
Control per la cara
Amb el pretext del terrorisme i la pandèmia de la COVID-19, 

governs i empreses tecnològiques acceleren 
la implantació de càmeres d’intel·ligència artificial   
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LUCAS GUERRA | Les mobilitzacions sota el lema #Blacklivesmatter o #Nopucrespirar 
també es van viure al País Valencià. A la plaça de la Mare de Déu de València s’hi 
van aplegar centenars de manifestants. Cal recordar que a la ciutat hi ha el CIE de 
Sapadors, un dels set recintes de reclusió de migrants de l’Estat espanyol.
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E
ls atemptats de les Rambles o la pan·
dèmia del coronavirus són dues de 
les raons esgrimides per l’Ajunta·
ment de Barcelona per implemen·
tar un nou sistema de càmeres de 
videovigilància al centre de la ciu·

tat. En les comunicacions oficials del consistori 
relacionades amb el projecte no es fa cap esment 
del reconeixement facial o del software intel·li·
gent, però la documentació oficial de la licita·
ció per instal·lar els tretze primers dispositius 
en punts neuràlgics de la capital catalana revela 
que l’objectiu del pla de seguretat és la instal·lació 

–per primera vegada a la via pública– de càmeres 
d’intel·ligència artificial integrades en un sistema 
d’emmagatzematge i anàlisi d’imatges “del tipus 
Avigilon” –tal com es diu textualment al plec de 
prescripcions tècniques. L’empresa tecnològica 
va ser adquirida fa dos anys per Motorola i va ser 
denunciada per les Nacions Unides (ONU) per col·
laborar, precisament mitjançant la videovigilàn·
cia, en la vulneració dels drets humans a Palestina.  
El pressupost base de la licitació és de 179.665 

euros, que inclou les càmeres, l’equipament infor·
màtic i el programari necessari, una partida eco·
nòmica que prové de la segona fase del projecte 

Simulació de la  
imatge que captarà  
la càmera que es  
preveu instal·lar  
a la Via Laietana, una 
de les tretze del pro-
jecte Secur’Cities   
/ VICTOR SERRI
@_ittos_

Secur’Cities finançat per la Comissió Europea amb 
2.884.753 euros i que té com a objectiu “millorar 
la seguretat” al centre de les ciutats de Barcelona 
i Lió. El 29 de maig d’enguany finalitzava el termini 
per presentar ofertes en sobre tancat d’aquelles 
empreses que hi volguessin concursar, i la instal·
lació de les càmeres es preveu entre el 30 de juny 
i el 31 de desembre. Es dona la circumstància, però, 
que al plec de clàusules administratives imposa·
des per l’Ajuntament de Barcelona consta l’obli·
gatorietat d’entregar una declaració responsable 
en la qual s’estableixi que l’empresa contractista 
i/o subcontractista “no realitza operacions ni in·
tervé en operacions amb tercers operadors que 
vulnerin el que estipula la Declaració Universal 
dels Drets Humans, adoptada i proclamada per 
la 183a Assemblea General de l’Organització de 
les Nacions Unides, així com tampoc cap tractat 
o resolució internacional subscrita o vinculant per 
l’Estat espanyol relativa al sistema universal de 
protecció dels drets humans”. 
En una susceptible vulneració de “l’accés en con·

dicions d’igualtat dels licitadors”, que s’estableix a 
l’article 126 de la llei de contractes, al plec de pres·
cripcions tècniques s’explicita la marca i el model 
de les càmeres i les carcasses de referència per a 
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LES CÀMERES DE 
RECONEIXEMENT 
FACIAL ARRIBEN 
A BARCELONA
L’Ajuntament instal·larà al centre de la ciutat tretze càmeres 
digitals, amb sistema d’emmagatzematge d’imatges i un ‘software’ 
d’intel·ligència artificial “del tipus Avigilon (Motorola)”, empresa 
assenyalada per l’ONU per vulnerar els drets humans a Palestina 

Jesús Rodríguez | @albertmartnez
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El finançament 
prové del projecte 
Secur’Cities, dotat 
per la Comissió 
Europea amb 
2.884.753 euros 
 
En una susceptible 
vulneració de la llei 
de contractes, la 
licitació recomana 
una marca i un 
model de càmeres  

l’Ajuntament de Barcelona, tot i que al redactat 
hi afegeixen un “o similar”: Avigilon 8L·H4PRO·B, 
Avigilon 0C·H4PTZ·DP30 i Avigilon 16L·H4PRO·B. 
Sorprenentment, la marca –propietat de Motorola– 
citada al document no compliria les condicions 
obligatòries de l’apartat 3 de les clàusules adminis·
tratives amb relació als subcontractistes, el de l’an·
nex de “drets humans”. En l’última actualització 
de la llista d’empreses involucrades en l’ocupació 
il·legal de Cisjordània i Jerusalem Est elaborada pel 
Consell de Drets Humans de l’ONU i datada a 20 de 
març de 2020, hi figuren les societats mercantils 
Motorola Solutions Israel Ltd i Motorola Solutions 
Inc, aquesta última matriu d’Avigilon –des de la se·
va adquisició per 1.000 milions d’euros l’any 2018. 
Concretament se les responsabilitza del “submi·
nistrament d’equips de vigilància i identificació 
per als assentaments, el mur i els punts de con·
trol directament vinculats amb els assentaments”. 
En cas que l’oferta escollida en l’adjudicació opti 

per Avigilon com a subcontractista, la tecnològica 
s’enduria el 83% del pressupost total, amb 123.691 
euros (sense comptar l’IVA). L’empresa instal·la·
dora, doncs, només s’embutxacaria els 24.792 eu·
ros restants. El resultat de tot plegat és del tot 
inversemblant: el consistori proposa com a sub·

contractista una empresa vetada pel mateix consis·
tori, d’acord amb els informes emesos per l’ONU. 

Càmeres amb “autoaprenentatge”
El tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle (PSC), 
reconeixia el passat mes de gener “dificultats” ju·
rídiques en l’àmbit de la legislació europea pel 
que fa a la instal·lació d’aquestes noves càmeres 
al centre de Barcelona, i avançava que s’estaven 
resolent en coordinació amb el Ministeri de l’In·
terior espanyol, però no en concretava els detalls. 
Segons un esborrany del document filtrat per la 
revista Politico el 17 de gener, la vicepresidenta exe·
cutiva de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, 
estava treballant en una proposta de prohibició 
dels sistemes de reconeixement facial per un perí·
ode d’entre tres i cinc en tot el territori de la Unió 
Europea –tant per part d’institucions públiques 
com d’empreses privades–, “fins que un grup as·
sessor determini els impactes d’aquesta tecnologia 
i fins que les mesures per mitigar els possibles ris·
cos associats siguin desenvolupades”. Per contra, 
en una investigació signada per Zach Campbell 
i Chris Jones –a finals del mes de febrer al web The 
Intercept–, s’alertava de la intenció per part d’una 
desena d’estats europeus, liderats per Àustria, 
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Els Mossos acumulen deu anys  
de vídeos de manifestacions
La Unitat Central d’Informació en Ordre Públic enregistra i emmagatzema imatges de les càmeres mòbils de la Brimo i les ARRO, 
així com de les GoPro dels uniformes dels comandaments i de les d’alta definició de l’helicòpter i la furgoneta E-700 

L’empresa Herta 
Security ofereix 
productes 
específics per 
reconèixer persones 
amb mascareta 
 
L’Ajuntament d’Alcoi 
ha accelerat la 
seva estratègia 
Smart City amb 
la col·locació de 
160 càmeres

La tardor del 2010, coincidint 
amb la vaga general cele·
brada el 29 de setembre, la 
Divisió Central d’Informa·

ció de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra (PG·ME) va co·
mençar a enregistrar de forma sis·
temàtica les manifestacions que se 
celebren arreu del país. Va ser durant 
la primavera de 2011 quan, per or·
dre del conseller Felip Puig, es crea·
va la Unitat Central d’Informació en 
Ordre Públic (UCIOP), des d’on se 
centralitzarien les gravacions. Des 
d’aleshores, els agents de la UCIOP 
emmagatzemen les imatges que es 
recullen amb les càmeres portàtils 
adscrites a la Brigada Mòbil (Brimo) 
i les ARRO, les que arriben des del 
dispositiu d’enregistrament de l’he·
licòpter, les GoPro incrustades a la 
solapa de l’uniforme dels sergents 
i sotsinspectors, i les de la càmera 
d’alta definició instal·lada al sostre 
de la furgoneta E·700 de la Brimo. 
En una resposta parlamentària de l’11 
de febrer de 2020 a preguntes de la 
diputada Maria Sirvent (CUP), el con·
seller Miquel Buch assegurava que 

de crear una plataforma tecnològica compar·
tida per accedir a les bases dades policials de re·
coneixement facial. 
Pel que fa a Barcelona, tres claus que es despre·

nen del contingut de la licitació ajuden a entendre 
el salt qualitatiu que suposaran aquests dispositius 
d’intel·ligència artificial als carrers de la ciutat: 
software d’autoaprenentatge, ubicació en punts 
d’alta concurrència i accés a les imatges per part 
de tots els cossos policials. 
En les 24 pàgines del plec de prescripcions tècniques 

es confirma que el sistema avançat de videovigilància 
inclouria un gegantí disc dur on s’emmagatzemari·
en les imatges –més de 96 terabytes– i la llicència de 
l’última actualització del software Avigilon Control 
Center (ACC) o un de superior o similar, capaç de 
fer cerques en temps real a partir de bases de dades 
o per descripcions o paràmetres que s’introdueixin 
en cada moment, el que anomenen “autoaprenentat·
ge”. Dos exemples: localitzar i fotografiar en menys 
d’un segon totes les persones que passin pel camp 
de visió de la xarxa de càmeres i vesteixin una sa·
marreta vermella o bolcar la imatge d’una persona 
a qui s’estigui monitoritzant de forma remota en una 
base de dades biomètriques de qualsevol cos policial 
per obtenir·ne nom, cognoms i DNI. Tot paràmetre o 
ordre que s’introdueix al sistema queda memoritzat, 
i a partir d’aleshores s’executa automàticament. Per 
tant, a mesura que passen les setmanes, ACC acaba 
esdevenint un autèntic gran germà. 
Un altre dels aspectes controvertits serà la ubica·

ció de les càmeres. Tot i que en un principi s’havia 
especulat amb la seva instal·lació a l’avinguda de 
Maria Cristina o el passeig de Gràcia, els cinc indrets 
finalment escollits en aquesta fase es troben al dis·
tricte de Ciutat Vella: carrer de Pelai amb plaça de 
Catalunya (davant del Zurich), Rambles a l’altura 
del carrer de l’Hospital, Rambles amb Drassanes, 
confluència dels carrers de Ferran i de Rauric, 
i enmig de la Via Laietana, a l’altura de Jaume I. 
A ningú se li escapa que són, pràcticament tots ells, 
punts de pas habitual de les manifestacions que se 
celebren a la ciutat. Les càmeres, de fins a 16 me·
gapíxels per frame i un imponent zoom, tindran 
potència suficient per captar qualsevol detall de 
la superfície de la cara o de la pell d’un vianant. 
I per últim, un extrem que pot semblar menor 

però que tindrà conseqüències en l’ús que es faci 
de les imatges. Fins ara, les càmeres de l’Ajunta·
ment de Barcelona no estaven integrades en una 
única plataforma. Les de trànsit eren competència 
de l’àrea de mobilitat i les de vigilància penjaven 
competencialment de l’àrea de seguretat, amb co·
mandament des del centre de control del carrer 
de Lleida, on es fa la coordinació amb la resta de 
cossos policials. Durant la segona i la tercera fase 
del projecte Secur’Cities, es fusionaran les dues 
xarxes de càmeres: les imatges passaran de ser 
analògiques a digitals i per primer cop estaran, en 
temps real, a disposició dels Mossos d’Esquadra, el 
Cos Nacional de Policia espanyola i la Guàrdia Civil. 

De les torres bessones al coronavirus
La pandèmia de la COVID·19 es llegeix com una 
enorme oportunitat per qui vol implementar més 
tècniques de control social o engreixar els benefi·

cis del sector de la intel·ligència artificial. Tal com 
va passar amb el “tot s’hi val” de la guerra contra el 
terrorisme després de l’atemptat contra les torres 
bessones de Nova York l’11 de setembre de 2001, 
alguns governs i empreses volen aprofitar l’actual 
conjuntura per desplegar la tecnologia del reco·
neixement facial a escala planetària, justificant·ho 
per raons sanitàries de força major. 
Empreses capdavanteres del sector com Herta 

Security ja ofereixen productes específics de re·
coneixement facial per calcular la densitat de per·
sones en un espai públic o per identificar perso·
nes malgrat que duguin mascareta. La pandèmia 
s’ha convertit en la gallina dels ous d’or del sector. 
L’Ajuntament d’Alcoi (Alacant) va anunciar a finals 
de maig que acceleraria la seva estratègia Smart City 
amb la col·locació de 160 càmeres de videovigilàn·
cia per fer “control de temperatura corporal, con·
trol d’aforament, seguretat, lectura de matrícules, 
recompte de persones i ciclistes”, i l’alcalde Toni 
Sánchez (PSPV·PSOE) recalcava que això era espe·
cialment important fer·ho “en la situació d’emer·
gència de salut pública com a conseqüència de la 

J. R. | @albertmartnez

/ ANDREU BLANCH

/ GAIZKA PAGONABARRAGA

@gaizkapagona

Ubicació de les càmeres
‘intel·ligents’ a Barcelona
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El dissenyador Jip 
van Leeuwenstein 
ha creat una 
màscara que 
distorsiona la cara 
i burla les càmeres   
 
Una altra de 
les estratègies 
per esquivar el 
reconeixement 
facial és l’ús 
d’ulleres amb leds

xxxxxxx xxxx x 
/ XXXXXX
@xxxxxx

COVID·19”.  Un projecte similar preveu implementar 
Renfe Rodalies a les estacions de plaça de Catalunya, 
Clot·Aragó, la Sagrera i Arc de Triomf. L’empresa 
Imotion Analytics hi instal·larà 200 càmeres i un 
software de recompte de persones, maletes i bosses. 
En tots aquests casos no hi ha cap informació de 

com es gestionarà la informació emmagatzemada, 
qui hi tindrà accés i quan es destruirà de la base de 
dades. A la tristament famosa ciutat de Minneapolis 

–on George Floyd va morir escanyat per un policia– ha 
esclatat un dels primers casos d’ús fraudulent de les 
dades que havien de servir per controlar l’expansió 
del coronavirus. John Harringon, comissionat de se·
guretat pública de Minnesota, ha reconegut haver uti·
litzat les dades proporcionades a través de l’aplicació 
anti·COVID per saber com es movien i d’on provenien 
les manifestants antiracistes del Black Lives Matter. 

Subvertir les càmeres “intel·ligents”
I com ha passat històricament amb tota tecnologia 
repressiva, ja han sorgit maneres d’esquivar·la des 
de la mateixa tecnologia. El dissenyador holandès 
Jip van Leeuwenstein ha creat una màscara trans·

parent que permet la visió a través però distorsi·
ona la imatge de la cara si l’observes frontalment 
i impedeix el reconeixement facial. El professor de 
l’Institut Nacional d’Informàtica de Tòquio, Isao 
Echizen, ha dissenyat unes ulleres amb leds que, un 
cop enceses, saturen de llum el visor de les càmeres 
i dificulten que la persona sigui reconeguda. Són 
dos dels exemples recollits per Stephen Johnson 
al portal Big Think. Una altra de les iniciatives per 
subvertir les càmeres intel·ligents l’ha liderat des 
del passat mes de desembre el col·lectiu Fight for 
the Future –una de les entitats de la campanya 
Ban Facial Recognition que en reclama la prohibi·
ció als Estats Units–, amb activistes vestides amb 
granotes blanques i equipades amb càmeres que 
duen fixades al cap que caminen pels carrers del 
centre de Washington DC fotografiant congressis·
tes, lobbistes i periodistes per després trobar·ne la 
identitat i difondre així la consciència social dels 
perills d’aquesta tecnologia. La lluita contra el re·
coneixement facial s’ha fet present en les últimes 
setmanes als Estats Units en el marc de les protes·
tes per l’assassinat de George Floyd.�

J. R. | @albertmartnez

“els dispositius d’enregistrament que 
utilitza la PG·ME són càmeres que 
no porten incorporat cap programari 
d’intel·ligència artificial”. 
En el document oficial, el conse·

ller no detalla com s’emmagatze·
men les imatges, qui hi té accés ni 
quan es destrueixen. Es limita a dir 
que “la monitorització, enregistra·
ment, tractament i registre d’imat·
ges i sons per part dels sistemes de 
videovigilància estan sotmesos al 
que preveu la normativa en matèria 
de protecció de dades de caràcter 
personal, i especialment als prin·
cipis de proporcionalitat, idoneïtat 
i intervenció mínima”. En un dels 
paràgrafs, però, reconeix que certs 
dispositius de videovigilància mò·
bil –en supòsits d’ordre públic– es 
despleguen sense autorització prè·
via de la Comissió de Control dels 
Dispositius de Videovigilància de 
Catalunya (CCDVC), que és l’òrgan 
de supervisió judicial competent. 
Buch considera que el comanda·
ment superior del cos o el cap de 
la regió policial tenen potestat per 
fer·ho i després informar la CCDVC.�

Càmera de  
videovigilància  
al sostre de la fur-
goneta E-700 de 
la Brigada Mòbil  
/ VICTOR SERRI
@_ittos_
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TECNOLOGIA CONTRA LA 
LLIBERTAT DE MOVIMENT
Tot i les advertències de vulneració dels drets humans, arreu del món 
s'implementen sistemes de control biomètric als aeroports, a les duanes i 
en zones amb conflictes polítics i territorials 
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Albert Alexandre | @AlbertAlexan

D’un projecte amb 
la CIA va néixer 
Amazon Rekognition, 
un sistema que ara 
s’utilitza amb finalitat 
de control social  
 
L’empresa AnyVision 
monitoritza la vida 
quotidiana de la 
població palestina 
sense el seu 
consentiment 

El negoci del reconeixement facial que im·
plica estats, grans empreses de segure·
tat i companyies tecnològiques no està 
regulat, i això atempta contra els drets 

humans. Aquesta va ser la conclusió a la qual va 
arribar el juny de 2019 David Kaye, relator especial 
de les Nacions Unides sobre la llibertat d’opinió 
i d’expressió, en un consell de drets humans de 
l’ONU. “Els sistemes de vigilància poden interferir 
en els drets humans, des del dret a la privacitat 
i la llibertat d’expressió fins als drets d’associació 
i reunió, les creences religioses, la no·discrimina·
ció i la participació pública”, afirmava Kaye, que 
va acabar recomanant la suspensió immediata del 
negoci de la vigilància amb dispositius “intel·li·
gents” fins que s’estableixin marcs legals adaptats 
als drets humans. 
El consell va quedar en paper mullat i actual·

ment el mercat dels sistemes de vigilància que em·
pren el reconeixement facial, les bases de dades 
i l’analítica va a l’alça. Segons un informe elaborat 
l’agost passat pel think tank Carnegie Endowment 
for International Peace, almenys en 75 països del 
món hi ha sistemes de vigilància d’aquest tipus. 
L’Estat espanyol n’és un i les empreses més impli·
cades en aquest territori són Huawei, IBM, Herta 
Security i SICE.
Ens fem una foto amb la càmera del telèfon mò·

bil, etiquetem els nostres contactes a les xarxes 
socials, utilitzem una aplicació que ens diu com 
serem de grans. Les dades s’emmagatzemen i més 
tard poden creuar·se amb la informació recopila·
da per les càmeres de videovigilància dels cossos 
policials o d’empreses privades per determinar a 
la perfecció qui som. 
En aquest sentit, les grans empreses tecnolò·

giques són indispensables perquè el reconeixe·
ment facial sigui exhaustiu. Firmes com Amazon, 
Microsoft, Google, Facebook o Alibaba mante·
nen un intercanvi comercial i contractual amb 
operadors privats i governs, i els entreguen la 
seva tecnologia a canvi de quantitats astronòmi·
ques de diners. A tall d’exemple, podem veure 
com Amazon va arribar a un acord milionari 
amb la CIA i l’Agència Nacional de Seguretat dels 
Estats Units per crear una gran base de dades 
anomenada Intelligence Community GovCloud 
entre 2014 i 2016. D’aquell projecte en va néixer 
Amazon Rekognition, un sistema d’intel·ligència 

artificial que avui dia s’utilitza amb finalitat de 
control social arreu del món. 

Cisjordània com a camp de proves
Fins a quin punt són legals aquestes aliances? El 
cert és que tot depèn de la legislació en matèria 
de dades i privacitat de cada país. És per això que 
és interessant fixar·se en els territoris palestins 
ocupats de Cisjordània, ja que és un dels indrets 
del món on l’experimentació amb sistemes de re·
coneixement facial ha anat més lluny. L’octubre 
de 2019 la periodista de l’NBC Olivia Solon va pu·
blicar una investigació en la qual denunciava que 
Microsoft havia invertit 74 milions de dòlars en una 
empresa de ciberseguretat israeliana que vulne·
rava tant els drets humans com el codi ètic de la 
companyia estatunidenca. Es tractava d’AnyVision, 
una firma que es dedica al control de la població 
de Cisjordània i de Jerusalem Est amb sistemes de 
reconeixement facial sota el pretext de prevenir 
atacs terroristes. 
El seu software Better Tomorrow és capaç de re·

conèixer algú en temps real i, també, de cercar 
una persona aprofitant el flux d’imatges en directe 

que proporciona el sistema de càmeres distribuït 
per tota Cisjordània. La investigació va revelar que 
AnyVision monitoritza la vida quotidiana de la po·
blació palestina sense el seu coneixement ni con·
sentiment gràcies al software instal·lat en 115.000 
càmeres i en els mòbils de la mateixa població. 
Better Tomorrow també funciona en els punts de 

control de l’exèrcit d’Israel a Cisjordània i, segons 
Solon, només s’utilitza amb la població palestina. 
Per la seva banda, l’Observatori de Drets Humans 
i Empreses a la Mediterrània (ODHE) explica en 
un informe referit a AnyVision que “per treballar 
a Israel i als assentaments il·legals de Cisjordània, 
la població palestina ha d’obtenir un permís de 
treball expedit per l’aparell de seguretat israelia·
na. Només es pot accedir a obtenir aquest permís 
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/ GAIZKA PAGONABARRAGA

@gaizkapagona

de treball si es disposa d’un document identifica·
tiu biomètric”. Com demostra aquest cas, sota el 
pretext d’utilitzar el reconeixement facial amb fins 
securitaris, s’acaba controlant tota la població. Val 
a dir que a Cisjordània la implantació d’empreses 
com AnyVision és generalitzada. 

Les fronteres europees “intel·ligents” 
El Reglament general de protecció de dades de 
la Unió Europea (RPGD) va entrar en vigor el 
2016 i és molt clar en relació amb les limitacions 
del reconeixement facial. Segons el text, queda 
prohibit el tractament de dades biomètriques 
amb la finalitat d’identificar una persona o fer·
ho amb dades relatives a la seva salut, vida sexu·
al o orientació sexual. Així mateix, les imatges 

En l’últim any, la preocupació 
per les derivades que pot tenir 
l’expansió de les tecnologies de 
reconeixement facial ha crescut 
als Estats Units. A diferència 
de la Unió Europea, amb una 
llei més garantista, allà l’ús del 
reconeixement facial per part de 
la policia i les administracions és 
recurrent i per això cada cop són 
més les ciutats que estan prohibint 
les càmeres de videovigilància que 
utilitzen intel·ligència artificial. 
San Francisco, bressol de la 
revolució digital, el març de l’any 
passat, va prohibir-ne l’ús per part 
de la policia, que l’emprava per 
buscar sospitosos o per dictaminar 
si en determinades zones de la 
ciutat hi havia més possibilitat de 
produir-se un fet delictiu. 
La decisió de prohibir va ser 
conseqüència de la preocupació 
de les autoritats de San Francisco 

Rebel·lió contra les 
càmeres als Estats Units

per la manca de llibertat que 
aquesta tecnologia produïa i pel 
biaix racial i de gènere que les 
aplicacions de reconeixement 
facial com Amazon Rekognition 
tenen. Un estudi de l’Institut de 
Tecnologia de Massachusetts del 
gener de 2018 va demostrar que 
les eines de reconeixement facial 
identificaven de forma errònia un 
35% de les dones no blanques. 
Aquestes dades posaven en seriós 
dubte les possibilitats d’aquesta 
tecnologia en l’àmbit policial, ja 
que una dona no blanca podia ser 
detinguda per un crim no comès. 
Com si es tractés d’un efecte 
dominó, altres ciutats dels Estats 
Units com Oakland, Berkeley, 
Saomerville o Massachusetts també 
han prohibit per raons similars l’ús 
de la tecnologia de reconeixement 
facial per part de la policia i de les 
administracions locals.

captades per càmeres de reconeixement facial 
no poden ser tractades si no hi ha consentiment 
i coneixement de la gravació. No deixa de ser 
simptomàtic que la majoria de sistemes de re·
coneixement facial europeus es trobin en els 
controls fronterers, allà on tenen menor afec·
tació per a la població amb ciutadania europea 
i l’RGPD queda desdibuixat.
L’any 2008 la Unió Europea va decidir posar en 

marxa un projecte anomenat “Fronteres intel·li·
gents”, que consistia a agilitzar el pas entre països 
mitjançant la tecnologia. A més d’això, tenia com 
a objectiu controlar la població extracomunitària 
i prevenir atacs terroristes. Gemma Galdon, ex·
perta en ètica i tecnologia que va participar en 
el projecte, denuncia que la transformació “no 

va passar pel Parlament Europeu perquè es va 
considerar una esmena tècnica”. 
Aquesta esmena tècnica té efectes reals en la vida 

de milers de persones. L’any passat, a l’Estat espa·
nyol les empreses Gunnebo Iberia i Thales España 
van instal·lar un sistema de càmeres de reconeixe·
ment facial a les fronteres de Ceuta i Melilla. Segons 
explicaven les companyies a un diari local de Melilla, 
aquest sistema permet fer “llistes negres” d’aquelles 
persones que creuin del Marroc a l’Estat espanyol 
i no retornin al seu país d’origen en el termini que 
estipula la llei. La delegada del govern a Melilla ce·
lebrava el desembre passat que ja s’havia creat una 
llista de 1.200 persones de les quals es tenien dades 
personals. Això, presumiblement, toparia amb el 
reglament europeu de protecció de dades.�

Càmera amb 
programari 

d’intel·ligència 
artificial al mur 

de Palestina
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LES CÀMERES TOPEN 
AMB LA JUSTÍCIA 
A L’ESTAT FRANCÈS

Un tribunal de la regió Provença-Alps-Costa Blava frena l’ús del 
reconeixement facial a les escoles. Les càmeres, però, es disparen 

a Niça, Canes o París, també per vigilar les Armilles Grogues

Pablo Bonat | @pablobonat

Niça és la ciutat  
més videovigilada 
de tot l’Estat francès, 
amb 771 càmeres 
per cada 100.000 
habitants 
 
En la repressió 
contra les Armilles 
Grogues s’ha utilitzat 
el fitxer TES, on hi 
ha demandants de 
carnets i passaports

Fa un any, el ministre de l’Interior fran·
cès Christophe Castaner, de visita oficial 
a Niça, va elogiar “l’ambició securitària” 
del batlle Christian Estrosi. La ciutat pro·

vençal és, a hores d’ara, la més videovigilada de 
tot l’Estat, amb 771 càmeres per cada 100.000 ha·
bitants (La Gazette des communes, 2020), un total 
de 2.666 dispositius a finals de 2019. En la mateixa 
intervenció, el ministre va reclamar l’obertura d’un 

“debat nacional” sobre el reconeixement facial, una 
tecnologia amb la qual ja s’han fet diversos assajos 
en aquella mateixa ciutat. 
Amb tot, a l’Estat francès encara no s’utilitza 

aquest tipus de tecnologia a l’espai públic mal·
grat que l’elevat nombre d’assajos fa preveure que 
això pot canviar en breu. L’any 2014, la prefectura 
de París va engegar projectes de recerca vincu·
lats amb industrials sobre la comparació facial, 
que pretenien determinar si una persona cons·
ta com a fitxada a partir d’una imatge. “Sis anys 
després, la comparació facial és del tot legal i els 
agents que tenen accés al fitxer tractament d’an·
tecedents judicials (TAJ) poden recopilar informa·
ció a partir de la foto d’un sospitós que s’analitzi 
amb l’algoritme. En el cas de la repressió contra 
les Armilles Grogues, també s’ha utilitzat un altre 
fitxer amb la mateixa finalitat: el TES, en el qual 
estan registrades totes les persones demandants 
d’un carnet d’identitat i d’un passaport”. Qui ex·
plica això és Félix Treguer, membre del col·lectiu 
La Quadrature du Net, en un article publicat al 
diari CQFD. Aquest col·lectiu és un dels més actius 
a l’hora de combatre l’ús d’aquest tipus de tecno·
logia, que sovint acaba tenint finalitats repressives. 
En aquest sentit, el juny de 2018, el ministre de 
l’Interior d’aleshores, Gérard Collomb, afirmava 
que “en matèria d’explotació d’imatges i d’iden·

tificació de persones tenim encara molt marge de 
progressió. La intel·ligència artificial ha de per·
metre, per exemple, localitzar entre la multitud 
individus amb un comportament estrany”. Per 
a Treguer, “aquest tipus d’ús s’ha imposat a les 
pràctiques policials sense transparència ni debat 
públic. El reconeixement facial en directe a l’espai 
públic sembla ser la propera etapa”. 
El periodista Olivier Tesquet explica al seu llibre 

À la trace que “a mesura que la nostra llibertat de 
moviment sembla créixer, les tecnologies identi·
tàries i disciplinants es multipliquen i reforcen. 
Fent això, migrem col·lectivament de la fotografia 
judicial al reconeixement facial, que no és altra 
cosa que informatitzar els fitxers antropomètrics 
de Bertillon”. Tesquet alerta que el govern fran·
cès està desplegant l’Alicem (identificació en línia 
certificada a través del mòbil), un sistema pioner a 
Europa, a prova des del mes de juny del 2019, que 
permetrà als titulars d’un passaport o un permís 
de residència biomètric identificar·se als serveis en 
línia. Per fer·ho, serà necessari mostrar la cara en 
un aparell de reconeixement facial aportant una 
fotografia, però també enregistrar un vídeo fent 
alguns gestos com aclucar els ulls o moure el cap. 
Si tornem al cas paradigmàtic de Niça, és un fet 

que el batlle Estrosi va aprofitar el xoc emocional 
del greu atemptat del 14 de juliol de 2017 per ac·
celerar el procés per esdevenir una “ciutat intel·
ligent i segura”. Pocs mesos després, l’Ajuntament 
llançava l’aplicació Reporty (desenvolupada per 
una empresa emergent d’Ehud Barak, exprimer 
ministre israelià) per facilitar a les habitants de la 
ciutat denunciar qualsevol acte pretesament de·
lictiu o incívic en temps real a la policia. L’informe 
negatiu de la Comissió Nacional de Tecnologies 
de la Informació i Llibertats (CNIL, per les sigles 

en francès) arran de la polèmica suscitada va pro·
vocar la retirada del projecte el març de 2018 per 

“manca de base legal del dispositiu així com per 
l’atac desproporcionat a la vida privada que supo·
sava”. Malgrat això, l’Ajuntament ha anat signant 
convenis amb grans multinacionals com Thales o 
Engie·Ineo (filial del grup Suez) que li permeten 
crear grans centres de control i comandament per 
monitoritzar totes les dades que generen tant els 
serveis públics com les empreses privades, vigi·
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Les mesures 
sanitàries també 
han motivat 
experiments amb 
la videovigilància 
en diverses ciutats

Les càmeres s’han 
multiplicat als  

carrers de Perpinyà 
/ LOU BARON

lar en temps real l’espai públic urbà i allò que es 
diu a les xarxes socials o fer de policia predictiva.

Fitxar la cara de les adolescents
Fa dos anys, la regió Provença·Alps·Costa Blava 
anunciava la instal·lació, a dos instituts de secundà·
ria, de càmeres biomètriques per controlar la iden·
titat de les persones que hi accedien i poder veri·
ficar automàticament que les visitants constessin 
als arxius d’estudiantat i personal. La Quadrature 
du Net, la Lliga dels Drets Humans, la Federació de 
Pares d’Alumnes i la CGT Educ’action van denunciar 
la iniciativa. A finals de febrer de 2020, el Tribunal 
Administratiu de Marsella determinava la incompe·
tència de la regió en matèria de gestió i vigilància de 
l’alumnat i anul·lava l’inici de l’experimentació del 
dispositiu, cosa que suposa la primera victòria judi·
cial contra el reconeixement facial a l’Estat francès. 
De la mateixa manera, a mitjans de maig de 2020 
es feia públic que el Consell d’Estat donava la raó 
a la Quadrature du Net en el contenciós contra l’ús 
de drons per part de la policia de París durant el 
confinament a causa de l’epidèmia de la COVID·19.

Si bé no es té constància 
d’experiments amb dispositius 
de reconeixement facial a 
la Catalunya Nord, la capital 
nord-catalana destaca per ser 
la cinquena ciutat de l’Estat 
francès amb més càmeres de 
videovigilància (210) per cada 
100.000 habitants. El batlle 
Jean-Marc Pujol, molt proper 
políticament al batlle de Niça, ha 
desplegat un dispositiu d’unes 
260 càmeres controlades per dos 
operadors de la policia municipal 
en contacte directe amb la 
Policia Nacional. 
Des de l’any 2012, la 
videovigilància serveix a la 
capital rossellonesa per multar de 
manera electrònica les infraccions 
del codi de circulació que es 
constatin amb les càmeres de 
videovigilància, tal com passa 
amb els radars de velocitat. 
Aquesta darrera legislatura 2014-
2020, la composició del consell 
municipal, amb l’única oposició de 
Reagrupament  Nacional (RN), ha 
servit per augmentar el nombre 
de càmeres i renovar-les, una 
iniciativa que té continuïtat: el 7 de 
febrer, al darrer consell municipal 
abans de les eleccions, es va votar 
la demanda d’una subvenció a 
l’Estat per a la instal·lació de 26 

Perpinyà, en el top 5  
de la videovigilància

noves càmeres de videovigilància. 
Félix Païano, del col·lectiu 
Perpignan Équilibre, afirma 
que tot el que fa referència a la 
videovigilància a Perpinyà és molt 
opac i explica que en matèria de 
seguretat ningú n’ha demostrat 
l’eficàcia. En aquest sentit, la 
periodista Maite Torres diu que les 
darreres càmeres adquirides tenen 
una òptica de 360º però són els 
operadors els que han d’enfocar a 
un lloc o un altre, cosa que fa que 
sovint les imatges no siguin útils.
Amb tot, la porta podria estar 
oberta per anar més enllà en l’ús 
d’aquestes tecnologies. Torres 
explica com en un ple d’aquesta 
darrera legislatura el batlle Pujol 
responia que existia la possibilitat 
de reconèixer algú a través de 
les càmeres en funció de la roba 
que duia, a pregunta de Louis 
Aliot, líder de l’oposició i militant 
de l’RN (que en el seu programa 
electoral defensa instal·lar 
“càmeres d’intel·ligència artificial 
per detectar comportaments 
dubtosos i sospitosos”).  
D’aquí a tres setmanes, la segona 
volta de les eleccions enfrontarà 
Pujol i Aliot; per tant, surti qui 
surti, l’aposta per l’ús de les 
càmeres de reconeixement facial 
sembla garantida.

Les mesures sanitàries també han motivat ex·
periments amb la videovigilància en diverses 
ciutats. És el cas del mercat de Fortville, a la 
ciutat provençal de Canes. Per accedir al mercat 
cal rentar·se les mans i prendre’s la temperatura 
i, sense saber·ho, les cares de les visitants pas·
sen per un algoritme que determina si porten 
mascareta o no. L’Ajuntament, que té la intenció 
de desplegar el mateix sistema als autobusos 
urbans, ha declarat que cap imatge queda en·
registrada enlloc i que a les càmeres un cartell 
indica que hom es pot oposar al tractament de 
dades fent un “no” amb el cap.�
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Text: Gemma Garcia | @gemma_g_fabrega
Fotografia: Álvaro Minguito | @AlvaroMin

Hem perdut el recompte de 
les notificacions que rebem 
cada dia al mòbil, de les 
vegades que refresquem les 
cronologies de les xarxes 
socials o dels m’agrades 
que hem regalat. Mentre 
conversem per telèfon 
amb la periodista Marta 
Peirano, és impossible no 
inquietar-se també amb 
tots els ulls i les orelles 
que duem dins la butxaca 
les 24 hores del dia. Els 
millors cervells de la nostra 
generació, alerta Peirano, 
es dediquen a buscar 
maneres d’aconseguir la 
nostra atenció i vigilar-
nos. En definitiva, som la 
matèria primera que ha 
permès engreixar el negoci 
de les grans empreses 
tecnològiques, i el seu 
llibre El enemigo conoce 
el sistema (Debate 2019) 
ho explica a la perfecció. 
Peirano, que també és 
autora d’El pequeño libro 
rojo del activista en la 
red –amb pròleg d’Edward 
Snowden–, va ser cap 
de Cultura i Tecnologia 
d’Eldiario.es i cofundadora 
de Hacks/Hackers Berlin i de 
Cryptoparty Berlin.

Sovint, en l’ús de la tecnologia es posa 
el focus en l’individu –“depèn de com 
s’utilitzi”. Sense tenir en compte la in-
fraestructura, és una trampa? 

La funció d’una eina –sigui de software, tecnolò-
gica o qualsevol altra– està inclosa en el seu propi 
disseny. L’objectiu d’una tecnologia condiciona la 
producció de l’eina en si mateixa. Per tant, quan 
utilitzes una tecnologia, estàs condicionat per la 
seva arquitectura, i encara que et faciliti determi-
nades tasques, sempre definirà la manera de resol-
dre-les. Amb el temps, aplicacions que utilitzem 
tots i tota l’estona acaben definint quines són les 
tasques o problemes que tenim. Tret que estigui 
utilitzant una eina que hagi dissenyat i en cone-
gui perfectament el funcionament, no crec que 
l’individu tingui la possibilitat de transformar-la 
perquè funcioni com vol.

Alguns estudis apunten que mirem el mòbil 
més de cent vegades al dia. La infraestruc-
tura és la que tampoc ens permet escollir no 
ser addictes?
Vivim la nostra dependència i addicció als disposi-
tius, aplicacions i tecnologies com si fos un defecte 
individual, però, una vegada més, allò individual 
i personal també és polític. Som addictes a aquestes 
tecnologies perquè estan dissenyades per generar 
addicció deliberadament. No és cap accident. Han 
copiat els dissenys més addictius que existien fins 
ara: han revesit les màquines escurabutxaques de 
productivitat. El psicòleg Burrhus Frederic Skinner 
ho explicava: si a un ratolí li poses una palanca i 
quan l’estira surt menjar, és lògic que l’estiri tota 
l’estona. Però si en algun moment surt menjar i en 
altres moments no, el ratolí es torna boig. L’angoixa 
de no saber quan funciona la lògica de la palanca 
li trenca la voluntat. Totes les males relacions van 
ser bones al principi, i hem identificat que el mò-
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bil ens ajuda a estar a la moda, a triomfar, a ser els 
primers. Però la realitat és que no obtens prou sa-
tisfacció per molt que premis la palanca (lliscar el 
dit cap a baix per actualitzar el contingut de l’apli-
cació), mai en tens suficient i et distreus de coses 
que sí que et fan feliç, com tenir temps de qualitat 
amb els teus amics, passar temps amb la família o 
anar a passejar sense l’aparell. Hi ha un departa-
ment a la universitat de Stanford, dirigit per una 
persona que s’autoretrata com l’Skinner del segle 
XXI, on es dediquen a automatitzar aquests pro-
cessos de condicionament perquè complim amb 
la funció d’aquestes tecnologies. I no és tenir-nos 
més informats ni fer-nos més feliços o estar més 
connectats, sinó fer-nos generar dades. Com més 
utilitzem les tecnologies, més dades generem.

Quines són les dades més valuoses que 
generem?
Per una banda, la dada més valuosa és la geolo-
calització. Una investigació de l’MIT (Institut de 
Tecnologia de Massachusetts) va concloure que sa-
bent on ha estat una persona els darrers tres mesos 
pots predir on serà els propers vint. Et dona molt 
poder, perquè facilita dades sobre tot allò impor-
tant d’aquella persona: on viu, on treballa, quantes 
hores dorm, amb qui es relaciona quan surt, on 
va a dinar, on es gasta els diners, a quin aparador 
s’atura... Són dades que nosaltres no registrem, 
però informen dels nostres patrons. També hi ha 
la informació biomètrica que emmagatzemen to-
tes les aplicacions: la cara, la petjada dactilar o la 
veu. Les entreguem a la lleugera, quan són dades 
que formen part de tu, no es poden canviar. Però 
en termes econòmics, la informació genètica és la 
més valuosa, perquè et diu si una persona té pre-
disposició a certes malalties o quin tipus de trets 
racials té. A mi em preocupa molt que a la Xina es-
tiguin testant tota la població de coronavirus i que 

Marta Peirano, 
periodista especialitzada en tecnologia

“Si no saps que estàs vigilat tot 
el dia és perquè no vols, i no vols 

perquè ets addicte al mòbil”
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Defensar que pots 
escollir quantes 
dades comparteixes, 
com diu Mark 
Zuckerberg, 
és un engany

Empreses com 
Amazon, Google i 
Facebook no només 
són capaces de 
predir el futur sinó 
de modificar-lo 

els tests continguin material genètic. Abans que 
existís el virus en humans, el govern xinès ja estava 
desenvolupant una tecnologia capaç d’identificar 
la minoria ètnica musulmana que porta temps vo-
lent eliminar, els uigurs. Ara tindran la informació 
genètica de tota la població i no crec que les seves 
intencions hagin canviat. 

Brindem una espècie de “servitud voluntària” 
a les grans empreses tecnològiques?
Comprem el mòbil, instal·lem les aplicacions i pro-
curem que l’aparell estigui encès tota l’estona. Així 
mantenim ben engreixada la màquina de la nostra 
pròpia vigilància. Però, per una altra banda, no 
estic gaire d’acord que ho fem voluntàriament. Tu, 
com a periodista, no et pots permetre no tenir un 
mòbil. És com quan fa vint anys vam deixar de te-
nir la possibilitat de no tenir un compte bancari, 
perquè si no en tens, no pots tenir una nòmina, 
i si no tens una nòmina, no pagues el lloguer.

Però, aleshores, no podem decidir? 
Hi ha un error comú que és un engany, perma-
nentment explotat per gent com Mark Zuckerberg, 
inclús quan ha estat testificant davant el Senat dels 
Estats Units: el fet de defensar que tu pots esco-
llir quantes dades comparteixes. Això no és veri-
tat. Es generen quan es registren, no quan es pro-
dueixen. Puc estar caminant per Madrid i pensar 
que no estic generant dades, perquè no existeixen, 
però el meu telèfon, com tots els smartphones, té 
uns sensors que inclouen altímetres, velocímetres, 
sensors de llum... i quan estan operant conjunta-
ment, saben a quina velocitat vaig, si estic dreta o 
estirada, qui hi ha al meu voltant i a quina distància. 
Pots escollir quantes dades són visibles als altres 
usuaris, però no pots escollir quantes dades són 
visibles a Facebook, perquè totes li pertanyen. Si 
no etiqueto el meu nebot en una foto que penjo o 
no geolocalitzo la imatge, efectivament, no estic 
compartint aquella informació amb altres usua-
ris, però l’estic compartint amb Facebook, perquè 
ja m’ha geoetiquetat quan he fet la foto i coneix 
la cara del meu nebot, perquè altra gent l’ha eti-
quetat abans. Sobretot, no som conscients de la 
quantitat de dades que té Facebook, que moltes 
vegades no venen de les seves aplicacions, sinó 
que ha comprat o adquirit d’altres maneres. A més 
de no ser-ne conscients, no podem demanar-les. 
Relacionades entre elles, li permeten inferir en 
moltes coses de les nostres vides, especialment en 
patrons de comportament. Estan registrant aques-
ta informació de 3.000 milions de persones i, per 
tant, generen molts patrons estadístics sobre l’in-
dividu i sobre classes de persones. 

Parles molt de Facebook. Twitter és diferent?
Les úniques empreses comparables a Occident són 
Google, Amazon i Facebook. Òbviament, després 
hi ha les xineses: Alibaba, Tencent i Baidu, on ni 
tan sols hi ha llei de protecció de dades. Totes tres 
tenen un ecosistema d’aplicacions i serveis que es 
retroalimenten i ocupen la gran part del trànsit 
d’internet. Twitter sembla molt gran, que tingui 
més pes del que té realment, potser perquè és 
l’aplicació que utilitzem periodistes i polítics. És 
important, perquè el que passa es reflecteix a la 
premsa, però la majoria de gent no utilitza Twitter. 

L’aparença és de diversitat; la realitat, de 
concentració.
Està tot molt concentrat en molt poques mans, 
cinc empreses que ho ocupen tot. Empreses com 

Facebook, Google o Amazon ens semblen de software 
i serveis, però s’estan convertint en infraestructura 
pública. Facebook té el Free Basics, que ofereix una 
mena de connexió a internet a persones que o bé 
no tenen connexió on viuen –més de la meitat del 
planeta– o bé no tenen diners per pagar una tarifa 
d’internet. És una mena de tarifa zero, però no surt 
gratis. No accedeixes a internet, sinó a les aplicaci-
ons que depenen de Facebook. Ja ho utilitzen 100 
milions de persones, per a les quals Facebook és 
internet. I el mateix amb Amazon, una empresa 
que coneixem perquè ven productes per internet, 
però Jeff Bezos no és l’home més ric del món per-
què vengui llibres, sinó perquè té Amazon Web 
Services [serveis d’allotjament al núvol], que és la 
casa d’internet on s’allotgen Netflix o Apple, entre 
moltes altres. És impossible no ser usuari d’Amazon, 
perquè fins i tot l’administració de l’estat contracta 
els seus serveis. Pots decidir no usar Amazon, però 
no pots deixar de ser administrada pel govern. No 
només és un servei, sinó que s’ha convertit en in-
fraestructura pública i és inesquivable.

I què fa Amazon amb totes les dades que 
concentra?
A Europa, tècnicament, Amazon està subjecte a 
la regulació de protecció de dades, però com sa-
bem que la compleix? No ho sabem perquè no hi 
podem entrar. L’únic que podem fer és enginyeria 
inversa: fer una foto al final d’un procés i imagi-
nar com s’hi ha arribat. No crec que Amazon ven-
gui les dades perquè és un mercat que interessa a 
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L’app de diagnòstic 
del coronavirus no 
serveix per a res i 
comparteix dades 
amb Telefónica 
o Ferrovial

Totes les 
plataformes 
que produeixen 
addicció 
produeixen, alhora, 
autojustificació

empreses més petites, però crec que les compra 
i sobretot les utilitza per alimentar i entrenar els 
seus algoritmes de reconeixement facial. Té un 
programa que es diu Amazon Rekognition, utilitzat 
per la policia de mig planeta o per les càmeres que 
posa la gent per vigilar els seus garatges. Amazon 
pot reconèixer cent persones en una manifestació 
amb una sola foto. Aquest programa també serveix 
per saber qui entra o surt de la fàbrica, amb qui o 
quan va al lavabo sense posar-hi un capatàs. Alhora, 
fa prediccions del que compraràs i necessitaràs, 
i de quines coses han de passar perquè necessitis 
o compris el que ells venen. Pel que fa a Facebook, 
té, des de fa anys, un sistema de campanya política 
bastant efectiu amb un entramat de possibilitats 
de segmentació que permeten parlar a l’orella de 
milions de persones, dir a cada grup el que vol 
sentir i sense que ningú se n’adoni.

Internet va néixer com una gran porta al món, 
però la porció que en veiem cada vegada és 
més petita?
Malgrat que has escollit les teves fonts d’informació, 
hi ha el que anomenem un filtre bombolla. Si tu, 
com la mitjana de gent a Twitter, estàs seguint mil 
persones i només llegeixes de forma cronològica 
el que piulen i repiulen, les possibilitats de veure 
els missatges de la mateixa persona són bastant 
baixes. Malgrat això, sempre veiem les mateixes. 
L’univers d’opcions quan estàs seguint tanta gent 
és tan ampli que penses que l’estàs comissariant tu, 
però ho fan els algoritmes. Llegim coses que han es-

tat seleccionades per a nosaltres per un algoritme. 
Aquesta és la màquina que estan construint. Les 
grans empreses, a través de l’extracció de dades, 
no només són capaces de predir el futur, sinó de 
modificar-lo perquè atengui els seus interessos o 
els dels seus clients. Les empreses petites volen 
les dades per vendre-les i les grans les acumulen 
per construir eines de manipulació per a partits 
o governs i millorar la seva capacitat de control.

Quines són les emocions més rendibles per a 
les xarxes socials? 
El 2012, Facebook va modificar l’algoritme per fer 
un experiment molt polèmic: va escollir un milió de 
persones per veure què passava quan les exposava 
només a notícies negatives a les seves cronologies. 
Van descobrir ràpidament que les persones canvi-
en l’humor i es deprimeixen sense saber per què 
i pengen més missatges negatius. Els algoritmes 
que funcionen en aquestes plataformes utilitzen 
Machine Learning, un tipus de tecnologia que, amb 
la informació del que ha passat, aconsegueix que 
es repeteixi. L’objectiu és que aprengui tot allò que 
genera engagement [que l’usuari desitgi el producte] 
i ho repeteixi. A l’algoritme només li importa pro-
duir engagement, que a la vegada produeix més da-
des, que a la vegada produeix que la màquina fun-
cioni millor. Hem après dels algoritmes que, efecti-
vament, hi ha emocions com la ràbia, la indignació 
i la por que produeixen més engagement, perquè la 
gent vol saber-ne més i, sobretot, la gent vol com-
partir-les. La xarxa està plena d’indignació i de por.

Sembla que no som gaire conscients de tot això.
Em sembla interessant que la gent no sigui conscient 
d’això, malgrat que el seu mòbil està enganxat al 
seu cos les 24 hores del dia i permanentment encès: 
només despertar, miren què ha passat i s’adormen 
amb el mòbil a la cara. Si no saps que estàs vigilat tot 
el dia –quan tu mateix t’assegures que la màquina 
que et vigila estigui sempre encesa i funcionant al 
teu costat–, és perquè no vols. I no volem perquè 
en som addictes. Totes les plataformes que produ-
eixen addicció produeixen, alhora, una autojusti-
ficació. Raonem que l’addicció no està tenint lloc 
i ens diem que en realitat necessitem el mòbil per 
treballar, per estar en contacte amb la gent que es-
timem, amb frases com “jo no soc addicta al mòbil, 
sinó a les notícies, a la informació, a l’actualitat”. 

Amb la crisi sanitària pel coronavirus s’han 
activat aplicacions que també recullen dades. 
Són segures?
Un exemple gràfic: el suposat impulsor de l’aplica-
ció pilot d’assistència al diagnòstic que es va fer a 
la Comunitat de Madrid és un conegut empresari 
amb dues empreses de fertilització in vitro, que fan 
els seus propis tests genètics. Si entres a l’aplicació, 
aprens que no serveix per a res i que comparteix 
les dades amb els col·laboradors, com aquest se-
nyor i altres, com Telefónica o Ferrovial. No sé com 
utilitzaran aquestes dades ni qui ho monitoritza. A 
més, em canso de repetir que qualsevol aplicació 
que utilitzem serà absolutament inservible sense 
la possibilitat de poder fer un test. Estem copiant 
aplicacions que són part d’un protocol de track 
and trace [seguiment i rastreig] de països on pre-
cisament el protocol comença amb un test. 

Hi ha una altra manera d’estar a internet que no 
passi per l’economia de la vigilància i el control?
El problema no és internet, que és meravellós, 
sinó el fet que hi ha una sèrie d’empreses que 

el dominen. El 80% del trànsit circula pels seus 
servidors i el seu model de negoci està basat en 
l’extracció de dades. Els protocols que regeixen 
internet estan molt ben pensats, però quan estàs 
navegant pels servidors de Facebook utilitzant les 
seves eines ja no s’apliquen aquests protocols, si-
nó els de Facebook. No és necessari que les aplica-
cions i el mòbil m’espiïn, però és una funció que 
serveix a l’objectiu d’aquestes empreses. Podries 
tenir un smartphone amb totes les funcionalitats 
sense que cap empresa sabés on ets ni amb qui 
estàs. Per tant, no crec que sigui necessari o hàgim 
de renunciar a les eines de la vida contemporà-
nia –soc supertecnòfila–, però penso que aquestes 
empreses no tenen dret a espiar-nos ni manipu-
lar-nos i que facilitant-los el dret legal i tècnic a 
fer-ho estem destruint el nostre model democrà-
tic. A més, encara que renunciéssim al mòbil, hi 
ha satèl·lits sobre el teu cap que estan equipats 
amb sistema de reconeixement facial. La mane-
ra d’impedir que aquestes empreses facin el que 
fan és la transparència. Soc molt defensora del 
programari lliure per a tot perquè, si no saps com 
funciona el sistema del qual depens, no ets tu qui 
utilitza el sistema, sinó que el sistema t’utilitza a tu. 
Estem en un moment en què l’asimetria de poder 
entre les sis empreses que dissenyen, controlen 
i gestionen el sistema i nosaltres és absolutament 
brutal. Elles ho saben tot de nosaltres i nosaltres 
no sabem res d’elles. Elles operen amb total im-
punitat i nosaltres amb total desconeixement. És 
un poder sense democràcia.�
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Ruralitzem els cossos, confinem l’agroindústria
Amb la pandèmia del coronavirus tenim l’oportunitat d’aplicar una doctrina del xoc inversa. 
La primarització de l’economia ja no és un escenari inversemblant, i un fil invisible uneix 
el repartiment del treball amb la descarbonització de l’alimentació

Arnau Montserrat 
Dinamitzador i productor agroecològic 

Treballar la terra fèrtil i col·lectivitzada de 
Can Masdeu durant aquesta primavera 
confinada ha estat un gust, un privilegi 
i un recurs. O dit amb les velles parau-

les que tornen: una reafirmació de la importàn-
cia d’apropiar-se dels mitjans de producció per 
diversificar les vies de satisfacció de necessitats 
i així establir una relació més autònoma –que no 
autosuficient– amb el mercat assalariat. 

Sona abstracte, però està fet de carn i hores. 
La pèrdua d’autonomia ha facilitat l’expropiació 
dels nostres principals recursos no renovables: el 
temps i el cos. És a dir, la imposició d’una lògica 
que normalitza que milions de persones es passin 
llargues jornades laborals doblegades davant una 
pantalla o darrere un taulell mentre a l’altra cara 
de la moneda molts altres milions es passen el dia 
doblegades sobre un bancal o dins d’una mina. 
Les condicions laborals no són simètriques, però 
als dos extrems els cossos pateixen. 

Segons la medicina evolutiva, “vivim un con-
flicte continu entre un entorn modern propi de la 
ciència-ficció i un genoma de l’edat de pedra”. A la 
nostra memòria d’espècie s’inscriu una formidable 
capacitat adaptativa, però també un mandat an-
cestral d’estalvi calòric que ens empeny a l’opció 
fàcil, inclús estant dissenyades per moure’ns. El 
mercat ho sap, i ens guia, com gossos de Pàvlov, 
amb el garrot de la incertesa laboral i la pastanaga 
dels plaers dopamínics. Un fil invisible enllaça el 
sedentarisme fòssil amb el bliss point –punt de fe-
licitat– dels aliments processats, una convergència 
de precarietats immunodeficients que el corona-
virus ha exposat en tota la seva cruesa.

No obstant, sabem que descarbonitzar per afron-
tar l’emergència climàtica implica recuperar la con-
nexió amb els cicles naturals i reduir l’ús d’energia 
fòssil, independentment de si les renovables esta-
ran a l’altura del nostre consum actual (spoiler: no 
ho estaran) o de si ens arribaran les terres rares 
per robotitzar més o menys sectors. D’aquí se’n 
deriva la necessitat urgent de redefinir moltes co-
ses, entre elles la comoditat. Avui els gimnasos ja 
venen sessions d’entrenament funcional per des-
doblegar-se amb coherència evolutiva, però, ara 
mateix, què pot ser més funcional que entrenar 
el múscul postcapitalista i ruralitzar-se amb ses-
sions d’agrofitness? 

La tracció humana serà central en qualsevol es-
tratègia de reducció de l’ús intensiu d’energia. Hi 
estem preparades? Potser no ha de ser tan dur. 
Els estudis mostren que el contacte amb la na-
tura aporta reducció de la inflamació i millora 
del son, i que la inhalació de substàncies volàtils 
redueix l’estrès i eleva les cèl·lules immunes NK. 
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Microorganismes com Mycobacterium vaccae tenen 
un efecte sobre les neurones semblant al Prozac, 
per no parlar dels beneficis de menjar aliments 
ecològics. Al treballar la terra, una íntima sensa-
ció d’unitat s’obre pas. L’ecodependència ja no és 
un concepte, és una vivència. Com escrivia Lewis 
Munford, “a l’hort, un món que prosperava sense 
grans esforços ni matances sistemàtiques, els hu-
mans vam tenir els primers indicis del paradís”.

La proposta és, doncs, escapar del “cadàver ma-
temàtic del capitalisme” cultivant una nova versió 
idealitzada d’autosuficiència individual bio? Res 
més lluny de la intenció d’aquest text. No només 
perquè ja no hi ha un fora del qual escapar, si-
nó perquè lluitar col·lectivament contra 
el poder corporatiu és més eficaç que 
obsessionar-se individualment sobre 
com és de verd el nostre estil de 
vida. El problema és sistèmic. 
Treballar la terra aporta sen-
tit i salut perquè és creatiu, 
polivalent, multipostural, 
instintiu, cíclic, artesa-
nal, circular, conviven-
cial... però només cal 
visitar un hivernacle 
d’Almeria per obser-
var la distorsió impo-
sada per la megamà-
quina: la uniformitat 
és la norma, el ritme 
s’accelera, els fruits 
del treball són sos-
trets, els químics in-
toxiquen, les jorna-
des s’allarguen, l’uti-
litarisme ho avala. 

Ruralitzar els cos-
sos és, doncs, un punt 
de partida, no d’arriba-
da. La imatge de Jeremy 
Corbyn anant amb bici al 
seu hortet no ens diu que 
les patates substituiran els 
sindicats, sinó que, tal com 
afirma la permacultura, el can-
vi “comença pel llindar de casa 
teva”. En una societat tan intensa-
ment industrialitzada, la gent està con-
dicionada per obtenir les coses més que 
per fer-les, per valorar el que pot comprar 
més que el que ella mateixa pot crear. La rura-
lització i la primarització vindrien a ser una peça 
clau en la desprogramació d’aquest modus vivendi 
descrit per Ivan Illich. 
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Cal anar més enllà 
de la naturalització 

de les ciutats i 
transitar cap a 

una ruralització 
de la metròpolis

Però com ruralitzem el cos so-
cial? Segons l’ecologista Luís 

González Reyes, “la crisi del 
coronavirus és aquest tipus 
de frenades en sec que pot 
evitar un canvi climàtic 
desbocat”, i ens convida 
a “abordar ràpidament 
la tríada decreixement, 
ruralització i localit-
zació”. Efectivament, 
sembla un bon moment 
per aplicar una doctri-
na del xoc inversa que 
imposi renda bàsica, re-
partiment del treball i 

socialització dels recur-
sos. Però aquest cop no po-

dem tornar a fer malament 
els números. Com apunta 

Emilio Santiago, “el gran error 
dels autors que diagnostiquen 

un segle XXI madur pel reparti-
ment d’una abundància alliberada 

de les relacions socials capitalistes 
és el seu analfabetisme ecològic”. Cap 

problema amb expropiar Google, però 
en un escenari de descens energètic i de-

clivi de molts minerals estratègics, és viable 
una automatització tan generalitzada com per 

“alliberar-nos” del treball físic? 
Reduïm la jornada laboral? Sí, però no per re-

partir una abundància insostenible, sinó per re-
partir el treball i les cures, reduir la relació sala-

rial, multiplicar l’autonomia. El capitalisme farà 
el que calgui per seguir endavant amb la quarta 
revolució industrial i fent negocis catabòlics amb 
cada crisi. Però nosaltres, quina és la relació que 
realment volem tenir amb la tecnologia i el treball? 
De moment, en temps de peak-all i descarbonitza-
ció, sembla sensat donar més protagonisme a la 
innovació social que al fetitxisme tecnològic. Més 
pageses de proximitat, menys enginyers nuclears.

De fet, una de les idees que ha guanyat centra-
litat durant aquest confinament és la importància 
de relocalitzar sectors estratègics com el de l’ali-
mentació. Però sanar la molt deteriorada relació 
camp-ciutat tindrà més a veure amb una “repobla-
ció permacultural i una realfabetització en sabers 
agroramaders” que amb triar productes eco al Lidl. 
O dit de manera més concreta, implicarà consumir 
aliments i no productes, pràctiques agroramade-
res regeneratives, petita i mitjana pagesia, cinturó 
agrari metropolità, mercats d’aliments a les places 
i mercat social en general, més autoabastiment 
i un altre tipus de supermercats. És a dir, anar més 
enllà de la naturalització de les ciutats i transitar 
cap a una ruralització de la metròpolis. 

No tenim una bola de vidre. No sabem si la 
COVID-19 desbrossa el camí cap a societats “amb 
una mica d’indústria lleugera, tecnologies inter-
mèdies i un nivell de vida material molt modest” 
o bé si reforçarà societats emmurallades d’alta 
taxa de retorn energètic (relació entre la quan-
titat d’energia invertida en un procés i l’energia 
obtinguda) preservades pel tecnoextractivisme 
i la guerra neocolonial. El que és innegable és 
que el capital està multiplicant la vulnerabili-
tat climàtica dels sistemes agraris. La sobirania 
alimentària té, doncs, una missió vital: revertir 
els impactes de la producció agroramadera –un 
24% de responsabilitat en el canvi climàtic (IPCC, 
2018)–, sanar els absurds de la distribució –si el 
malbaratament alimentari fos un país seria el ter-
cer país que més CO2 emet– i desmercantilitzar 
el dret a l’alimentació. En resum, no cultivem 
entre el ciment urbà només per sanar els nostres 
cossos; és tot el cos social, el pacte ancestral dels 
humans amb la seva llar planetària, qui demana 
a crits un reajustament postural.�
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Joan Tamayo Sala | @joan_tamayo 
Membre de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i de la Comissió de  
Defensa Drets Humans – Il·lustre  
Col·legi d’Advocats de Terrassa

Qui castigarà els 
governs que no 
compleixen els 
mateixos tractats de 
drets humans que 
han signat?

18    IMPRESSIONS

pàgina oberta

Arran de l’estat d’alarma per 
l’expansió de la COVID-19, 
molts governs han desple-
gat mesures extraordinàri-

es en el marc d’un confinament re-
comanat per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) que no tothom pot 
complir sense afectacions econòmi-
ques i socials. Els governs, durant els 
plans de contingència, estan obligats 
a respectar l’exercici dels drets hu-
mans tenint en compte els col·lec-
tius més vulnerables, i no ho han fet!

En canvi, som capaços de retallar 
diners dels serveis públics que han de 
garantir la dignitat de la gent –especi-
alment la sanitat– i tot i així sentir-nos 
bé o no sentir res. Perquè el sistema 
capitalista depredador ja ens havia 
confinat a dins de les nostres vides 
individuals feia massa temps. Ignorem 
el valor de les coses més senzilles però 
vitals (la natura i la seva bellesa). Ens 
és igual perquè la destruïm.

Deixem que els nostres avis arribin 
al final de la seva vida productiva i, 
com que el sistema ja no els neces-
sita, fan nosa i els aparta del davant. 
Amb tot el cinisme, es permet fer ne-
goci amb les seves vides, ignorant els 
valors de la saviesa, la tendresa, la 
memòria, la història, l’amor autèn-
tic, la relació entre infants i avis... És 
igual. El sistema vol que la cadena 
productiva no s’aturi (Temps moderns, 
de Charles Chaplin).

Tenim la gosadia de decretar un 
estat d’alarma amb confinament a les 
nostres cases durant tres mesos i nin-
gú pensa amb els col·lectius més vul-
nerables o discriminats. Per exemple: 
què faran la família o les persones 
que no tenen sostre? O les que viuen 
de forma precària en espais que no 
són dignes? Què han de fer les per-
sones grans que viuen soles? O les 
persones dependents ( ja castigades 
des de fa molt de temps) que neces-
siten l’ajuda continuada d’una altra 
persona? O les persones amb capaci-
tats diverses (els ciutadans invisibles)? 
O les persones amb malalties men-
tals (un altre col·lectiu en augment 
i molt discriminat)? O les víctimes de 
violència de gènere o LGTB-fòbia? O 
les persones amb la llibertat privada 

dins de les presons? Per què hi ha ha-
gut aquest oblit cruel de les persones 
que estaven en residències, sense un 
servei sanitari mínim, on se’ls negava 
l’ingrés a l’hospital, ja que les consi-
deraven inútils per l’edat? Per què 
permetem que en plena crisi conti-
nuï la segregació escolar, sabent que 
moltes famílies no tenen els recursos 
tecnològics ni les possibilitats perquè 
els seus fills facin seguiment lectiu?

Per què no regularitzem els tre-
balladors i treballadores migrants 
irregulars? Que no són delinqüents! 
Alguns fan feines semiesclaves al 
camp i dormen al carrer i, en can-
vi (dades de març de 2020), més de 

3.500 immigrants rics han aconseguit 
del govern espanyol les anomenades 

“targetes daurades”, que els perme-
ten entrar a Espanya regularitzats. 
Ah!, és que venen amb 500.000 eu-
ros per invertir en la construcció i 
després convertir-se en especuladors 
sense escrúpols. Qui diu que no hi ha 
classes socials?

Els cossos policials han posat més 
d’un milió de multes (de dubtosa le-
galitat) per suposades infraccions del 
que estableix l’estat d’alarma. Qui po-
sarà multes o castigarà els governs 
que no compleixen, de forma reite-
rada, els mateixos tractats de drets 
humans que han signat? El Comitè de 

por o covardia. La globalització és 
un gegant amb peus de fang. Tenim 
la nostra espècie uniformitzada. Cal 
una planetització i no una globalit-
zació. La diversitat integrada i no la 
uniformitat. El progrés i no el desen-
volupament destructiu.

Hem d’eliminar els interessos po-
lítics, els geoestratègics, les classes 
extractives, i hem de fer una aposta 
pel pensament crític i la socialització 
del coneixement. El capitalisme està 
caducat, ja no soluciona res, només 
crea problemes. Cal un sistema al-
ternatiu derivat de la pròpia lògica 
humana, amb valors humans de base 
i una distribució de la riquesa, amb 
els drets humans com a motor. Els 
drets són l’únic full de ruta. Els drets 
humans no es regalen, es tenen, i cal 
lluitar per recuperar-los.�
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Drets Econòmics, Socials i Culturals 
de les Nacions Unides, que supervi-
sa el compliment del pacte, diu: “El 
dret a la salut està fortament relaci-
onat amb l’efectivitat d’altres drets 
humans previstos en la Declaració 
Universal dels Drets Humans, com 
ara el dret a l’alimentació, a l’habitat-
ge, al treball, a l’educació, a la digni-
tat, a la vida, a la no-discriminació, a 
la igualtat, a la prohibició de violèn-
cia i la tortura, a la intimitat, a l’accés 
a la informació i a la llibertat d’asso-
ciació, reunió i moviment. Aquests 
i altres drets i llibertats també abor-
den components del dret a la salut”.

Veiem que aquesta crisi ens ha po-
sat davant del mirall i ens ha ense-
nyat l’ombra de la barbàrie. El que 
no podem fer és fugir endavant, per 

COVID-19, sense drets  
humans ni dignitat



Amb mascareta 
i sense tenda

Sònia Calvó Carrió | @scalvocarrio

És dissabte a la tarda i Irene 
Fernández, de dinou 
anys i cap de primer any, 
es prepara per fer cau 
a l’Agrupament Escolta 

i Guia Anselm Albareda. Si fos un dis-
sabte normal, agafaria el fulard i la 
camisa –tan característics dels caus 
d’arreu del món– i aniria caminant 
fins als locals de l’agrupament, dins 
de l’escola pública Fructuós Gelabert 
de Barcelona, a prop de la Sagrada 
Família. Si fos un dissabte normal, se-
gurament faria un cafè a les portes 
del cau amb la resta de caps –moni-
tores voluntàries–, acabaria d’ultimar 
les activitats del dia i esperaria que el 
centenar d’infants i adolescents ar-
ribessin corrent i plens d’energia. Si 

La complexitat i el cost econòmic de l’adaptació dels campaments 
de caus i esplais a la COVID-19 genera dubtes i neguits entre les 
entitats d’educació en el lleure, que veuen perillar el seu estiu

C
ru

ïlla

fos un dissabte normal, al llarg de la 
tarda parlarien de què s’ha de prepa-
rar per als campaments d’estiu, com 
arribarien fins al terreny d’acampada, 
quin dia farien la gimcana d’agafar 
pomes amb la boca dins d’un cubell 
d’aigua i si l’aigua del riu estaria molt 
freda o no. Però és l’estiu de 2020 
i una pandèmia mundial, la de la 
COVID-19, s’ha escolat fins a l’últim 
forat del món, i fins i tot ha arribat 
a afectar una activitat com són els 
campaments dels caus i els esplais 
d’arreu del país. 

L’educació en el lleure s’ha hagut 
d’adaptar a marxes forçades al con-
finament i a les mesures sanitàries. 
Això ha fet que, com el conjunt de 
la societat, s’hagi hagut de tancar a 

casa des de mitjans de març, fent cau 
virtual els dissabtes a través d’una 
pantalla i plantant la tenda a la ter-
rassa de casa o posant el sac de dor-
mir al menjador com a alternativa a 
uns campaments de Setmana Santa 
que es van cancel·lar. Ara, però, ve-
uen com perillen, també, els cam-
paments d’estiu, el punt més àlgid 
i important de tot l’any.

El poc temps de marge i la com-
plexitat del treball d’adaptació de les 
activitats de caus i esplais als criteris 
marcats fa sorgir dubtes i neguits en-
tre les entitats d’educació en el lleu-
re, que es pregunten si enguany es 
podran fer els campaments i de qui-
na manera s’hauran de dur a terme. 

“Amb les restriccions que ens po-

CRUÏLLA   19

Campaments d’es-
tiu de l’Agrupa-
ment Escolta i Guia 
Ítaca, de Barcelona 
/ MINYONS 
ESCOLTES I GUIES 
DE CATALUNYA
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Els campaments 
d’estiu dels 

agrupaments 
ronden entre 

els 85 i els 
130 euros de 

mitjana, gràcies 
al voluntariat

sen, amb la compra de material 
que suposa poder-los adaptar i una 
logística que no podem abastar, no 
podrem fer campaments”, es lamen-
ta Irene Fernández des de l’altra ban-
da del telèfon. Per a ella, a més, no 
es tractava d’uns campaments més. 
Després d’una dècada com a nena 
del cau, enguany ha passat a ser cap, 
per la qual cosa era la primera vega-
da que preparava uns campaments. 

 
Més tendes, menys infants
La Generalitat de Catalunya ha pre-
sentat un document en el qual s’ex-
pliquen els criteris generals per a l’or-
ganització de les activitats de lleure 
educatiu per a aquest estiu i en el 
qual pretén fixar les línies comunes i 
generals de com s’han de desenvolu-
par. Aquest document es basa en els 
criteris de “flexibilitat, progressivitat 
i adaptabilitat territorial”. Això impli-
ca que totes les activitats s’hauran de 
fer en llocs amb baix risc de contagi 
i el màxim a prop dels domicilis de 
les participants.

Davant la incertesa generada per 
la situació actual, Minyons Escoltes 
i Guies de Catalunya ha decidit anul-
lar tots els campaments que s’havien 
de fer aquest estiu fora de Catalunya 
i de l’Estat espanyol. “No podem saber 
com evolucionarà la situació d’excep-
cionalitat generada per la COVID-19 
els pròxims mesos, ni aquí ni arreu del 
món, per això, en cas que es puguin 
fer campaments aquest estiu, només 
es faran a Catalunya o a dins l’Estat 
espanyol”, expliquen des de l’entitat.

La normativa presentada pel go-
vern català també fixa que hi haurà 
d’haver un monitor per cada deu 
infants o adolescents, que funcio-
naran per “grups de convivència”: 
grups de deu persones que sempre 
aniran junts i que no es podran cre-
uar amb altres participants. A més, 
sempre caldrà mantenir la distàn-
cia interpersonal de dos metres en 
totes les activitats, fins i tot a l’hora 
de dormir.

Un dels principals esculls amb què 
es troben els caus i els esplais és ha-
ver d’adaptar en molt poc temps de 
marge –i pocs diners– molts aspec-
tes dels campaments. Segons la no-
va regulació, entre altres mesures, 
cal que la distància mínima durant 
la pernoctació entre els caps de les 
persones sigui de dos metres. Això 
implica que en una tenda on abans 
dormien quatre o cinc persones, 
ara només en podran dormir dues. 

“No podem assumir econòmicament 
comprar moltes tendes noves, que 
a més tampoc sabem si tornarem 
a fer servir més endavant”, explica 
Fernández. Per això remarca que 

“una casa de colònies té molt més 

pressupost i es pot adaptar molt més 
ràpidament que nosaltres”.

 
Qui ho paga, tot això?

“Al final, qui podrà garantir les acti-
vitats aquest estiu serà qui tingui 
més diners. Nosaltres no podem 
adaptar-nos i tampoc no podem 
assumir el cost que té 
el lloguer d’una casa 
de colònies”, s’excla-
ma la cap del cau bar-
celoní, “ja que això 
encariria molt el preu 
dels campaments”. 
Els preus dels campa-
ments d’estiu de la ma-
joria d’agrupaments 
ronden entre els 85 i 
els 130 euros de mit-
jana per una setmana 
o dues, aproximadament. Aquest 
preu tan baix es deu al fet que cap 
adult cobra per la feina que fa, tot 
és voluntari. A més, en moltes oca-
sions tant l’agrupament com les en-
titats ajuden a fer que el preu no es 
dispari i totes les famílies puguin 

gaudir-ne. També es compta amb 
ajuts i subvencions.

En canvi, mirant les propostes que 
ofereixen als seus webs les princi-
pals empreses de lleure, els preus 
són més elevats. En el cas de Rosa 
dels Vents, les colònies d’aventura 
van dels 220 euros per cinc dies a 

445 euros per vuit dies; 
en el cas d’Eix Estels, 
les colònies multiac-
tivitats oscil·len dels 
285 euros als 357 eu-
ros, i en el cas de Pere 
Tarrés, set dies d’aven-
tura costen 470 euros.

“Nosaltres oferim 
un model on s’inclou 
a tothom i on tenim 
persones disposades 
a oferir un nivell pe-

dagògic de qualitat i voluntari per 
a persones amb problemes econò-
mics. Hi ha infants que no podran 
fer activitats d’estiu i justament són 
els que més ho necessiten”, diu 
Fernández, posant en valor la fei-
na que fan els caus i els esplais. 

Davant de la situació d’excepciona-
litat que es viu actualment, l’associa-
cionisme educatiu de base voluntà-
ria s’ha unit per reivindicar que “l’es-
tiu també és dels esplais i els caus”. 
Per això, associacions i federacions 
educatives com Esplais Catalans, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Acció Escolta de Catalunya, Escoltes 
Catalans, Moviment de Centres d’Es-
plai Cristians Catalans, Federació 
de Centres Juvenils Don Bosco de 
Catalunya, Coordinació Rural de 
Catalunya i el Secretariat de Joves 
La Salle Catalunya reclamen que es 
reconegui “l’important paper que 
estem desenvolupant durant l’estat 
d’alarma per la COVID-19”. 

“Els nostres projectes educatius 
són importants pel procés socialit-
zador dels infants i joves i per l’edu-
cació en valors. Som conscients que 
l’escola és un agent molt important, 
però en els temps d’esbarjo dels in-
fants i joves, des de les nostres enti-
tats eduquem mentre gaudeixen del 
seu temps lliure”, remarquen aques-
tes entitats. Tot i això, deixen clar que 

Dos nens de l’AEiG 
Els Vàndals, de 
Campdevànol, 

acampen al menja-
dor de casa durant 

la Setmana Santa  
/ ROSER FORNELLS
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Des de les 
entitats de 

lleure s’ha donat 
llibertat a cada 

agrupament per 
triar a quin format 
volen adaptar els 

campaments

no volen “competir amb les escoles, 
campus esportius i casals d’estiu de 
les entitats que se’n lucren econò-
micament; volem realitzar les nos-
tres activitats d’estiu”. És per això 
que totes aquestes entitats demanen 

“acompanyament i recursos per ga-
rantir l’adaptació de les nostres acti-
vitats als requisits marcats”. Aquesta 
ajuda, diuen en un comunicat, “serà 
essencial i haurà de ser 
àgil, ja que som entitats 
de base assembleària i 
voluntària i necessi-
tem temps per planifi-
car i adaptar les nostres 
activitats”. 

Laura Benseny, se-
cretària general de 
Minyons Escoltes i 
Guies, es mostra pre-
ocupada davant d’un 

“estiu incert”. En un pri-
mer moment, explica Benseny, es va 
filtrar un document de la Generalitat 
en el qual es parlava de colònies i 
casals, però no de campaments ni 
de rutes. Davant d’aquesta situació, 
les entitats de lleure amb un model 
d’associacionisme voluntari dema-
nen que l’administració i el govern 
les tinguin en compte en els proces-
sos per decidir les mesures que cal 
prendre durant l’estiu i se les priorit-
zi davant d’ofertes de lleure lucratiu.

Des de les entitats de lleure s’ha 
donat llibertat a cada agrupament 
per triar a quin format volen adap-
tar els campaments. Hi ha qui farà 
format de casal i qui trobarà un dia 
per reunir-se. Irene Fernández i els 
seus cocaps del grup de Ràngers 
i Noies Guies (infants d’11 a 14 anys) 
han decidit trobar-se amb els 24 in-
fants un dissabte a la tarda i fer una 

tarda de cau “com les 
d’abans, com s’ha fet 
sempre”, al seu local 
de Barcelona. “Durant 
tres mesos hem estat 
presents fent cau de 
manera telemàtica, 
adaptant-nos. Ara vo-
lem fer un dia de cau 
de tancament, de ma-
nera presencial i on 
es trobin els nens i 
nenes.”

Si bé els seus primers campa-
ments com a cap de ben segur 
que no són com els que hauria 
imaginat quan era nena del cau, 
servirà per fer un retrobament.  

“Els campaments són el punt àlgid, 
però el cau és un procés de tot un 
curs escolar i de tota una etapa de 
vida; el cau sempre hi és”, conclou 
la monitora voluntària de l’Agru-
pament Escolta i Guia Anselm 
Albareda de Barcelona.�

Campaments d’es-
tiu de l’AEiG Mestre 

Güell Roger de 
Llúria, de Tàrrega 

/ MINYONS 
ESCOLTES I GUIES 

DE CATALUNYA

Videoreportatge al web: 
https://youtu.be/72cZrHuZjpM
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El poble wayú 
ja no somia

La mina de carbó del Cerrejón ha transformat, 
al llarg dels últims 35 anys, la vida de l’ètnia 

indígena més nombrosa de Colòmbia

Maria Alemany | @marialemanyortiz
La Guajira, Colòmbia

L
eobardo Sierra se sent afortunat de 
viure en una casa humil amb parets 
de fusta i sostre de llauna, de tenir un 
chinchorro –hamaca tradicional– on 
descansar i, sobretot, de poder ador-
mir-se cada dia amb el so de l’aigua 

del rierol Bruno. El fa sentir protegit i en pau, ex-
plica el líder wayú del resguard indígena El Rocío. 
Els dies que Sierra es desperta després d’un somni 
colpidor, es prepara un ungüent amb plantes i es 
banya al rierol. Així, seguint la tradició wayú, es 
purifica i prevé els mals auguris.

L’aigua és un símbol sagrat per a l’ètnia wayú –la 
més nombrosa de Colòmbia, amb 380.460 perso-
nes, representa el 20% de la població indígena del 
país. Habita la península de La Guajira des d’abans 
de la colonització, però cada cop és més difícil 
aconseguir aigua en aquesta zona. Rierols com el 
Bruno, on es banya Sierra, s’estan assecant o ja 
s’han assecat, i un dels motius principals és l’ex-
plotació del Cerrejón, la major mina de carbó a cel 
obert de Colòmbia i una de les més grans del món.

El Cerrejón –propietat de les transnacionals bri-
tàniques Anglo American i Glencore i de l’australi-
ana BHP Billiton– va començar la seva activitat el 
1985 i actualment ocupa més de 800 quilòmetres 
quadrats, vuit cops la ciutat de Barcelona. Els úl-
tims anys ha produït una mitjana de 32 milions de 
tones de carbó anuals –la xifra es va reduir l’any 
passat per la caiguda de la demanda del carbó als 
mercats internacionals–, de les quals exporta el 
99% a països com Dinamarca, Irlanda, els Estats 
Units, l’Estat espanyol, Israel i el Brasil. Quan es 
va instal·lar a La Guajira va prometre el progrés 
a les habitants de la regió. Trenta-cinc anys més 
tard, els ha deixat soroll constant, pols, malalties, 
un sòl estèril i una cultura debilitada.

Fam i malalties
Des de l’obertura de la mina de carbó s’han assecat 
disset rierols i moltes masses d’aigua han desapa-
regut. Les seves activitats extractives van lligades 

L’aigua és un símbol 
sagrat per a l’ètnia 
wayú, que representa 
el 20% de la població 
indígena de Colòmbia, 
amb 380.340 habitants  
  
Des de l’obertura de 
la mina propietat de 
transnacionals s’han 
assecat disset rierols i 
moltes masses d’aigua 
han desaparegut

COLÒMBIA

Bogotà

a operacions com la desviació, el 2017, d’un tram 
de 3,6 quilòmetres del rierol Bruno. Julio Fierro 
Morales, geòleg de Corporació Terrae, assegura 
que la desviació del Bruno és un dany irreversible 
i incalculable, i explica que si bé la regió tendeix a 
la desertització, les activitats de la multinacional 
multipliquen amb escreix la velocitat del procés. 

“Abans de l’arribada del Cerrejón, els rierols eren 
permanents. El que veiem avui és que els afluents 
del riu Ranchería i el mateix Ranchería s’assequen 
amb freqüència”. L’explicació, sosté, és que “quan 
hi ha un tall miner, tota l’aigua subterrània de la 
zona tendeix a anar cap allà i la superfície s’asseca”.

De mitjana, l’empresa gasta 17 milions de litres 
d’aigua al dia, que, en part, extreu de les fonts 
hídriques de la zona. Per contra, en moments de 
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L’esterilitat del sòl i la 
fam consegüent entre 
la població autòctona 
han estat els efectes 
més brutals de 
l’explotació minera  
  
L’empresa extractivista 
contracta guajiros 
per als llocs de feina 
més baixos, amb el 
sou mínim i per mitjà 
de terceres parts

La mina de  
carbó del 

Cerrejón ocupa 
una superfície de 
800 quilòmetres 

quadrats

sequera, un ciutadà de La Guajira consumeix 0,7 
litres diaris. Així, l’aigua que la mina necessita és 
la mateixa que els poc més d’un milió de guajiros 
utilitzen durant gairebé un mes d’escassetat. Un 
consum que la multinacional perpetua mentre re-
parteix aigua a la població més vulnerable –la que 
ja no té què conrear, la que ja no té què beure.

L’esterilitat del sòl i la fam que implica han es-
tat els efectes més brutals de l’explotació minera. 
Històricament, el poble wayú ha viscut de l’agricul-
tura, la pesca i la ramaderia i de l’intercanvi entre 
les habitants del nord i el sud. Ara, sense cultius, 
rius ni aigua per als animals, només queda la fam. 

“De vegades nosaltres no entenem aquestes coses 
i ells pensen que no ho veiem, però quan jo tenia 
vuit o deu anys conreàvem en qualsevol lloc i sor-
tia blat de moro, iuca... Ara no. Ara res”, explica 
Daniel Enrique Flores estirat en un chinchorro de 
colors al seu ranxo del resguard Nueva Esperanza. 
Segons Fierro, la relació entre la mina i l’esterilitat 
del sòl és gairebé segura: “Quan veiem informes 
geològics de la segona meitat del segle passat, l’ai-
gua subterrània –fonamental per l’aprofitament de 
la natura, per menjar i beure– estava molt a prop 
de la superfície. Ara és cada cop més profunda 
i hi ha transformacions químiques”.

El Cerrejón utilitza La Guajira com a abocador 
i hi ha muntanyes artificials de milions de tones 
de roques que poden ser potencialment conta-
minants. Fierro diu que hi ha dades que mostren 
plom i cadmi a les aigües i que s’ha trobat mercuri 
al riu Ranchería, prop dels abocadors, tot i que 
encara no s’ha demostrat la relació amb la mineria. 
Terrae ha trobat al Bruno quantitats preocupants 
de seleni, arsènic i altres metalls pesants i, a més, 
segons un estudi de 2010 de la Universitat del Sinú 
de Colòmbia i la Universitat de Rio Grande do Sul 
del Brasil, les habitants de les comunitats properes 
a la mina mostren “altes concentracions de crom, 
níquel, manganès i brom a la sang” i corren risc 
de contraure malalties respiratòries, del cor, a la 
pell, a l’estómac i alguns tipus de càncer.

En moltes ocasions, la desigualtat de condicions 
entre l’empresa i les comunitats porta el poble 
wayú a acceptar tractes sense conèixer-ne del tot 
les conseqüències. Rosa Maria Mateus Parra, ad-
vocada del col·lectiu José Alvear Restrepo, al·lega 
que hi ha un engany per part de l’empresa amb 

“discursos bonics, fotos i els seus propis especialis-
tes” que intenten vendre els beneficis tècnics de 
modificacions artificials. “De vegades veure amb 
claredat totes les asimetries i abusos de poder no 
és fàcil”, assegura. “El seu eslògan ho diu. Ells són 
‘Cerrejón: mineria responsable’. Començant per 
aquí, tenim molta feina per fer”.

Sense arrels no hi ha rumb
La identitat wayú contradiu la lògica de mercat 
del Cerrejón: per a la comunitat wayú l’aigua és 

un ésser espiritual amb vida pròpia on habita 
la puloüi, una dona protectora que s’encarre-
ga de mantenir-la en bones condicions per als 
rituals. Les explosions han matat la puloüi i la 
pèrdua dels rierols ha tallat els cabells a aques-
ta dona, que, segons creuen, pot ser molt cruel 
si està furiosa.

A més, els wayú són una ètnia onírica: en 
wayuunaiki –la seva llengua– no existeix la frase 

“bon dia”. Al matí, quan es troben, les persones 
es pregunten jaamaya pülapüin, que vol dir “què 
has somiat aquesta nit?”. “Si tenim cap somni 
negatiu, hem de fer un ritual per revertir-lo o 
ens poden passar coses dolentes”, explica la líder 
indígena Adelaida Vangrieken. “Ells [la multina-
cional] diuen que si passa res dolent és perquè 
havia de passar, però nosaltres no ho veiem ai-
xí. Ara el nostre problema és que no ens deixen 
somiar”, continua en referència a les explosions 
i al tren del Cerrejón, que recorre 150 quilòme-
tres fins a Puerto Bolívar per enviar el carbó a 
Europa i impedeix al poble wayú tenir un son 
profund. Una figura clau per a l’equilibri de les 
comunitats són les oütsü, les metgesses tradici-
onals que adquireixen el coneixement per mitjà 
dels somnis. Vangrieken diu que actualment hi 
ha molt poques oütsü i que les que encara viuen 
tenen dificultats per acabar els seus somnis i no 
poden tractar els seus pacients.

El Cerrejón va exportar una manera de viure 
que les comunitats no coneixien –i no havien de-
manat. Ara contracta guajiros per als llocs de fei-
na més baixos, amb el sou mínim i per mitjà de 
terceres parts. A Sierra se li talla la veu: “Quan la 
mina no hi era, La Guajira era pobra perquè no 
teníem una gran empresa, però érem milionaris 
perquè tothom tenia de què viure. Ara tenim una 
gran multinacional que fa molts diners, però no 
per a nosaltres, per a ells. Sense les nostres arrels 
culturals i espirituals no sabem on anem, d’on ve-
nim o qui som. Hem perdut el rumb. Cap a on va 
la nostra cultura i la dels nostres fills?”.�
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Zaldibar, paradigma d’una 
gestió de residus tòxica

Quatre mesos després de l’ensorrament d’un abocador ple 
d’irregularitats, dos treballadors segueixen desapareguts 

mentre el veïnat denuncia un model viciat pel clientelisme
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Després de 
l’ensorrament, l’alarma 
va saltar per segon 
cop en declarar-se un 
incendi subterrani que 
va arribar a la superfície  
  
Una setmana després 
es va detectar una 
quantitat de dioxines 
i furans d’entre 40 
i 50 vegades més 
que les admeses

Xavi Bosch Llufriu | @xaviBLL

L
a ferida oberta es veu a quilòmetres 
de distància. El col·lapse de l’aboca-
dor de Zaldibar, al País Basc, va pro-
vocar el 6 de febrer la desaparició de 
dos treballadors i el pitjor desastre 
mediambiental en terres basques en 

almenys una dècada. Va treure a la superfície mig 
milió de tones de residus que fins llavors s’esca-
paven de la consciència del veïnat sota una capa 
verda de vegetació. 

“L’endemà al matí m’assabento que el que ha 
caigut a sobre de l’autopista que uneix Bilbao 
i Sant Sebastià no són terra i roques, sinó desenes 
de milers de tones de ves a saber quins materials. 
És llavors quan sé que teníem l’abocador tan a 
prop”, explica la Sonia, veïna d’Ermua. Tot i estar 
dins del terme municipal de Zaldibar, el nucli urbà 
més proper que ha patit les conseqüències és el 
d’Ermua, localitat de Biscaia al límit amb la pro-
víncia de Guipúscoa. En Fernando, propietari d’un 
bar del municipi, sí que coneixia les instal·lacions 
perquè membres de la plantilla de Verter Recycling, 
empresa responsable de l’abocador, solien men-
jar al seu establiment. “A les sis de la tarda tenim 
les primeres notícies de l’ensorrament. Poques 
hores després, sabem que l’Alberto i el Joaquín, 
dos dels treballadors que havien estat dinant aquí, 
han desaparegut sota tones de brossa”, recorda. 

Quatre mesos sense trobar els cossos
Han passat quatre mesos i els cossos encara no 
s’han localitzat. “A partir d’aquell dijous, vaig sa-
ber que estem rodejats d’abocadors. Aquí al costat, 
a Mallabia, n’hi ha un altre que desconeixia”, es 
queixa. Només al barri d’Eitzaga, a Zaldibar, se’n 
compten dos més a part del sinistrat, segons Gaizka 
Zabarte, veí del poble i membre de la plataforma 
Zaldibar Argitu (‘Aclarir Zaldibar’ en basc), que 
també aglutina persones d’Eibar, Ermua, Elgeta, 
Mallabia, Zalla i Markina-Xemein. Indignat, Zabarte 
es mostra contundent: “Aquest cas treu a la llum 
que el subsòl de l’oasi basc està ple de merda”.

L’alarma va saltar per segon cop en declarar-se 
un incendi subterrani que va arribar a la superfí-

PAÍS BASC

Zaldibar

les admeses. “Vam estar respirant substàncies tòxi-
ques durant una setmana i no ho vam saber fins al 
moment de jugar-se un partit de primera divisió”, es 
queixa la Rosa, també veïna del barri de San Lorenzo. 

“Vam estrenar les mascaretes i el confinament 
abans que la resta de l’Estat, amb l’agreujant que 
nosaltres no podíem obrir finestres i balcons”, re-
corda. A finals de març es van deixar de fer me-
suraments de la qualitat de l’aire, segons Zaldibar 
Argitu. A partir de llavors, la informació ha es-
tat nul·la. “L’estat d’alarma per la COVID-19 ho 
ha tapat tot i ara hem de suposar que l’aire que 
respirem està bé”, coincideixen la Rosa i en Javi, 
mentre les màquines remouen residus a menys 
d’un quilòmetre.

Tones d’irregularitats
La manca d’informació i el descontrol sobre els 
materials enterrats a Zaldibar segueix sent una 
constant, en un moment en què la ciutadania des-
coneix on s’estan reubicant tots els residus. Un 
jutge de Durango ha obert diligències per un pos-
sible delicte laboral i contra el medi ambient, i la 
Comissió Europea ha anunciat una investigació. 
Mentrestant, el lehendakari Iñigo Urkullu, enmig 
d’una precampanya electoral que dura des del mes 
de febrer, insisteix que l’abocador és privat i car-
rega tota la responsabilitat a la propietat. 

Però el fet és que, des de l’entrada en funciona-
ment l’any 2011, l’abocador arrossega una llarga 
llista de presumptes irregularitats. Des dels inicis 
va rebre unes 180.000 tones l’any, el triple del que 
li permetia la llicència. En cas de seguir així i si no 
s’hagués ensorrat, en 12 anys hauria sepultat tot el 
que estava previst en 35. Diversos transportistes 

–molts descarregaven de nit– han denunciat que 
s’hi abocaven tota mena de residus tòxics sense 
separar (escòries, amiant, terres contaminades o 
plàstics) i el Tribunal Superior de Justícia del País 
Basc va constatar en una sentència l’any 2015 que 
l’abocador va rebre materials perillosos sense au-
torització. El 2012, abans de tenir la llicència cor-
responent, també va rebre amiant. 

cie. “Un dia després del desastre, des de la finestra 
de casa comencem a veure flames entre les restes 
que van enterrar els dos operaris i a sentir una 
forta olor de plàstic cremat”, recorda en Javi, veí 
de la zona de San Lorenzo, a Ermua, tot assenya-
lant el seu fill de tres anys mentre juga al parc del 
barri. “L’incendi estava a menys d’un quilòmetre 
de la seva escola i la direcció del centre no tenia 
informació sobre si el fum era tòxic o no, mentre 
la canalla jugava al pati”, explica. 

L’incendi va cremar durant una setmana. El 
Departament de Salut insistia per activa i per pas-
siva que la qualitat de l’aire era “bona”, fins que es 
va decidir suspendre el partit de futbol entre l’Eibar 
i la Reial Societat. S’havia detectat una quantitat de 
dioxines i furans d’entre 40 i 50 vegades més que 
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Les veïnes aplegades 
en la plataforma 
Zaldibar Argitu creuen 
que “cal reconsiderar 
urgentment el sistema 
de gestió de residus”  
  
La població del 
municipi de Biscaia es 
va tornar a mobilitzar 
el 6 de juny per 
exigir la depuració 
de responsabilitats

Protesta a 
Zaldibar el 6 de 

juny 2020, quan 
es complien 

quatre mesos 
des de l’ensor-

rament i la des-
aparició de dos 

operaris  
/ XAVI BOSCH

Des d’Ekologistak Martxan (Ecologistes en 
Marxa) asseguren que, tot i obtenir després els 
permisos, els residus no es tractaven en cel·les 
separades, un assumpte que havia de supervisar 
l’executiu basc. Però el sistema de control, com 
la gestió de les deixalles, també s’ha externalitzat. 
Segons Gaizka Zabarte, de Zaldibar Argitu, a par-
tir d’una modificació de la normativa l’any 2000, 
qualsevol indústria pot contractar una empresa 
externa per fer els informes de control i avaluació, 
que l’administració acaba donant per bons. 

La plataforma Zero Zabor (Residus Zero) tam-
bé ha posat el crit al cel per un cas que, a més, va 
contaminar les aigües de la zona. “Això no ha estat 
un accident, sinó conseqüència d’una gestió cri-
minal, i el govern d’Urkullu era plenament cons-
cient que s’havia estat incomplint la seva pròpia 
normativa de forma sistemàtica”, explica Miren 
Basaldua, una de les seves portaveus i membre 
d’Ekologistak Martxan. “La gestió privada dels resi-
dus no respon a l’interès públic. L’administració 
planifica tenint en compte la producció de residus 
de la comunitat autònoma, però l’afany de lucre 
i la maximització de beneficis fan que aquí s’hagin 
enterrat sense control residus que altres països no 
volien”, afegeix.

Efectes d’un “règim clientelar”
Les veïnes aplegades en la plataforma Zaldibar 
Argitu estan convençudes que no es tracta només 

d’uns responsables i d’unes empreses concretes 
amb males pràctiques, sinó que “és tot un sistema 
de gestió de residus que cal reconsiderar urgent-
ment”. Per Zabarte, el col·lapse de l’abocador de 
Zaldibar és símbol del desastre ambiental que supo-
sa la privatització d’un sector que consideren estra-
tègic. “Al País Basc hi ha establert un règim clientelar 
format per una xarxa d’empreses privades vincula-
des directament amb càrrecs públics, tant del PNB 
com del PSE, que obtenen tracte de favor per part 
de l’administració”, apunta. El mapa està plagat 
d’exemples com el de la incineradora de Zubieta, 
la planta de biomassa de Güeñes o l’abocador de 
Zalla, on es van declarar tres incendis en tres me-
sos el 2019. “La història es repeteix amb el projecte 
d’Azkoitia, que és una còpia del de Zaldibar”, avisa 
Zabarte, sobre els plans de construcció d’una nova 
planta que de moment estan paralitzats. 

La de Zaldibar ja va néixer de la polèmica, entre 
altres qüestions, per haver obtingut la llicència 
pocs dies abans que el PNB –partit que va aixe-
car la prohibició d’abocadors al municipi– perdés 
l’alcaldia a mans d’EH Bildu el 2011. Quatre me-
sos després d’un col·lapse que marcarà un abans 
i un després a la zona, la població de Zaldibar se 
segueix mobilitzant i no oblida els dos treballa-
dors desapareguts, mentre exigeix la depuració 
de responsabilitats i reobrir el debat sobre una 
gestió de residus pública i rigorosa, que replan-
tegi d’arrel el model actual.�
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L’anàlisi internacional de Roger Suso | @VonSusowicz
Periodista

Juristes creuen que 
les amenaces del 

president dels Estats 
Units són difícils 

de dur a la pràctica 
sense vulnerar la 
primera esmena 

TRUMP ANTI-ANTIFA

“Els Estats Units d’Amèrica de-
signaran Antifa com a orga-
nització terrorista”, va tuite-

jar Donald Trump el 31 de maig a les 
18:23 hores en resposta a les multitudi-
nàries manifestacions que viu el país 
contra el racisme i els abusos policials. 
Trump tornava a utilitzar el seu comp-
te de Twitter com a arma en la seva 
carrera cap a la reelecció, assenyalant 
el moviment antifeixista per fomen-
tar el que és, en realitat, una rebel·lió 
espontània, però afroamericana, di-
rigida contra la policia supremacista 
blanca, com no havia viscut el país 
durant dècades, arran de l’assassinat 
a Minneapolis de George Floyd.

Malgrat que el president dels Estats 
Units no té autoritat legal per designar 
grups terroristes nacionals (només 
d’internacionals), amb el tuit, Trump 
invoca i culpa estratègicament l’anti-
feixisme de provocar por i, a manera 
de boc expiatori, pretén allunyar el 
discurs del racisme sistèmic i així cri-
minalitzar les generalitzades protes-
tes sense apuntar la comunitat afro-
americana ni el Black Lives Matter. A 
més, Trump utilitza el vocabulari ni-
xonià de “llei i ordre” per fer-se valdre 
com el baluard contra els “saqueja-
dors i matons” (thug, ‘matons’, és com 
Trump els va anomenar a Twitter).

No obstant això, juristes i expertes 
creuen que les amenaces de Trump 
són difícils de dur a la pràctica sen-
se vulnerar la primera esmena, que 
protegeix els drets de llibertat d’ex-
pressió i reunió. I Antifa no és ni tan 
sols una organització estructurada 
amb un lideratge centralitzat, sinó 
un moviment difús i complex, au-
tònom, descentralitzat, horitzontal, 
global i local d’activistes amb idees 
i tàctiques similars, que sovint actua 
de forma anònima. “Per explicar-ho 
una mica: és com anomenar organit-
zació a l’observació d’aus. Sí, hi ha or-
ganitzacions d’observació d’aus com 

hi ha organitzacions antifa, però ni 
l’observació d’aus ni antifa són una 
organització”, va tuitejar l’historia-
dor Mark Bray, autor del llibre Antifa 
(Capitán Swing, 2019).

Quan Trump menciona Antifa, in-
fon la paraula amb una alteritat vaga-
ment forana, augmentada pel fet que 
mai s’expandeix la contracció: anti-
feixista, una omissió estratègica, o 
almenys convenient, que serveix per 
resignificar i tergiversar el que real-
ment significa l’antifeixisme. Així són 
ell i la seva camarilla qui atorguen 
un significat a l’antifeixisme com a 
sinònim de caos, violència i extrema 
esquerra malfactora i criminal.

Trump utilitza la paraula terroris-
ta per “deslegitimar la política d’un 
enemic i el moviment antifeixista és 
el seu enemic més important”, va 
declarar Bray al programa 24 horas 
d’RNE. “És una manera de canviar la 
perspectiva: d’un moviment que llui-
ta contra el feixisme a qualificar-los 
com a terroristes”.

El terme antifa es va utilitzar per 
primera vegada a Alemanya durant 
la República de Weimar per grups 
comunistes militants contra els nazis. 
També es va emprar a les Brigades 
Internacionals, els partisans i el Comitè 
Central de Milícies Antifeixistes de 
Catalunya, l’organisme creat el 21 de 
juliol de 1936 a Barcelona per Lluís 
Companys per organitzar militar-
ment les forces que lluitaven contra 

l’alçament militar a Catalunya durant 
la Guerra Civil espanyola i per coordi-
nar els cossos armats de milicians que 
sortien cap al front d’Aragó.

L’auge del supremacisme blanc a 
rebuf de la campanya electoral i la 
presidència de Donald Trump, així 
com amb la consolidació de noves 
tendències de dreta radical –l’ano-
menada alt-right–, han comportat 
l’emergència del moviment antifei-
xista actual als Estats Units. Quan el 
supremacisme blanc va començar a 
participar en els mateixos espais po-
lítics que el Partit Republicà, el movi-
ment antifeixista es va mobilitzar. És 
en aquell moment quan el conserva-
dorisme americà va posar al punt de 
mira el moviment antifeixista, que 
denunciava els grups obertament fei-
xistes i també els grups polítics feixis-
titzants a l’òrbita de Trump.

Nogensmenys, d’entre els tipus d’ac-
tivitat armada, el terror organitzat d’ex-
trema dreta és, de lluny i en tota la his-
tòria, el que ha causat més víctimes als 
Estats Units. El supremacisme blanc 
sempre ha fantasiat amb una rebel·lió 
armada contra el govern federal, que, a 
parer seu, és hostil als patriotes i no fa 
res per aturar un suposat i conspirano-
ic genocidi blanc. És així com, aquests 
dies, desenes de neonazis enxarxats a 
través de Telegram observen el coro-
navirus i les protestes pel cas George 
Floyd com un possible desencadenant 
del que anomenen boogaloo: una guer-
ra civil i racial amb l’objectiu d’establir 
un etnoestat blanc.

L’escalada identitària de Trump i 
la tolerància a les milícies armades 
supremacistes, cèlebres durant les 
protestes actuals per lluir camises 
hawaianes codificades, pretenen di-
namitzar la seva base electoral blan-
ca escampant un discurs irracional 
nascut a internet i a la missatgeria 
mòbil en què les emocions juguen 
un paper cabdal.�



Directa 502 10 de juny de 2020

E

Cinefília en projecció
Fem un repàs a la vitalitat del moviment cineclubista a través 

dels premis anuals de la Federació Catalana de Cineclubs, entitats 
que preserven el cinema com a eina de dinamització comunitària
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Joan Miquel Gual | @joanomada
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n molts municipis de parla catalana ja no queden sales de cine-
ma. En alguns d’ells, aquest servei ha passat a ser desenvolupat 
pels cineclubs, entitats de base en què, paradoxalment, les es-
pectadores són tan protagonistes com les estrelles de la panta-
lla. Ho són perquè preserven una manera de mirar i gaudir el 
cinema, comunitària, que les plataformes digitals fan que cada 
cop sigui menys habitual. I ho són perquè programen de forma 
autogestionada el consum audiovisual, al marge dels designis 
de la indústria de la distribució, i perquè reivindiquen el cine-
ma com a mitjà de debat, formació i dinamització cultural, i, en 
definitiva, perquè els resulta essencial trobar-se per compartir 
experiències davant la gran pantalla. 

Avui dia, 54 punts de trobada cinèfila formen la xarxa de 
la Federació Catalana de Cineclubs (FCC). L’any 2019, van 
atreure prop de 75.000 espectadores a les 1.358 sessions 
que van organitzar. Per entendre la vitalitat de l’FCC cal te-
nir present que és l’única federació d’aquest àmbit de l’Estat 
espanyol membre de ple dret de la Federació Internacional 
de Cineclubs (FICC). 

També, i encara més important, resulta necessari conèixer 
la multiplicitat i la diversitat d’iniciatives que porten a terme la 
gent associada, que van molt més enllà de les meres projeccions. 
Per això, representants dels diversos cineclubs ens expliquen el 
projecte amb el qual aspiren a alçar el Premi al Fet Cineclubista 
de 2019, que es lliurarà –si la pandèmia de coronavirus ho per-
met– en la VII Setmana del Cineclubisme, una trobada anual 
que es preveu celebrar durant el proper mes d’octubre a la seu 
de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.

3, 2, 1... cineclubs en acció!

El Fet Cineclubista serveix com a reconeixement a l’acció més 
creativa o de més valor intel·lectual dels cineclubs i és un dels 
tres premis José Maria Nunes que l’FCC lliura anualment. Els 
altres dos reconeixen una “persona o entitat vinculada al cine-
clubisme” i la “pel·lícula catalana de l’any”. Els guardons re-
corden la figura d’aquest cineasta d’origen portuguès d’es-

Inauguració del 
cinema Edison 

de Granollers  
/ ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE 
GRANOLLERS
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L’abril de 2019 visità el 
cineclub 39 Escalons 
(Manacor, Mallorca) un 
encara no gaire conegut 
Oliver Laxe, director de la 
pel·lícula ‘O que arde’
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perit independent i iconoclasta que fou un dels impulsors de 
l’anomenada Escola de Barcelona. Enguany, vuit candidatures 
aspiren al Premi al Fet Cineclubista. Com si fos una road movie, 
les anirem a visitar. 

El Cineclub La Garriga opta al guardó amb una proposta 
molt atrevida. El 17 d’abril de 2019 va projectar La vida de Brian 
(Terry Jones, 1979) ni més ni menys que a l’església de Sant 
Esteve de la localitat vallesana. Era, de fet, la segona col·labo-
ració entre la parròquia i el cineclub, després de la projecció 
de L’evangeli segons sant Mateu (Pier Paolo Pasolini, 1964) a 
l’interior del temple, just un any abans. Martí Porter, un dels 
promotors, deixa clares les intencions de dur a un temple ca-
tòlic la sàtira de la vida de Crist protagonitzada per la troupe 
humorística Monty Pyton: “A l’enorme novel·la d’Umberto Eco 
El nom de la rosa, el frare Guillem de Baskerville explica molt 
bé el que perseguim: ‘Penso’, diu el franciscà, que, ‘com els 
banys, el riure és una bona medicina per guarir els humors 
i altres afeccions del cos, especialment la malenconia’. Riure 
cura, reblem nosaltres, i riure grupalment té un efecte posi-
tiu i multiplicador”.

Durant els mateixos dies d’aquell abril, visità el cineclub 39 
Escalons (Manacor, Mallorca) un encara no gaire conegut Oliver 
Laxe, director d’O que arde, film guanyador del Gran Premi del 
Jurat del Festival Canes pocs mesos després. Aquest jove cine-
asta d’origen parisenc i arrels gallegues hi impartí un taller titu-
lat “El paisatge després de l’incendi”, que serví a les assistents 
per reflexionar sobre la representació cinematogràfica del foc, 

“bell i cruel, com els humans”, diu el director. També s’apro-
fità l’ocasió per pensar sobre la distància que existeix entre la 
intenció inicial de fer un film, el guió i el resultat final. “No es 
tracta només d’esbrinar la pel·lícula que vols fer”, explicà Laxe, 

“es tracta d’entendre la pel·lícula que has de fer: fer cinema és 
decidir el món en el qual vols viure. Fer una pel·lícula és com 
navegar en un petit veler de nit, en un indòmit oceà”. 

En clau feminista, les integrants del Cinema del Diable 
(Martorell) van impulsar a la localitat del Baix Llobregat la pri-
mera mostra de curtmetratges dirigits per dones, en una data 
tan adient com el 8 de març. L’acte comptà amb una important 
assistència i va celebrar la seva segona edició l’any 2020. Tot 
apunta que continuarà creixent, tal com explica Anna Lati, una 
de les seves organitzadores: “Vam obrir inscripcions a través 
d’algunes plataformes de concursos de curtmetratges i ens van 
arribar més de 300 curts de moltes temàtiques i gèneres dife-
rents, dels quals en vam seleccionar vuit”.

Seguim el recorregut. A Castellar del Vallès, cada any “els 
pessebristes mantenim en estricte secret la temàtica que trac-
tarem”, explica Joan Juni, president del grup pessebrista de la 
localitat. El Nadal passat, pessebristes i cineclubistes s’aliaren 
per oferir, durant uns mesos, la doble exposició “Viatge a l’inte-
rior d’una pel·lícula” i “Pessebres de pel·lícula”. En la primera, 
que és la que s’ha presentat al premi, el Club Cinema Castellar 
del Vallès repassava el procés de producció de l’adaptació a la 

pantalla de La plaça del diamant (Francesc Betriu, 1982), mentre 
que el Grup Pessebrista de Castellar del Vallès deixava tothom 
bocabadat amb una obra que recreava, a través de diorames, 
diversos moments de la història del cinema, des de The Kid 
(Charles Chaplin, 1921) fins a Alícia al país de les meravelles (Tim 
Burton, 2010) i Avatar ( James Cameron, 2009).

En el marc del cinquantè aniversari del Cineclub de la Seu 
d’Urgell, un bon nombre d’artistes locals contribuïren amb les 
seves pintures a la mostra “My favourite movie”, que es va poder 
visitar a la sala La Cuina entre el juliol i l’agost gràcies a l’impuls 
del col·lectiu L’Aparador. Com es podria deduir pel títol, cada 
artista dedicà un quadre a la seva pel·lícula preferida, una ma-
nera de reconèixer el cinema no només com a entreteniment 
sinó com a font d’inspiració.

La Seu no fou l’únic cineclub que dedicà part de la seva 
programació de 2019 a celebrar-se. Altafulla Link (Altafulla) 
i El Cercle (Barcelona) també compliren anys, deu en ambdós 
casos. El club barceloní aprofità l’ocasió per oferir tot un viatge 
en el temps: un espectacle de llanterna màgica que es va poder 
veure al Reial Cercle Artístic. Aquest aparell és un dels repro-
ductors d’imatges en moviment que antecediren la invenció 
del cinematògraf. Fora dels museus especialitzats hi ha molt 
poques ocasions de veure’n una sessió en directe. D’altra ban-
da, al municipi del Tarragonès, posaren a l’abast del públic un 
programa d’activitats molt variat i abundant, de les quals resul-
ta complicat destacar-ne una, si bé el concert de bandes sono-
res a mans del trio Sergi Planas, Diego Montel i Víctor Christo 
deixà molt bon regust de boca a les més de 250 persones que 
el van poder escoltar.

I, per últim, completa el programa l’Associació Cultural de 
Granollers. Des de 1950, esperona l’oferta cinematogràfica en 
versió original subtitulada a la capital vallesana. El desembre 
de 2019 inaugurà el Cinema Edison, després d’un conveni amb 
l’Ajuntament. Tal com s’explica des de l’entitat, el nou equipa-
ment vol combinar “l’exhibició cinematogràfica, els programes 
formatius, la relació amb el seu entorn i el suport a projectes 
creatius” i té una “voluntat inequívoca de treballar en xarxa 
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En el context del 
coronavirus, està en 
marxa una sèrie de cicles 
de cinema virtuals en 
col·laboració amb la xarxa 
de biblioteques públiques
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Diorama d’’Star 
Wars’ elaborat pel 
Grup Pessebrista 
de Castellar  
del Vallès
/ OLGA IGLESIAS

‘La vida de Brian’  
a l’església de  

la Garriga   
/ CINECLUB  

LA GARRIGA

Una de les  
imatges de la 

doble exposició 
“Viatge a l’interior 

d’una pel·lícula” 
i “Pessebres de 

pel·lícula”
/ COL·LECTIU 
L’APARADOR

amb les entitats i institucions del territori”. Quasi 11.000 per-
sones passaren per la seva sala durant el 2019. 

Resistir 42 anys i un confinament

L’FCC està inscrita amb el número 61 al registre d’entitats del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, encara 
que també aplega membres d’altres punts dels Països Catalans. 
Va començar la seva activitat l’any 1978. El 2018 celebrà el 
quarantè aniversari i començà una recerca que donaria com 
a resultat l’exposició “Cineclubisme: el públic s’organitza”, co-
missariada per Juan Manuel García Ferrer, membre de l’històric 
Cineclub Enginyers, vinculat des de fa molts anys a l’Escola 
d’Enginyeria Industrial de la UPC. Aquesta mostra itinerant 
va tenir la seva primera etapa a la Filmoteca de Catalunya, 
on es van poder apreciar els seus continguts durant l’últim 
trimestre de 2019. Posteriorment, va ser exhibida a Castellar 
del Vallès, en els mateixos dies que es va celebrar la mostra 
de cinema BRAM! 2020. Al llarg d’aquest any i el vinent està 

previst que visiti altres indrets de Catalunya, des de la Garriga 
fins a Valls, passant per Reus, Lloret de Mar i altres localitats 
encara per confirmar.

El context de la pandèmia de la COVID-19 ha obligat l’FCC 
a adoptar nous formats. Està en marxa una sèrie de cicles de 
cinema virtuals en col·laboració amb la xarxa de biblioteques 
públiques –com el titulat A riure, que no és poc!, de comèdies, 
coorganitzat amb el Vapor Vell de Sants. Això no obstant, el 
desig de la federació és que les persones puguin tornar-se a 
trobar aviat, ja que, com afirma la responsable de projectes 
de la federació, Olga Iglesias, “el sentit principal de la nostra 
activitat està en el dia a dia i el cara a cara dels cineclubs or-
ganitzats”. De fet, arriben notícies que durant l’estiu alguns 
clubs tornaran a engegar el projector.�
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Pilipili, Ruanda
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“Diuen que no es pot parlar, en aquest país. Mira! Què 
veus aquí? I aquí? Gent! Parlen entre ells!” Ho diu amb 
els braços oberts, les llums de la ciutat al fons. “La gent 

no creu en déu, a Kigali. Pilipili és la meva església”. Parla Gatete 
Nyiringabo Ruhumuliza, periodista del New Rwandan Times 
i membre del think tank africà IPAR. S’acosta als quaranta i diu 
que es casarà aviat però que encara no té clar qui serà la seva 
dona. “A Kigali no pots casar-te. Hi passen massa coses”. 

El mototaxista que m’ha dut aquí diu que ha d’estalviar molt 
per trobar una dona, i em pregunta si soc rica, perquè el Pilipili 
és de rics. Des del recinte hi ha vistes als turons de Kigali, i a la 
terrassa hi ha una piscina d’obra. Ningú s’hi banya. Els cambrers 
passegen safates plenes de Heineken i uniformes impecables. 
La clientela parla anglès o francès amb tocs de kinyarwanda. 
Són la diàspora que ha tornat a Kigali per passar-hi l’estiu. La 
gent és negra, culta, elegant i perfumada. Accents britànics 
i francès de Mont-real. El Gatete seu amb dos companys de 
taula vinculats al govern. Un d’ells, pare de família, treballa a 
immigració. Front ample, cos llarg, nas aguilenc. 

La distinció entre hutus i tutsis no sempre és clara, perquè els 
matrimonis mixtos existien abans dels anys noranta tot i la violèn-
cia del primer govern ruandès independent contra la minoria tutsi. 
Un document filtrat per Wikileaks signat per algú de l’esfera de la 
diplomàcia nord-americana pretén demostrar que Ruanda encara 
avui està governada per una elit tutsi, per més que Kagame hagi 
inclòs polítics hutu al govern. El Gatete em diu que aquesta notí-
cia és falsa. “Jo no et diré a quin grup pertanyo. I en cas que t’ho 
digués, el que no faria mai és dir-te a quin grup pertany algú altre”. 

Refugiat de segona generació, els seus pares ruandesos ja 
van néixer al Congo, on també va néixer ell i els seus cosins. Els 
avis van abandonar el país a la primeria del conflicte, que va 
començar a ser violent a finals dels anys cinquanta. Al Pilipili, 
algú que no conec em paga les cerveses. La filla del treballador 
d’immigració s’acosta a demanar diners al pare i el Gatete paga. 
Agafem el seu cotxe. S’atura a comprar vi negre i es disculpa; 
no hi ha menjar perquè el servent tenia el dia lliure. La seva 
terrassa també té vistes als turons de Kigali.

malalletra

“Els africans estem tips que ens diguin què falla als nos-
tres països o què hem de fer. He bloquejat molts occidentals 
a Twitter per fer-me comentaris insultants sobre el país i el 
nostre govern”. El cosí del Gatete arriba de la feina i s’asseu 
amb nosaltres. Ve d’un dels sis camps de refugiats de Ruanda 
on treballa, on acullen congolesos i burundesos. El Gatete 
parla, el Jack i jo escoltem. “Diuen que el govern aprofita el 
genocidi per censurar. És mentida. He anat al Parlament a 
demanar que s’escurci el mandat dels presidents i a dema-
nar un canvi de president. Vaig poder impulsar el canvi en 
la constitució ruandesa. El mandat abans era de set anys 
i ara és de cinc. Però no vaig poder evitar que Kagame tor-
nés a presentar-se”.

L’arpa d’Alice Coltrane i l’estesa de llumetes blanques de la 
nit de Kigali. Un mototaxista em va dir que la ciutat de dia és 
un infern però que conduir-la de nit és gairebé màgic.

“El vaig conèixer a l’avió. Vaig dir que venia d’un país que es 
diu Luanda, que els meus ancestres són goril·les i que acostumo 
a enfrontar-me a lleons. S’ho va creure i em va convidar al ca-
sament de la seva filla, a Texas. Vaig anar-hi [...] però, tot i així, 
la primera vegada que vaig caminar per París, em preguntava: 
On són els animals? Quan vaig entrar a viure en aquesta casa 
hi havia aquest arbre. Per què hauria d’arrencar-lo?”.

En Jack passa llista de tots els locals de jazz de Nova York 
i sona “Take Five”, “the best song in the world”, diu el Gatete. 
El vi és negre i dolent perquè la seva única orientació a l’hora 
de comprar-lo és el preu. A Ruanda es beu cervesa des de sem-
pre, però no s’hi fa vi. Passades les copes i la marxa d’en Jack, 
que està cansat i se’n va a dormir, el Gatete i jo ens quedem 
sols. Està escrivint una novel·la. Vagament basada en fets reals, 
diu. Una noia alemanya coneix un ruandès exiliat a Uganda 
i se n’enamora i l’acompanya a l’Àfrica. Es casen i envelleixen 
i ella diu al seu guerriller que s’alegra d’haver viscut aquesta 
vida revolucionària amb ell, que la revolució d’ell ha dotat de 
sentit la seva vida. 

Em deslligo els cabells, llargs fins més enllà de la cintura. 
“Ara sí que tinc ganes de follar-te”.�

El relat de Júlia Bacardit | @JuliaBacardit

/ BERNAT VELO
@velostudio_illustration
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Descobrir les tradicions 
ancestrals dels Pirineus 

El foc és un element 
primitiu que ens 

recorda els nostres orí-
gens més ancestrals, 
més salvatges i més con-
nectats amb la natura. 
Per aquest motiu, el lli-
bre Atles de les festes del 
foc dels Pirineus fascina-
rà no només els infants 
sinó també els adults. 

Amb un total de 52 
pàgines, ens endin-
sa a descobrir les tra-
dicions populars que 
encara avui dia perdu-
ren a bona part de la 
serralada, des d’Ara-
gó fins a Occitània, 
passant per Andorra, 
els Pallars, la Vall de 
Boí, l’Alta Ribagorça, 
la Vall d’Aran –capí-
tol escrit en aranès– i 
l’Alt Berguedà. En tots 
aquests territoris, els 
solsticis estan protago-
nitzats per les anome-
nades falles, que segons 
la idiosincràsia de cada 
poble s’han anat desen-
volupant durant segles. 
I així, mitjançant el foc, 
per una nit a l’any, tor-
nem a connectar amb 
la part més primitiva 
de cadascuna de no-
saltres i de la comuni-
tat. Aquest llibre és un 
recull de totes aquestes 
festes declarades patri-
moni immaterial de la 
humanitat per part de 
la UNESCO l’any 2015.

Amb un text planer 
però degudament do-
cumentat i treballat, ens 

Missatge i ritme a parts iguals

Una bomba política

CINEMA
Parásitos

Bong Joon-ho
Guió: Bong Joon-ho 

i Jin Won Han
Fotografia: Kyung-

Pyo Hong
132 minuts

Corea del Sud, 2019

LLIBRE
Atles de les 
festes del foc 
dels Pirineus
Jordi Alsina 
Il·lustracions 
i disseny: Lluís 
Ràfols
El Dimoni Pelut 
Edicions, 2019
52 pàgines

MÚSICA
JazzWoman
Maléfica
Propaganda pel 
fet!, 2020
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Quasi dos anys des-
prés de Bagheera, 

el recopilatori amb què 
va debutar en solitari, 
JazzWoman presenta 
Maléfica (Propaganda 
pel fet!, 2020), el seu pri-
mer disc de llarga dura-
da. La cantant es manté 
fidel a les seues essències, 
caracteritzades pel hip-
hop més ballable. 

A això, esta vegada 
se li afegeixen pinzella-
des que enriqueixen el 
conjunt, les quals van 
des del dancehall fins al 
trap, passant pel reggae. 
A més a més, podem tro-
bar tot un seguit de col-
laboracions de luxe, com 
la de l’argentina Sara 
Hebe en “Pa’ la discote-
ca”, Arnau (Zoo) i Mireia 
(Pupil·les) en “Amor i 
amistat” o Esteve (Auxili) 
en “Tu i el teu melic”. 

Al llarg dels anys, Bon 
Joon-ho ens ha acos-

tumat a constants can-
vis de gènere en la se-
va filmografia: des dels 
seus inicis en el thriller 
i el terror fins al punt 
actual més transgres-
sor i social, amb Okja o 
Parásitos. Si el director 
ja havia mostrat la seva 
vàlua amb pel·lícules de 
diferents gèneres i fins i 
tot ens havia acostumat 
a barrejar-ne, en aques-
ta obra ho fa de manera 
magistral.

El guió de Parásitos 
és una lectura i una re-
flexió perfecta i immi-
llorable de la lluita de 
classes –un tema esbor-
rat de manera fulminant 
dels mitjans de comuni-
cació convencionals– a 
l’actual societat capi-
talista. El mínim detall 
està narrat i dibuixat 

ressenyes

Anna Pujol Reig | @putxiputxis

Elies Boscà | @Elies_Bosca

Sergio D’Asensio | @elgatodealaska

explica les tradicions 
dels diferents pobles. 
També trobareu un ma-
pamundi on es represen-
ten i s’expliquen totes les 
divinitats i festes solars 
que tenen a veure amb 
els solsticis i que tenien 
lloc abans de la cristia-
nització de la majoria 
de territoris. A més, cal 
fer una especial menció 
a les il·lustracions a to-
ta pàgina i tot color que 
ens acompanyen en ca-
da capítol, que donen al 
llibre un toc més poètic 
i fan la lectura més agra-
dable i amena, perfecta 
per als infants. 

Per tant, una lectu-
ra i un paginat ideals 
per conèixer el nostre 
passat, per preservar 
les nostres tradicions 
i per descobrir racons 
del nostre territori. Un 
cop hàgiu viatjat per 
les pàgines de l’atles, 
us adonareu que tant 
a un cantó com a l’altre 
dels Pirineus no som 
gens diferents. Fins i 
tot si ho lliguem amb 
el mapamundi d’inici, 
veurem que la fascina-
ció i la necessitat del 
foc i del sol  ha acompa-
nyat els éssers humans 
al llarg de tots aquests 
segles, i encara que 
avui en dia estiguem 
molt desconnectades 
de les nostres arrels, 
és important i neces-
sari tornar a entendre 
d’on venim.�

de forma mil·limètri-
cament perfecta, amb 
diferents aromes i for-
mes. El més interessant 
és estudiar-ne el guió 
i els seus recursos narra-
tius per poder entendre 
el missatge que propo-
sa l’autor sud-coreà. És 
realment un còctel ex-
plosiu amb una gran 
càrrega política que no 
deixa indiferent a nin-
gú; un rerefons que ens 
convida a la reflexió.

És el primer film 
no nord-americà que 
guanya l’Oscar a Millor 
Pel·lícula. Un reconei-
xement curiós, més 
encara sabent el tema 
que tracta i com el mos-
tra a la pantalla. No és 
la típica pel·lícula que 
Hollywood premia amb 
l’Oscar, ni tan sols amb 
una nominació. És un 
premi realment estrany.�

Les lletres –que con-
juguen valencià i caste-
llà indistintament– com-
binen la denúncia social 
de problemàtiques com 
l’assetjament escolar o el 
masclisme amb la crida 
a ajuntar-se i passar-s’ho 
d’allò més bé. En defini-
tiva, un àlbum que po-
sa l’artista valenciana en 
la primera línia del nos-
tre panorama musical 
i que podrem gaudir en 
tots els escenaris a partir 
d’este estiu.�



Què és l’Alliberament de la Mare Terra?
Recuperar la terra. D’ençà de la primera colonització 
espanyola, van robar les terres dels nostres ancestres. 
La plana de la vall on vivia el poble nasa era selva. 
Fa cent anys, una minoria de terratinents ens des-
plaçaren més amunt de la muntanya. És la història 
que conten els nostres majors. Els nets no ho hem 
oblidat. El govern diu: “Per què els indígenes neces-
siten tanta terra, si tenen muntanya i no la treballen? 
Mandrosos”. Però un 75% la conservem per a nai-
xements d’aigua, boscos, llacunes… No per cultivar. 
Preservem el territori. Les famílies viuen amuntega-
des en cases petites. Per això, des dels setanta i vui-
tanta, baixem a recuperar la terra robada. L’any 2014, 
Guàrdia Indígena, dones i joves iniciem l’alliberament 
més recent. Hi ha molta repressió. Les que capturen 
són judicialitzades, se’ls imputen càrrecs falsos.

Patiu amenaces des de molts 
fronts. Empreses de monocul-
tius, govern, actors armats...
Sí, fins i tot instal·laren una base militar. 
Tot i això, vam entrar a recuperar la ter-
ra. Hi va haver moltes escomeses amb 
els antidisturbis i amb els administra-
dors de les finques. N’hi ha que són de 
Carlos Ardila Lülle, propietari de licore-
res i del refresc Postobon. D’altres són 
d’empresaris que viuen fora del país.

Grans terratinents, però ningú els veu. Allà 
només hi viu el seu personal, oi? Una manera 
d’actuar que es repeteix per tot el país.
Exacte, com ara l’expresident Uribe Vélez. Ells 
tenen tanta terra que no saben ni quina és seva. 
Les finques que volem recuperar són del milionari 
Ardila Lülle. No estem batallant contra un qualse-
vol! I per això sí que van portar tota la cavalleria. 
Una altra raó per la qual alliberem la finca és que 
hi creua una carretera on hi havia molts segres-
tos, robatoris i assassinats. A principis dels 2000, 
hi van matar quinze companys en una massacre. 
Vam dir, per aturar-ho cal recuperar la terra. I es 
va frenar la delinqüència. Però segueix l’escomesa 

d’actors armats. La comunitat resisteix. Hi ha cinc 
finques, tan sols se n’han alliberat trossos.

Allà hi havia monocultiu. 
Canya de sucre, per a etanol; que va a Europa, els 
Estats Units… Cal reforestar i protegir els congostos 
on neix i hi passa l’aigua; que la comunitat pugui 
sembrar-hi plàtans, iuca, frijoles… Aquest cultiu es 
comparteix a través de la minga [treball comunitari].  

I què fa l’Estat?
Deixen de venir sis, vuit mesos. Però després fan una 
ràtzia i només es pot recol·lectar allò que creix de 
pressa. Destrossen les casetes. Tot ho ensorren, l’ES-
MAD, la policia i l’exèrcit. Perquè venen tots. Disparen 
balins, gasos lacrimògens. Si no funciona, tiren a ma-
tar. I ells diuen que no, que hi havia un grup armat.

Serien els falsos positius, perso-
nes assassinades a qui acusen 
d’haver entrat en combat... 
Sí, però és fals, tenim una determi-
nació molt dràstica: no usem armes.

Com saneu la terra alliberada?
Descontaminant-la del monocultiu: 
tombar la canya i reforestar amb mol-
ta varietat. Es fan rituals per treballar 
la part espiritual. Han tornat les aus, se 

les sent cantar; retornen animals desplaçats. 

I quan tornis, què hi trobaràs?
Em trobaré que persones que van quedar allà ja no 
hi són. Ja no les trobaré. Cristina. Asdrúbal. Fa poc 
van assassinar un altre company, l’Alexander. Ja no 
hi seran. Això fa mal. És estrany, al territori no em 
sortien ni llàgrimes, però aquí... Ui, he tingut unes 
ploreres! Sents impotència. Per què passa tot això? 
Morir així, a mans d’armes. Què pots fer? Em toca 
tornar a començar de nou, encarrilar-me cap a la 
feina al territori, amb les dones, la Guàrdia Indígena, 
l’organització… I seguir fent treball polític. La part 
bona és que veuré la meva mare. Ella i les meves 
filles són el que més trobo a faltar.�

Integrant de l’Associació de 
Cabildos Indígenes del Nord 
del Cauca (ACIN). Va néixer 
a les muntanyes de Corinto, 
entre la vall del Cauca i el 
massís Colombià. El nord 
del Cauca és territori nasa, 
alliberat a trossos de mans 
de qui l’ha colonitzat des de 
fa segles. Allà hi ha grans 
finques de transnacionals. 
El monocultiu de canya de 
sucre ocupa el 23,4% de la 
terra productiva. Valencia 
Cuetia ha coordinat el 
Programa Mujer de l’ACIN 
i és part de la Guàrdia 
Indígena. Com a autoritat 
nasa, ha rebut amenaces 
d’actors armats i ha patit 
desplaçament forçat. Per 
garantir la seva seguretat, 
ha estat sis mesos acollida a 
Barcelona amb el Programa 
Català de Protecció a 
Defensors i Defensores 
dels Drets Humans de la 
Generalitat, a través de la 
Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i el Col·lectiu 
Maloka. Abans de residir 
a Catalunya, s’establia a 
Miranda, un nucli urbà on 
viuen gairebé 13.000 nases 
fora del Resguard Indígena.

“Quan alliberem 
terres tornen les 
aus, se les sent 

cantar; retornen 
els animals 
desplaçats”

“Ells tenen tanta terra que 
no saben ni quina és seva”

Anna Celma | @Acelmamelero

Alicia Valencia Cuetia,
activista del poble nasa

in
D

ir
ec

ta

/ A. C.


	001Directa502
	003Directa502
	009Directa502
	015Directa502
	017Directa502
	021Directa502
	026Directa502
	031Directa502
	032Directa502

