Saler, col·lectiu

d’acció cultural i social del Camp de

Tarragona, i el Sindicat d’Estudiants

dels Països Catalans (SEPC).

‘Planta un pàrquing, 
aparca una col’
Tercera edició de les festes alternatives de Tarragona, 

amb substrat ecologista i una àmplia participació social

Directa El Camp

elcamp@setmanaridirecta.info

F
a quasi dos anys que la

Coordinadora d’Assemblees

de Joves de l’Esquerra

Independentista (CAJEI) va

endegar la campanya Ni especula-

ció, ni destrucció. El jovent

defensa el territori. En el marc

d’aquesta iniciativa, l’Assemblea

de Joves de Tarragona (AJT) va

començar la cerca d’un local buit

a la ciutat. La intenció d’aquest

col·lectiu era, segons diuen,

donar vida a un dels nombrosos

edificis abandonats de Tarragona

i crear un espai alternatiu on

tinguessin cabuda les iniciatives

polítiques i socials del jovent.

El col·lectiu va dur a terme

l’okupació el mes d’abril, quan

tres joves es van tancar en un

immoble del carrer Baixada de la

Peixateria  i van reivindicar

l’okupació. Tot i que una trentena

de policies urbans va acudir a la

zona, va tancar el carrer i van

avisar un camió de bombers per

intentar desallotjar els joves, un

cop van identificar les persones

que hi havia concentrades l’oku-

pació va continuar endavant. Fins

ara, l’AJT no coneix el propietari

de l’edifici ni té constància que

aquest hagi fet cap denúncia. Sí

que sap, però, que l’Ajuntament

no li va concedir un permís

d’obres per reformar l’immoble, ja

que està previst enderrocar els

edificis d’aquesta zona amb

motiu de les restes arqueològi-

ques del circ romà que s'hi han

trobat.

Segons expliquen els mem-

bres de l’AJT, el projecte ha

comptat amb el suport de la major

part del veïnat des d'un bon

començament. Els joves van

anunciar porta a porta quins eren

els objectius de l’Ateneu i van

oferir l’espai a tota persona que

necessités un local per fer activi-

tats socials i culturals. Durant el

procés de rehabilitació, diversos

veïns i veïnes es van apropar al

local per oferir mobles i pintures i

van participar a la inauguració

que es va organitzar pel veïnat.

Després de dos mesos de

treball traient quilos de runa,

netejant i pintant sota la vigilàn-

cia constant dels policies de paisà

que venien a observar i a fer

fotos, l’Ateneu Popular l’Espina

va obrir les portes el 7 de juny

amb un acte reivindicatiu i una

festa. “Volem oferir una alternati-

va a l’oci dominant, de consum i

borratxera”, ens explica un

membre de l’AJT. Durant aquests

mesos, l’Ateneu s’ha utilitzat com

a espai de reunió i com a local

d’assaig d’un grup de teatre, ha

organitzat xerrades, concerts,

passis de vídeos, sopars popu-

lars... L’Espina, doncs, recupera

un edifici, amb l’objectiu d’oferir

als tarragonins i tarragonines la

possibilitat de deixar de ser

consumidores passives per passar

a ser protagonistes.

ELS GRUPS DE BARRAQUES
CESK FREIXAS. 19 de setembre, 22h

El cantautor de Riudebitlles, establert recentment a Gi-

rona, presentarà les cançons del seu segon treball El camí

cap a nosaltres (autoeditat, 2008) i avançarà alguns temes

del seu tercer disc, que sortirà al carrer a mitjans de 2009.

AT VERSARIS. 19 de setembre, 24h

El duet de rap ubicat entre Sants i Sabadell està presentant

els temes del seu nou EP La vida són dos dies, els beneficis

del qual van destinats íntegrament a la caixa de resistèn-

cia dels conductors i conductores d’autobusos de TMB.

TUMBUCTÚ. 19 de setembre, 03h

Tumbuctú són el grup més gamberro de Tarragona.

Practiquen una fusió d’ska, reggae i punk marca de la

casa. Mestissatge i molta canya de part d’un grup que

jugarà a casa.

ARAMATEIX. 20 de setembre, 01 h

El nou projecte del cantant de Brams, Francesc Ribera

‘Titot’, combina els ritmes de l’ska i el reggae amb la sono-

ritat de la cobla. Aramateix està preparant el seu segon

treball, que durà per títol 300 anys.

EXTRACTO DE LÚPULO. 20 de setembre, 04.30 h

Una bona dosi de punk-rock local per tancar la darrera nit

a les Barraques. Extracto de Lúpulo ja duen bastants anys

a la carretera i tenen un disc en directe, Directo a tu híga-

do, descarregable a Internet (www.extractodelupulo.com).

TARRAGONA • NOU CENTRE SOCIAL OKUPAT

L’Espina es clava 
a la ciutat

El projecte ha

comptat amb 

el suport de 

la major part 

del veïnat



Trencar els gèneres i les
identitats: el construir ‘queer’
Jornades i debats del 12 al 14 de setembre al CSO El Molinar d’Alcoi

Estel Barbé

cultura@setmanaridirecta.info

R
ebutjar les classificacions dels

individus en categories univer-

sals, deconstruir el concepte

clàssic de gènere i llançar-se a la

galàxia de les identitats socials

anòmales. El CSO El Molinar d’Alcoi

acollirà tres dies de debats, perfor-

mances, presentacions i moltes

experiències més a les Jornades Queer

organitzades del 12 al 14 de setembre.

Amb l’objectiu de marcar un punt

d’inici comú les jornades s’obriran el

divendres al vespre amb una conferèn-

cia al voltant del concepte, la pràctica

i el moviment queer. L’endemà, però,

serà el moment d’entrar més a fons

en la qüestió, amb diversos debats

–de matí i de tarda– enfocats d’una

forma propositiva, amb la voluntat de

caminar i construir l’alliberament

sexual més enllà de totes les identi-

tats definides. Al vespre, el focus

d’atenció es traslladarà cap a les

perspectives de gènere i les seves

visions dins el pensament llibertari.

Les jornades també contemplen

diversos plans b simultanis per

aquelles persones que prefereixin

activitats amb més moviment. Un

exemple és el taller d’autodefensa

personal exclusiu per a dones, a

càrrec del col·lectiu Mujeres

Creando de València.

De cara al diumenge, el dia queda

molt més lliure i a mercè de les

propostes sorgides durant els dos dies

anteriors. De moment, però, trobem la

suggeridora idea de l’organització

d’una excursió nudista a la muntanya.

Les músiques 

i ‘performances’ del plaer

Alguns dels plats forts de la trobada

es faran en horari nocturn. És el cas

de les dues sessions musicals i

diverses que s’han programat el

divendres i el dissabte a la nit i que,

de ben segur, s’allargaran fins a la

matinada. El primer dia serà el torn

del grup psicodèlic Experimental

Smòuqers of Carxofa, que donarà pas

al xou d’Ana Elena Pena, un especta-

cle i un concert polifacètic a càrrec

de la protagonista de la combinació

de la dolçor i el sadisme.

Dissabte, la nit encara s’alçarà

més de to amb Tokioss, mecánica del

placer i el techno-pop-punk de Los

Koplowitz i el seu lema Aquesta

lluentor no és glamour. A la matina-

da serà el torn de LomÖnaco, amb un

estil particular i bizarro que es

podria definir entre el pop i l’electrò-

nica. Per culminar les actuacions, la

creació multimèdia de Sergi Ferré

convertida en Exóticopop, una

performance que s’ha mogut arreu

sobre una fira de monstres on cada

integrant representa un tipus de

reivindicació sexual no normativa.

Tot plegat acompanyat de més

propostes atrevides i transgressores,

una mostra quotidiana de la reivindi-

cació i, sobretot, de la riquesa queer.
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Lesbianas. 
Discursos y 
representaciones
Raquel Platero (coord.)

MELUSINA, 2008

384 PÀGINES

Raquel Platero coordina aquest

volum multiperspectivista

que, partint d’algunes percep-

cions comunes –especialment la

invisibilitat de la dona homose-

xual–, explora diferents aspectes

del lesbianisme. Alguns articles

recuperen la història de diferents

organitzacions de l’Estat espan-

yol des de la transició en enda-

vant o valoren la legislació recent.

Un altre escrit tracta històries

personals en ple franquisme i els

darrers analitzen les imatges de

la lesbiana projectades per la

pornografia, la literatura i els

mass media. Els discursos són

rics, ocasionalment densos, i les

autores inclouen innombrables

vincles bibliogràfics per conti-

nuar indagant els temes tractats.

E. B.

+ INFO
www.jornadesqueer.blogspot.com

SEGUIMENT DE LES JORNADES DIA A DIA:

- Radio Paca

http://www.radiopaca.net

- RadioAktiva

http://radioaktiva.xamsa.org/

Multiperspectives lesbianes

Invisibilitat i poder
Cares del femení 
a la Grècia antiga

Joana Zaragoza Gras (coord.)

AROLA EDITORS. COL·LECCIÓ ATENEA

285 PÀGINES

Quan a l’escola ens han ensenyat

que “venim dels grecs”, ho han

fet en un sentit literal, perquè la

civilització hel·lènica va construir

els seus fonaments i el seu imagi-

nari cultural des d’uns paràmetres

masculins, que s’han mantingut i

perpetuat fins als nostres dies. No

sabem res, en canvi, de les gregues.

Des de fa unes quantes dècades –i

sobretot a partir d’estudis de dones,

de gènere i feminismes– hem anat

descobrint que, a més dels grecs,

també venim de les gregues. Aquest

volum recull estudis que aprofun-

deixen sobre les bases culturals i

les experiències femenines, sobre

què feien o deixaven de fer les

dones i quins papers se’ls atorga-

ven. BLANCA BALANYÀ

PUBLICITAT



. EL REBOST

El pa de cada dia...
Laia Bragulat i Joan Andreu Moll

N
o patiu, no és que resem el

parenostre, només volem

dir quatre coses sobre el pa

que comprem al matí i no podem

menjar al cap de dues hores –si no

és que volem deixar-nos el sou a

cal dentista– i proposar-vos una

recepta perquè us animeu a fer-ne

a casa. Per elaborar un bon pa cal

tenir en compte, entre moltes

altres coses, el seu ingredient

bàsic, la farina. El gra de blat està

format per l’endosperma (la part

més gran, principalment midó), el

germen (que conté vitamines,

minerals i enzims) i el segó

(vitamines, minerals i proteïnes).

El pa que es comercialitza majori-

tàriament està elaborat amb

farines refinades i desvitalitza-

des (sense el germen i el segó) a

les quals han incorporat una

quantitat important de substàn-

cies químiques (blanquejants,

millorants, oxidants, estabilit-

zants i condicionadors) per

obtenir un producte que s’adapti

a la lògica productiva i de consum

del mercat capitalista. No hi ha

temps ni és rendible econòmica-

ment fer el pa tal com s’hauria de

fer perquè el nostre cos n’assimili

adequadament tots els nutrients.

Com passa sovint, es prioritza tot

menys la qualitat i el procés de

producció de l’aliment... Però

encara hi ha forneres i forners

irreductibles que resisteixen ara

(i sempre?) i fan pa de veritat.

Busqueu-les!
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“Vam posar-nos el nas vermell i vam
decidir començar una nova vida”

SÍRIA • ENTREVISTA A RAHMAN EDAY, CLOWN IRAQUIÀ REFUGIAT A DAMASC

Laia Vidal

cultura@setmanaridirecta.info

C
om va començar la teva passió

pel teatre i el clown?

Vaig decidir començar a

estudiar al Col·legi de Belles Arts

de Bagdad gràcies als consells i la

inspiració del meu germà. Vaig

estudiar-hi durant dos anys però

vaig haver de deixar-ho perquè era

massa perillós assistir-hi. Llavors

em quedava a casa i com que el meu

germà era membre d’un grup de

clown, Happy Family Organisation

for Childhood, vaig començar a

assistir als seus espectacles i a

conèixer el món del clown, que fins

aleshores desconeixia. Em va

sorprendre i em va agradar molt 

el que feien. Finalment, vam obrir

un centre.

Com vau entrar en contacte amb

Circus 2 Iraq i en què vau treballar?

A la inauguració del centre vam

convidar canals de televisió i grups

de clown estrangers d’arreu i així

va ser com vam conèixer Circus 2

Iraq, un grup format per membres

de diferents països que treballen

arreu del món per ajudar els nens i

nenes afectats per una guerra. Vam

començar a parlar de preparar un

espectacle junts per obrir el festival

que es feia cada any al Teatre

Nacional de Bagdad, un xou amb un

missatge contra la guerra.

Devia ser dur treballar en un con-

text tant convuls…

Molts artistes treballaven sota

amenaces, hi havia gent que volia

destruir l’Iraq per totes les vies

possibles. Durant la preparació de

l’espectacle pel Teatre Nacional, el

2005, vam començar a assajar al

nostre centre i també a rebre

amenaces. Un matí que vam arribar

al centre ens ho vam trobar tot

destrossat i trencat.

Què va passar durant el festival al

Teatre Nacional de Bagdad?

El festival s’obria un dijous del mes

de març de 2005. Tots els membres

del grup estàvem al teatre preparant

l’escenari i el xou, excepte dos

companys que havien anat al mercat

d’una ciutat propera per comprar

algunes coses que ens faltaven.

S’anava fent tard i no tornaven.

Finalment, vam començar l’especta-

cle sense ells perquè el públic i els

infants esperaven i, després del xou,

vam parlar amb els periodistes, els

pares dels nens i nenes… Recordo

que vaig veure el meu germà plorant

a l’escenari. Era clar que alguna cosa

no anava bé, mai havia vist el meu

germà d’aquella manera. Va agafar el

micròfon i ens va comunicar a tots

que els nostres dos amics no havien

arribat a l’espectacle perquè els

havien assassinat quan tornaven a

Bagdad, camí del teatre…

Com vau continuar endavant

després de la mort dels vostres 

dos amics?

Va ser un cop molt dur. No entení-

em –i encara no podem entendre–

qui ho va fer ni per què. El meu

germà va marxar al Caire amb

quatre components del grup i em va

recomanar de quedar-me a l’Iraq

amb la família i intentar acabar els

meus estudis. Després d’un any, res

no havia canviat i per això va mirar

d’ajudar-me a anar cap a Egipte per

reunir-me amb ell. En arribar a

l’aeroport del Caire, vaig haver de

tornar cap a Bagdad el mateix dia,

ja que el país havia tancat les

fronteres als refugiats iraquians.

Com vas arribar a Síria?

El meu germà em va ajudar a

contactar amb un projecte de les

Nacions Unides a Damasc que

buscava un grup de clown per

treballar als seus centres amb

infants iraquians refugiats. A

Damasc ningú no ens coneixia ni

coneixien la nostra història, però

vam fer una prova i els va agradar

molt el nostre xou, van riure com

nens. Ens van fer un contracte i

vam començar a fer espectacles a

diferents centres de Damasc. Ens

vam posar el nas vermell i vam

decidir començar una nova vida.

Quines són les teves esperances

per al futur?

El meu somni –el nostre somni,

perquè ara som un grup– és créixer

més, anar a un altre país i aprendre

més sobre el clown. Poder conti-

nuar els nostres estudis i ajudar la

mainada a creure en un futur

millor. Potser més endavant po-

drem tornar a l’Iraq, però ara no.

LAIA VIDAL

“Vaig veure el meu

germà plorant a

l’escenari. Era

clar que alguna

cosa no anava bé”

Rahman Eday, iraquià de 23 anys, viu refugiat a Damasc (Síria) amb els
seus dos companys Saif i Ali, arrencant somriures a l’exili amb el seu
grup de clown Happy Family Organisation for Childhood. L’any 2007 van
haver de marxar de Bagdad, on estudiaven al Col·legi de Belles Arts, a
causa a la situació que vivia el seu país i a les amenaces que havien
rebut pel seu treball amb Circus 2 Iraq. A Síria, on entrenen amb
Pallassos Sense Fronteres i treballen en diferents centres per infants
refugiats, la seva batalla de somriures continua.

- 700 grams de farina de blat

integral

- 1 culleradeta de sal

- 425 cl d’aigua tèbia (menys de

35-40 graus per no matar el llevat!)

- 200 grams de massa mare o 25

grams de llevat fresc (de forner,

de París)

Elaboració (una proposta...)

- Desfem el llevat amb l’aigua en

un bol.

- Barregem la sal amb la farina i

ho anem incorporant poc a poc a

l’aigua desfent els grumolls.

- Quan la massa està lligada i

se’ns enganxa als dits, la posem

sobre la taula enfarinada i

l’amassem durant 15 minuts fins

que obtinguem una bola llisa que

no s’enganxi.

- La deixem reposar 1 hora i mitja

(1 hora amb llevat comercial)

tapada amb un drap en un indret

càlid (30 graus).

- Li donem la forma que vulguem,

la posem al motllo (untat amb oli

perquè no s’enganxi) i la deixem

reposar tres quarts d’hora més

(mitja hora amb llevat comercial).

- Encenem el forn perquè estigui

calent (220 graus) quan hi

posem el pa.

- Coem el pa 40-45 minuts (forn

de gas).

- Desenfornem i deixem refredar

el pa (menjar-lo calent en dificul-

ta la digestió).

Ingredients (1 quilo de pa, més o menys)

- El pa calent mata la gent

- Qui no té pa moltes se’n pensa

- Remena la cua el ca, no per tu, sinó pel pa

- A qui té pa en lo forn no li agafa la son

I una anècdota que pot ser útil... “Pel Ripollès, per ensinistrar els

infants en el llançament de pedres i a tall d’exercici per saber-se defen-

sar, havia estat costum que els pares posessin els pans que els havien

de donar en una branca ben alta del xiprer o d’algun altre arbre plantat

a la masia i els infants l’havien de fer caure a cops de pedra. L’exercici

s’aguditzava posant cada vegada el pa en branques més altes i obligant

a engegar les pedres des de més lluny” (extret del llibre La divinitat del

pa, de Joan Amades, 1935).

Un tast del paper del pa en la història 
i la cultura popular
No pas exhaustiu perquè seria més llarg que un dia sense pa!
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DIJOUS, 11

XI Festes alternatives 

de Bellvitge.

19:15h. Estand sociocultural. 

Al costat de la biblioteca 

de Bellvitge. 

l’Hospitalet de Llobregat.

Presentació del documental

Silenci: aquí es tortura.

L’acte s’emmarca dins de les XI

Festes alternatives de Bellvitge

que es duen a terme del 6 al 14 de

setembre.

I diumenge 14: tancament 

de les XI Festes Alternatives 

de Bellvitge

18h. – 00h. Passeig de la Valdosa

(entre l’edifici de Telefónica i el

mercat). Metro i Renfe Bellvitge.

Bus 105, 605,65 EN EA, N15.

Concert a càrrec del Tio Montero i

la ja tradicional petardada final i

fi de festes!!!!

DIVENDRES, 12

Festes Alternatives de Vallcarca

20:30-02:30h. Placeta Bolívar,

entre l’avinguda Vallcarca i el

carrer Bolívar.

Concerts amb: La Banda del

Panda, Evil Minded, Lafrus i

Operación Cangrejo.

Organitza:Assemblea de Festes

Majors Alternatives de Vallcarca.

I dissabtge 13: De 18h a 00h.

Placeta Alternativa. Avda.

Vallcarca, 55.

18h. Joc de rol futurista sobre

Vallcarca. 20h Teatre social.

22:30h. Cinema a la fresca (curts

d’autors locals, reportatges...)

Organitza: Assemblea de Festes

Alternatives de Vallcarca

Sopar popular contra el parc eòlic

21h. a Ventalló (Alt Empordà)

Organitza: Plataforma Salvem el

Terraprim

Festa per la independència

20h. Plaça del Teatre (Salt)

Cercavila amb foc

21h. Plaça del Pi (Salt)

Sopar i actuacions de Miquel del

Roig, PD Joel i PD Txus

DISSABTE, 13

GNU/Linux Install Party

De les 11h a les 18h, 

Espai Jove de l’Eixample, 

Alí Bei 120.

Vols que t’ajudin a instal·lar-te

GNU/Linux? Tot un dia d’instal·la-

ció de GNU/Linux compartida: la

gent que no en sap ve perquè

l’ajudin a aprendre’n i la gent que

en sap una mica més ve a donar un

cop de mà, o a provar coses noves

amb algú que l’assessori, etc.

Primera edició de Hip Hop 

a les barricades 

23h. – 00h. CSO Valldaura, 

CNT Manresa.

Concert amb Rapapolvo

i El putu nota

www.myspace.com/rapapolvo

www.myspace.com/elputunota

Organitza: Els miserables

Festa segon aniversari de la

revista Molotoff

De 14h a 22h. 

Plaça Pia Almoina, Olot.

A part del caire festiu, l’acte també

tindrà un vessant reivindicatiu en

defensa de la llibertat d’expressió i

contra l’ús abusiu del dret d’admis-

sió per part d’alguns locals d’oci,

després que un membre de la

revista hagi estat condemnat per

injúries per un article satíric que

denunciava l’actitud prepotent dels

segurates de bars i discoteques. 14h.

Arrossada popular. A la tarda-vespre

hi haurà les actuacions de Brigada

Avelina, En Pere de les Cabres, Josep

Maria Cantimplora i l’Orquestra

Cloratita, The Manolas i Minipimer.

La festa també servirà per recaptar

fons per pagar la sanció econòmica

que li han imposat.

DIUMENGE, 14

Festa Major del Poblenou 2008

A partir de les 16h. 

Plaça Sant Bernat Calbó.

Coneixes els Països Catalans?

Jornada de divulgació, cultural i

festiva sobre la realitat dels Països

Catalans. Taula rodona amb

representants del Principat, el

País Valencià, les Illes Balears i la

Catalunya Nord. Hi haurà tastets

gastronòmics d’arreu del país,

exhibició de pilota valenciana, una

actuació de bastoners i l’actuació

del grup de música tradicional

Filibusters.

DIUMENGE 14

CICLE DE CINEMA 

ANTICARCERARI

Local de la CNT de Cornellà. 

C. Florida 40 (metro L5 Gavarra).

19h. El expresso de medianoche,

d’Alan Parker (1978)

agenda@setmanaridirecta.info        •        <envieu les vostres convocatòries>

DIVENDRES, 12

MARXA DE TORXES

21h. Al Castell de la Suda. Tortosa.

La marxa recorrerà el nucli histò-

ric fins a la plaça dels Dolors i

comptarà amb la participació dels

Gaiters de l’Aguilot, Gralles i

Tabals de Jesús i Dolçainers de

Vinaròs. En acabat, a la plaça dels

Dolors: cantada de jotes i albades,

música de gralles i dolçaines,

lectura del manifest i cantada dels

Segadors i la Muixeranga. Sopar

popular (hi haurà barra).

Organitza: Comissió 11 de Setembre

www.comissio11desetembre.blogspot.com

DIUMENGE, 14

JORNADA EN DEFENSA 

DEL PARC DE COLLSEROLA

Tot el dia a l’avinguda de l’Estatut

(sortida d’Horta cap a la ronda de

dalt), Barcelona.

Hi haurà jocs reciclats per grans i

petits a càrrec de Guixot de 8 i

parades  amb informació sobre les

agressions que amenacen la serra.

14h. Dinar ecològic fet pels xefs de

can Masdeu. 17h. Animació infantil

amb + Tomàquet. 18h. Lectura de

parlaments dels diferents col·lectius.

Manifestació sota el lema Ni túnels

ni vials. Collserola Parc Natural.

Collserola verda, polítics a la merda!

DILLUNS, 15

ATURADES DEL SECOR FERRO-

VIARI CONTRA LA PRECARIETAT

LABORAL I LA PRIVATITZACIÓ

DEL TRANSPORT PÚBLIC

De 12h a 15h i de 20h a 24h hores.

Els sindicats amb representació al

Comitè General d’Empresa, excepte

el SCF, han convocat aturades per

protestar contra l’aplicació de la llei

del sector ferroviari per part d’Adif,

una nova aposta per la precarietat

laboral que implica un empitjora-

ment de la formació del personal tre-

ballador i de les seves condicions de

treball i retributives, a més d’actuar

en detriment de la qualitat del servei

que s’ha de prestar a la ciutadania.

Sortim de casa

ACTES D’HOMENATGE A GUSTAU MUÑOZ

DIJOUS, 11

11h. C. Ferran, 34. 

Hi intervindran un militant del PC (i), un militant de la

CAJEI i un familiar del Gustau Muñoz.

Convoquen: antics militants del PC (i) i diversos col·lec-

tius i organitzacions de l’Esquerra Independentista.

DISSABTE, 13

18h. Pati Llimona. C. Regomir 3, Barcelona. Hi inter-

vindran els ponents: Josep Maria Loperena (advocat

que farà un recull juridicopolític de la transició), un

militant del PC(i), el germà del Gustau Muñoz i un

militant de la CAJEI. També es llegirà una carta d’una

exmilitant del PC(i).

Convoquen: antics militants del PC (i) i diversos col·lec-

tius i organitzacions de l’Esquerra Independentista.

El temps que ha fet... i que farà

Ha tornat la xafogor, però té les ho-

res comptades. Durant la Diada de

l’Onze de Setembre un front de tem-

pestes s’aproparà per la Franja de Po-

nent i al vespre ja afectarà les comar-

ques del pla de Lleida. Anirà avançant

amb fortes ventades i calamarsades

d’oest a est. A la costa central de Barce-

lona i a les comarques de Girona hi

arribarà prop de mitjanit, amb tempes-

tes que localment seran molt fortes.

Durant la matinada es restringiran a

la línia costanera. Les temperatures

aniran baixant a mesura que descarre-

gui. Divendres s’acabarà la calor es-

tiuenca i ja ensumarem la tardor. 

, la graella
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Sergi Picazo

entrevista@setmanaridirecta.info

J
o vaig néixer i he viscut sempre a

la comunitat guaraní de Tekojojà.

Ara tenim por de desaparèixer.

L’expansió sense control de la soja des

de la frontera del Brasil i les invasions

de propietaris agrícoles brasilers ens

amenacen. Però nosaltres, com a Mo-

viment Agrari Popular, no callarem.

La nostra única defensa és l’ocupació

de terres dels grans latifundis. Evi-

dentment, la repressió del govern i la

policia és molt forta: desallotjaments,

detencions il·legals, crema d’habitat-

ges, destrucció dels cultius d’autocon-

sum... Fins ara el govern ha volgut em-

pobrir el camp per facilitar la creació

de grans propietats: quan el camperol

no té més recursos per sobreviure, op-

ta per vendre les seves terres i se’n va

a viure a la ciutat.

Aquesta situació podria canviar amb

l’arribada al poder de Fernando Lugo?

La nostra organització dóna suport a

l’àmplia aliança de partits i organitza-

cions liderada per Lugo. La perspecti-

va és esperançadora. El projecte de Lu-

go va néixer des de baix, des de les

organitzacions camperoles, i ell con-

fia en nosaltres, fins i tot per a la seva

seguretat personal. Tot i això, només

hi ha hagut un canvi de govern, men-

tre el Parlament continua en mans

dels conservadors. Lugo no ho pot fer

sol. El futur dependrà, doncs, de la ca-

pacitat de les organitzacions socials

de forçar un pas cap a l’esquerra. Ell

necessita el nostre suport per iniciar

un procés de reforma agrària integral.

Quin camí seguireu des del MAP:

una treva de 100 dies o mobilitza-

ció immediata?

Optem per la pressió i les mobilitza-

cions. Les organitzacions campero-

les de tot el país només tenen un re-

presentant al Senat: ell no podrà fer

pràcticament res. El nostre paper se-

rà pressionar i organitzar les bases

per enfortir el nou president. De tre-

va, res. Si donem treva al govern, els

dirigents més conservadors de l’a-

liança es quedaran amb tot el poder i

quedarem marginats.

El govern de Lugo manté el seu pac-

te amb partits conservadors i libe-

rals. Ells faran la reforma agrària?

Dins l’equip de Lugo hi ha partida-

ris de les grans transnacionals

agràries. Ells ja tenen el seu pla de

mesures per continuar imposant el

model de monocultiu de la soja. No

tenim cap confiança en ells. Per ai-

xò, les organitzacions hem de pres-

sionar el president i evitar que si-

gui captat pels partits tradicionals

que durant 60 anys han dominat el

país. Lugo, si es queda sol, es troba-

rà lligat de mans.  

Quina importància té la soja en l’e-

conomia del país?

El Paraguai no té indústria i, bàsica-

ment, és un país agrari. La soja ocupa

2,5 milions d’hectàrees i cada any

n’aumenta 250.000. Això representa

el 60 per cent de la zona agrícola de la

regió oriental del país, l’única on es

pot conrear la soja. A més, el 95 per

cent d’aquesta soja és transgènica.

També es dediquen grans extensions

al blat de moro i a la canya de sucre per

produir agrocombustibles. Per tant,

per a l’autoconsum no queda gaire res.

Els nostres camps serveixen per ali-

mentar porcs i cotxes a Europa. La

venda de terres, els desallotjaments i

la pressió dels agrotòxics provoca l’ex-

pulsió de 90.000 famílies camperoles

cada any. Els camperols fugen a la pe-

rifèria de les ciutats i, d’aquesta mane-

ra, creix la misèria i la delinqüència.

Diuen que la soja és l’or verd, que és el

gran potencial econòmic pel Para-

guai. Diuen que dóna moltíssims di-

ners. Per què hi esteu en contra?

La soja dóna molts diners, però als

empresaris, no pas als petits campe-

rols. La producció de soja –amb un

sistema mecànic– pràcticament no

necessita mà d’obra. El model es basa

en una agricultura sense agricultor.

Dues persones poden treballar mil

hectàrees! La producció està dedica-

da a l’exportació i, pràcticament, no

paga impostos. Només enriqueix un

percentatge molt petit del país. A la

població camperola, que majoritària-

ment no és propietària d’aquestes te-

rres, no li queda res. El conreu de la

soja, tal com es fa al Paraguai, té efec-

tes terribles per la majoria: contami-

nació, agrotòxics, població desplaça-

da, pobresa i fam. Això és el que signi-

fica la soja per nosaltres.

Els camperols són un problema, oi?

Els camperols molesten molt al camp.

El monocultiu de la soja necessita fer-

los fora del camp. Els camperols no te-

nen ni llavors transgèniques ni diners

ni tractors. Per ells, el camperol és pur

verí. Nosaltres plantegem un model

completament diferent basat en la so-

birania alimentària del país, la vida

en comunitat i la cultura indígena.

Per això volen fer-nos fora i dur-nos a

la ribera de les ciutats.

Hem de deixar de consumir soja?

Diuen que la soja és nutritiva, però

només si és ecològica. Fixeu-vos d’on

prové la soja: si és del Paraguai, l’Ar-

gentina o el Brasil voldrà dir que és

transgènica i que, per tant, no és sa-

ludable ni per vosaltres ni per nosal-

tres. Jo faria un boicot als productes

llatinoamericans fets amb soja.

I, a part del boicot al consum de soja,

com podem ajudar-vos des d’Europa?

Necessitem que expliqueu les conse-

qüències del monocultiu de soja al

Paraguai. La ciutadania ha de ser

conscient de què hi ha darrere d’a-

quest model de producció i de con-

sum d’aliments. La gent necessita in-

formació per prendre decisions: no

entendran mai que jo demani un boi-

cot a la llet de soja si abans no expli-

quem el perquè. La soja ens ha tret

anys de vida: els nostres avis vivien

quasi 100 anys i, ara, nosaltres no vi-

vim tant per culpa de la mala alimen-

tació i els agrotòxics.

Gilda Roa (comunitat Tekojojà,
1980) és una de les principals
dirigents del Moviment Agrari
Popular (MAP) del Paraguai. Tot i
ser infermera de formació, la
seva lluita actual es concentra
en la defensa de les comunitats
camperoles davant l’avanç del
monocultiu de soja transgènica.
La seva organització continua
demanant la reforma agrària i la
justícia social i, de moment,
dóna suport al nou govern de
l’excapellà Fernando Lugo i
l’Aliança Patriòtica pel Canvi.
Recentment Roa va participar al
Congrés sobre el Futur de
l’Alimentació de l’ONU que es va
celebrar a Alemanya per
denunciar les conseqüències
ecològiques i socials de la soja
al seu país. 

“El projecte de
Fernando Lugo va
néixer des de baix.
La perspectiva és
esperançadora”

AN

LA INDIRECTA

“Els nostres camps 
serveixen per alimentar 
porcs i cotxes a Europa”

Ricard Vilaregut 

opinio@setmanaridirecta.info

F
esta sí, lluita també. Durant

anys i panys aquesta ha estat

la consigna de bona part de

l’esquerra radical per fer compati-

bles les noves pautes d’oci –juvenil,

però no només– amb la necessitat

d’una militància, sempre impres-

cindible. Perquè si durant l’anti-

franquisme i la transició els acti-

vistes se socialitzaven en reunions

–diguem-ne de caràcter estricta-

ment polític–, a partir dels vuitan-

ta, en paral·lel a la implementació

de la societat del consum que hem

patit, molts dels potencials activis-

tes que entraven en contacte amb

l’esfera política ho feien a través de

concerts, acampades, etc. Però el

que era una estratègia adequada

–potser inevitable– d’adaptació al

medi em temo que s’està convertint

en una trampa, en una inversió dels

termes. Em temo que ara la festa és

només un esbarjo –esbarjo guais,

però esbarjo–, que no significa un

augment de nous militants dispo-

sats –acabada la festa– a canviar el

món. Que aquesta era la idea,

punyeta. Ras i curt, temo que la

festa s’estigui menjant la lluita i el

compromís, que l’excusa engoleixi

el motiu, que el trinxi i –el que és

pitjor– el desnaturalitzi. Aquesta és

una percepció del tot subjectiva,

però que es pot copsar en algunes

festes que s’anomenen alternatives,

com –per exemple– les de Gràcia,

que he patit i gaudit com el que

més. No és per tocar allò que no

sona però… algú em pot explicar

quin sentit tenia acabar cada nit

amb botellots contra la policia?

Quin era el missatge, queixar-se per

la impossibilitat de beure fins a

rebentar? Estava parlat? Qui ho feia

i en base a què? Els conflictes són

cars, molt cars, i cal plantejar-los

amb cara i ulls, amb raons entene-

dores i profundes, allunyades de

banalitats que no fan sinó tirar per

terra tanta feina i tant d’esforç. El

problema dels botellaires era que

no en tenien, de missatge, que no hi

havia discurs ni plantejament

polític. Només festa. Festa nihilis-

ta, per més detalls. Per sort, sempre

quedarà Sants.

. LA COLUMNA

Festa

. L’ENTREVISTA

Gilda Roa DIRIGENT CAMPEROLA AL PARAGUAI

TATICILBUP


