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Berta Camprubí | @bertacamprubi 
Cauca, Colòmbia 

4    A FONS

“T
u ets el meu Déu, tot gloriós, 
en qui col·loco tota la me-
va confiança, tota la meva 
esperança, senyor. Perquè 
per aquell que creu, tot és 
possible”, exclama el pastor 

Misael Tenorio, de l’església evangèlica Manantial 
de Vida en Crist, en una petita caseta feta de fang 
i bambú d’una comunitat rural al nord del Cauca 
colombià. Quinze persones estan al seu voltant, 
amb els ulls tancats, les mans alçades, dues d’elles 
agenollades a terra. L’escena es reprodueix cada 
diumenge, i de vegades cada dia, a milers i milers 
de comunitats d’arreu del món, sobretot d’Amèri-
ca, però també d’Àfrica i d’Àsia. “Per mi ser evan-
gèlica és quelcom molt gran i allà on anem tenim 
l’obligació de portar la paraula del senyor”, as-
segura Gloria Ortega, feligresa de l’església Unió 
Missionera Evangèlica Colombiana.
Es calcula que hi ha més de 900 milions de perso-

nes que professen aquesta creença arreu del món, 
entre els corrents evangèlics, pentecostals i neopen-
tecostals, una xifra en creixement constant des de fa 
quatre dècades. El cas de l’Amèrica Llatina és para-
digmàtic i crida l’atenció de pensadores i activistes 
que lluiten per la defensa de la vida. I és que una 
de cada cinc llatinoamericanes és membre d’una 
congregació evangèlica, segons una enquesta del 
Llatinobaròmetre de l’any 2017 realitzada a divuit 
països. Més de 100 milions de persones seguidores 
d’una fe que no està arribant només a les comuni-
tats més remotes de l’Amazones o als pobles més 
elevats dels Andes, sinó que també ha arribat a la 
majoria de parlaments llatinoamericans.

Aquestes congregacions han demostrat ser capa-
ces d’oferir, a una societat caracteritzada per la de-
sigualtat social i l’absència de les prestacions de 
l’anomenat estat del benestar, un teixit comunitari 
al qual acollir-se, un suport de vegades emocio-
nal, de vegades econòmic. El seu discurs, però, ve 
acompanyat de postulats ultraconservadors, com 
l’oposició al matrimoni homosexual o l’avortament 
i tota una bateria de valors tradicionals que, segons 
diverses organitzacions, amenacen els drets sexuals 
i reproductius i fins i tot els drets humans.
“La seva concepció de com ha de ser la societat 
busca tornar a un ordre natural moral, és a dir, 
un ordre heterosexual, de gènere conservador; 
un ordre que limiti llibertats i que garanteixi que 
ells mateixos puguin governar”, explica Diana 
Granados, antropòloga feminista colombiana 
i investigadora dels fonamentalismes religiosos. 
Parla de llibertats com l’accés a mètodes anticon-
ceptius, l’eutanàsia o l’erradicació de la pena de 
mort dels codis penals. “I el més perillós és que 
aquestes concepcions tenen una connexió global 
i que són compartides per persones religioses 
que ocupen alts càrrecs del poder polític”, diu 
Granados en referència a la majoria de governs 
de l’Amèrica Llatina o dels mecanismes interes-
tatals com l’Organització dels Estats Americans 
(OEA), però també del Parlament Europeu.

Després de l’espasa i la creu
Per entendre l’origen d’aquestes religions hem 
de remuntar cinc segles enrere i recordar dos 
moments clau: l’inici de l’evangelització catò-
lica del nou món al qual anomenaren Amèrica, 

ADORACIÓ I PODER 
TRANSNACIONAL

La fe evangèlica creix arreu del món, en especial a l’Amèrica Llatina, 
on ha impulsat l’arribada al poder de líders ultradretans com 

Jair Bolsonaro i ha promogut una agenda social i mediàtica antidrets
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Missa evangèlica 
pentecostal amb 

música i adoració a 
Salvador de Bahia 
(Brasil) l’any 2013 

Uns 900 milions de 
persones professen 
aquesta creença, 
entre evangèliques, 
pentecostals i 
neopentecostals 
 
Defensen postulats 
ultraconservadors 
com l’oposició 
al matrimoni 
homosexual o 
l’avortament 

al seu barri o comunitat, ja que no existeix una 
instància centralitzada de direcció com ara el 
papat del Vaticà, tot i que sí que existeixen uns 
marcats lideratges locals i regionals.
L’inici de la presència d’esglésies protestants a 

l’Amèrica Llatina es dona amb la independència 
dels diferents països llatinoamericans de l’Espanya 
catòlica, apostòlica i romana, procés que brindà 
certa obertura religiosa. La primera onada s’estén 
amb l’arribada de migració europea a inicis del se-
gle XIX. En la segona onada, cap al 1850, societats 
missioneres dels Estats Units desembarquen al sud 
del continent per anunciar el seu evangeli protes-
tant. Comença aquí un procés de recolonització 
espiritual, actiu fins avui entre els pobles llatino-
americans. El filòsof Diego Jaramillo assegura que 
aquesta evangelització “s’ha dotat sempre d’uns 
espais per cooptar culturalment les comunitats 
indígenes, camperoles i afrodescendents des del 
punt de vista religiós i polític, com serien encara 
avui els Cossos de Pau dels Estats Units”.
A inicis del segle XX, aflora a Kansas i Califòrnia 

el moviment pentecostal entre les protestants 
de les classes més humils d’aquests estats 
i amb un important component anticomunista. 
Congregacions que tindran la seva explosió de-
mogràfica durant els anys seixanta a l’Amèrica del 
Nord i que, com a contraatac a la influència social 
de la teologia de l’alliberament, durant la dècada 
dels setanta es faran fortes al sud. Per continuar 
contraatacant, durant els anys vuitanta creix als 
Estats Units i s’expandeix pel món la teologia de 
la prosperitat, segons la qual la prosperitat finan-
cera i física de les creients depèn de la voluntat 

de Déu i de les seves oracions i donacions a les 
congregacions evangèliques.
Jaramillo apunta que a partir de la declaració d’es-

tats laics –en el cas de Colòmbia, per exemple, l’any 
1991, a Guatemala a partir de 1985–, s’aconsegueix 

“cert distanciament entre la política i la institució 
catòlica, però alhora s’amplia la llibertat religiosa, 
que fa que els moviments evangèlics i pentecostals 
creixin”. “Tornar Amèrica a Déu”, proclamaren 
aquests moviments durant el cinquè centenari de 
l’anomenat descobriment d’Amèrica, l’any 1992. A 
partir d’aquí, “el que es van proposar és arribar 
no només als seus creients sinó a tota la socie-
tat. I efectivament obtenen un lloc d’incidència 
i d’influència política més decidida i activen una 
remodernització del seu culte que fa que s’expan-
deixin”, afegeix Granados.

Demografia evangèlica
Amb més de 600 milions d’habitants, l’Amèrica 
Llatina se segueix considerant un subcontinent 
eminentment catòlic. A la majoria de països, però, 
en els últims trenta anys, esglésies evangèliques, 
pentecostals i les anomenades neopentecostals han 
crescut de manera significativa. “Després d’aquest 
pentecostalisme clàssic, sorgeix el que anomenem 
neopentecostalisme, ara en auge, que són confes-
sions que sobresurten de les congregacions tradi-
cionals, són nous actors relacionats amb poders 
concrets”, explica Granados. Amb les excepcions 
de Mèxic i el Paraguai –on un 80% i 90% de les 
seves poblacions, respectivament, se segueixen 
considerant catòliques– i de Xile i l’Uruguai –on el 
que ha crescut és l’ateisme–, a la resta de països 

l’any 1492, i l’inici de la reforma protestant pel 
frare Martí Luter, l’any 1517 a Alemanya. La fe 
evangèlica, branca de la protestant, té per ca-
racterístiques la no representació en imatges 
de les figures bíbliques, l’absència de culte als 
sants i a la verge Maria i la possibilitat que qual-
sevol pugui obrir la seva franquícia evangèlica 
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A Guatemala un 41% 
de la població es 
declara evangèlica, 
un 32% a Nicaragua, 
un 30% al Brasil i un 
28% a El Salvador 
 
Aquest fenomen 
supera el camp 
espiritual i travessa el 
polític i el social degut 
a la seva “agenda 
social antidrets”

/ PAU FABREGAT I 
BERTA CAMPRUBÍ
@Pau_Fabregat i 
@bertacamprubi

es detecta una considerable migració religiosa 
del catolicisme a la fe evangèlica.
Tot i que es fa complicat aconseguir dades con-

cloents, segons diversos censos i estudis regionals, 
a Guatemala un 41% de la població es conside-
ra evangèlica, un 32% a Nicaragua i un 28% a El 
Salvador, i l’Amèrica Central és la regió on aquestes 
congregacions han agafat més força. Amb el seu 
creixement i el suport explícit del vot de les seves 
comunitats, han arribat o s’han mantingut al poder 
líders ultraconservadors com Jair Bolsonaro, Ivan 
Duque o Juan Orlando Hernández, però també 
mandataris considerats progressistes com Andrés 
Manuel López Obrador. Ja fa alguns anys que tota 
candidatura a una presidència de la regió es veu 
obligada a reunir-se amb la comunitat evangèlica 
com a actor estratègic.
Al Brasil, gairebé un 30% de població professa 

el culte evangèlic. Segons l’Institut Brasiler de 
Geografia i Estadística, mentre que l’any 2000 
s’identificaven amb el culte evangèlic 26,2 milions 
de brasileres, l’any 2010 aquesta xifra va passar a 
42,3 milions, un creixement del 61%. I segons la 
Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el 
Carib (CEPAL), aquest creixement és més accentu-
at en les comunitats indígenes de tot el continent. 
En el cas del Brasil, si l’any 1991 hi havia 20 indí-
genes evangèliques per cada 100 catòliques –dei-
xant de banda les que conserven la seva pròpia 
espiritualitat–, l’any 2010 eren 60 evangèliques 
per cada 100 catòliques.
Segons el sociòleg bolivià Julio Córdoba, expert en 

l’impacte del culte evangèlic en les comunitats ai-
mares i quítxues de Bolívia, “sobretot quan les co-
munitats es desestructuren degut a la penetració de 
relacions capitalistes i sorgeix una elit de camperols 
més rics, comerciants, transportistes, les esglésies 
evangèliques emergeixen com una alternativa per 
als camperols més pobres”. En aquests casos, els 
serveis, l’atenció i inclús l’afecte que no brinden 
els sistemes de prestacions públiques –precaris o 
inexistents a les regions empobrides– els ofereixen 
les comunitats evangèliques. La transformació de ca-
tòlica a evangèlica per moltes també és una evolució 
moral: “En la vida catòlica seguim ballant, bevent, 
parlant malament de la gent, però gràcies a l’evan-
geli ja ens hem adonat que tot això ofèn a Déu i no 
ho hem de fer”, assegura Gloria Ortega.

L’agenda social antidrets
Aquesta migració religiosa ja és àmpliament inter-
pretada com un fenomen que sobrepassa el camp 
espiritual i travessa el polític i el social degut a la 
instal·lació del que consideren una “agenda soci-
al antidrets” que està creixent exponencialment. 
Com afirma la feminista comunitària i lideressa 
maia q’eqchi i xinca Lorena Cabnal, “juguen no 
només amb la possibilitat del mandat que conside-
ren diví, sinó amb la responsabilitat d’administrar 
els pobles” utilitzant precisament aquest poder 
diví. El portal web La Mala Fe, impulsat per orga-
nitzacions com el Consorci Llatinoamericà contra 
l’Avortament Insegur (CLACAI), fa anys que recull 
notícies i investigacions sobre l’avançada d’aques-
tes congregacions a les quals anomena “creuades 
antigènere”. Des del consorci asseguren que “els 
drets sexuals i reproductius de les dones, els drets 
fonamentals de les persones LGTBIQ i el desen-
volupament d’una educació lliure de prejudicis 
i violència estan en risc”.
Segons la investigadora costa-riquenya Gabriela 

Arguedas, es tracta d’una “erosió gradual del teixit 

democràtic de la política que potencialment trans-
forma l’arquitectura institucional de règims demo-
cràtics en simulacres”, com afirma al seu estudi, 
publicat per l’Observatori de Sexualitat i Política, 
sobre el “fonamentalisme neopentecostal” i “la 
ideologia de gènere”, un invent conceptual usat 
ja en moltes campanyes polítiques de tota la regió. 

En opinió de Granados, aquest creixement té 
lloc gràcies a un desplegament de figures clau de 
les congregacions en diversos camps de la socie-
tat: “Tenen centres d’estudis, universitats, grups 
d’advocats, cadenes radiofòniques, canals de te-
levisió i de YouTube: hi ha una diversificació de 
la seva presència que s’enforteix durant els no-
ranta amb l’entrada del neopentecostalisme”. El 
desplegament té més presència als països del Sud 
global, però segueix tenint el seu principal cen-
tre de poder als Estats Units i compta amb fortes 
complicitats també a Europa. A l’Estat espanyol, 
per exemple, la Universitat de Navarra, fundada 
pel líder de l’Opus Dei José María Escrivá, ha pu-
blicat articles científics que han ajudat a legitimar 
i posicionar el concepte d’ideologia de gènere i ha 
donat cobertura a treballs acadèmics sobre l’ho-
mosexualitat “com a condició patològica que pot 
ser tractada”. Dins la seva oferta curricular podem 
trobar el Màster en Matrimoni i Família o semina-
ris sobre com prevenir divorcis. 
“Existeix un flux continu de finançament d’agènci-
es nord-americanes cap a les congregacions evan-
gèliques de l’Amèrica Llatina. És una nova forma 
d’imperialisme”, assegura Fabio Py, doctor en 
teologia i autor del llibre Cristofascismo. Com a 
exemple, segons explica el pensador brasiler, “el 
cos més gran de l’aparell missioner que hi ha al 
món després del Vaticà és la Convenció Baptista 
del Sud, dels Estats Units. És una gran estructura 

ESTATS UNITS
Donald Trump 
és presbiterià i el 
vicepresident Mike Pence 
i el secretari d’Estat Mike 
Pompeo són evangèlics. És 
significativa la presència 
de la fe ultraconservadora 
entre membres republicans 
del Congrés i el Senat, 
i alguns demòcrates.

EL PODER EVANGÈLIC EN ELS GOVERNS I PARLAMENTS D’AMÈRICA

GUATEMALA
Valor (9 representants), 
Visió amb Valors (7) i 
Front de Convergència 
Nacional (8) són partits 
evangèlics. Els partits 
Vamos (17) i Todos (7) 
tenen al seu capdavant 
líders evangèlics. 
En total, 48 de 160 
representants. Jimmy 
Morales, president fins 
al gener de 2020, és 
evangèlic, de la mateixa 
manera que Alejandro 
Giammattei, l’actual 
president.

MÈXIC
Partido Encuentro Social, 
de fundació evangèlica i 
en aliança estratègica amb 
l’actual president Andrés 
Manuel López Obrador, té 
28 representants (4 de 128 
al Senat i 24 de 500 a la 
cambra parlamentària).

COSTA RICA
Restauració Nacional 
(7 de 57 representants) 
està liderat per Fabricio 
Alvarado, predicador 
evangèlic que va ser 
el segon candidat 
presidencial més votat 
a les eleccions de 2018, 
amb el 40% dels vots.
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El rànquing de 
poderosos de fe 
evangèlica el lidera 
el vicepresident 
dels Estats Units, 
Mike Pence 
 
Pastors evangèlics 
parlen de 
l’anomenada 
‘ideologia de 
gènere’ com si 
fos una malaltia

que destina molts recursos cap a l’exterior i el seu 
principal focus és l’Amèrica Llatina”. D’altra banda, 
Cabnal recorda que “la viabilitat econòmica de les 
esglésies evangèliques és sostinguda per milers 
i milers de persones a partir de la dècima”.
Tot i així, en els últims anys, “s’han anat autono-

mitzant els poders economicoreligiosos, és a dir, 
que ja no actuen sempre com a franquícies transna-
cionals que surten dels Estats Units i s’expandeixen 
per tot el món sinó que ja hi ha nous poders que co-
mencen a crear els seus propis emporis: ja no s’han 
de defensar de la casa matriu gringa, tenen els 
seus propis tentacles”, assegura Diana Granados 
des de Colòmbia. Missió Carismàtica Internacional, 
Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, l’Avivament, 
Rius de Vida, Unió Missionera Evangèlica... Segons 
el sociòleg argentí Javier Calderón existeixen més 
de 19.000 versions d’aquestes congregacions.

Objectius polítics i econòmics
La llista de líders polítics de confessió evangèlica 
a Amèrica l’encapçalen, per ordre de poder, el 
vicepresident i el secretari d’estat de la primera 
potència mundial. Mike Pence i Mike Pompeo han 
protagonitzat reunions opaques amb presidents 
llatinoamericans i pastors evangèlics del nord 
i conjuntament patrocinen Capitol Ministries, una 
organització religiosa que, segons la seva pròpia 
carta de presentació, “crea deixebles de Jesucrist 
en l’arena política al voltant del món”. Es tracta 

ordenar la vida de les comunitats, i d’aquesta ma-
nera es violenten les relacions de vida i els drets 
humans”, continua.
I del camp polític, al mediàtic, i per tant a l’imagi-

nari col·lectiu de la societat. En les campanyes elec-
torals de Jair Bolsonaro al Brasil o d’Ivan Duque 
a Colòmbia –i molt concretament durant la cam-
panya pel “no” al plebiscit que buscava ratificar 
els acords de pau entre les FARC i el govern de 
Colòmbia–, el concepte d’ideologia de gènere va ju-
gar un paper clau en la retòrica mediàtica. Pastors 
evangèlics erigits com a referents d’opinió en par-
laven com si fos una malaltia i insistien en “llui-
tar-hi en contra”, proclama que es podia traduir 
com una lluita contra les polítiques de gènere i els 
activismes feministes i LGTBI presents en alguns 
congressos i ministeris que busquen transformar 
la manera en què l’església cristiana ha entès tra-
dicionalment el gènere i la sexualitat.
Lorena Cabnal connecta el creixement de les esglé-

sies evangèliques amb el model extractivista instal-
lat als territoris que anomena Abya Yala (Amèrica 
Llatina). Segons ella, “l’empobriment, les políti-
ques de terra arrasada i els alts nivells de feminici-
dis, de violències i d’emigració són les condicions 
que generen aquests fonamentalismes neoliberals 
i aquestes interpretacions de la teologia de la pros-
peritat”. Interpretacions que, segons ella, apro-
fiten la vulnerabilitat emocional dels pobles per 
fer creure que “per crear economia i per la soste-
nibilitat del país, han de vendre els seus recursos 
naturals, s’han d’explotar els boscos, els rius, els 
minerals. Aquí hi ha una perversitat, ja que les co-
munitats arriben a legitimar els líders evangèlics 
que plantegen aquest tipus de prosperitat com un 
dels camins de la Salvació”. Segons Cabnal, al seu 
país les organitzacions evangèliques han acabat 

“vinculant-se també amb altres relacions comple-
xes de poder i de control territorial que tenen a 
veure amb el narcotràfic”.
“La tendència al nostre continent és pensar que 
la religió ha d’estar en la política i en el mercat. 
Aleshores les disputes entre esglésies i la capaci-
tat de captar persones ja no estan tan lligades a 
propòsits de fe. Avui aquests són instrumentalit-
zats i els principals propòsits tenen a veure amb 
fer créixer la participació d’aquestes esglésies en 
política perquè dona rèdits econòmics i vicever-
sa. Allò més fosc de tota aquesta tendència ideo-
lògica conservadora a escala mundial és que casa 
amb valors de la dreta i l’extrema dreta”, explica 
Granados. La xenofòbia, el discurs antiimmigració, 
el sexisme o l’homofòbia es popularitzen. 
Mentre que en l’àmbit local i comunitari aquesta 

fe confereix a moltes persones estabilitat moral 
i emocional i fins i tot solucions als seus problemes 
quotidians, en l’àmbit nacional i regional “s’estan 
construint pànics morals, pànics a la sexualment 
diversa, pànic a la migrant, pànic al pobre, pà-
nic a les dones amb un mocador lila...”, afegeix 
Granados. “Pànics que enforteixen aquestes ini-
ciatives politicoreligioses que el que fan és retro-
cedir en drets i en la secularitat de l’estat. I no tan 
sols a Amèrica, també a l’Europa blanca”, conclou. 
Tenim l’exemple de Polònia, on vuitanta munici-
pis s’han declarat com a “zones lliures d’LGTBI”. 
I, sens dubte, les migracions massives o desplaça-
ments forçats des de l’Amèrica Llatina cap a Europa 

–o més concretament cap a les seves principals ex-
metropòlis, l’Estat espanyol i Portugal– fan que la 
presència de congregacions evangèliques també 
vagi en augment a casa nostra.�

d’evangelitzar líders polítics perquè legislin se-
gons els principis bíblics. “Lleis que veten lluites 
i resistències històriques de les comunitats, de la 
pluralitat”, segons la feminista comunitària gua-
temalenca. “A través d’aquestes relacions inten-
cionals de poder, s’aconsegueix una jerarquia en 
la presa de decisions ultraconservadores de com 

EL PODER EVANGÈLIC EN ELS GOVERNS I PARLAMENTS D’AMÈRICA

COLÒMBIA
Moviment Independent 
de Renovació Absoluta 
(4) i Colòmbia Justa 
Lliures (4), en total 8 
de 280 representants. 
Partits ultraconservadors 
com Centre Democràtic 
tenen entre les seves 
files diversos líders 
evangèlics.

BRASIL
Partit Social Cristià (10), 
Partit Republicà del Brasil 
(34) i Partit Patriota, 
lligat a la congregació 
Assemblea de Déu 
(7), en total 51 de 594 
representants. A més, 
una suma de pastors 
evangèlics d’altres partits 
conformen l’anomenat 
Front Parlamentari 
Evangèlic, una de les 
principals bancades de 
Jair Bolsonaro.

PERÚ
Front Popular Agrícola 
del Perú, braç polític de 
l’Associació Evangèlica 
de la Missió Israelita del 
Nou Pacte Universal 
(15 escons de 130). El 
Partit de la Restauració 
Nacional té més de 50 
alcaldies a tot el país.

XILE
Fa poc més d’un any es 
va constituir Units en 
la Fe, el primer partit 
evangèlic xilè, encara 
sense representació. 

VENEÇUELA
Nueva Visión para mi 
País (1 de 167). Moviment 
Esperança pel Canvi 
té força representació 
en l’àmbit regional 
però no en el nacional. 
Javier Bertucci, pastor 
de l’església Maranatha 
de Veneçuela, va 
aconseguir un 11% dels 
vots en les presidencials 
de 2018. 

BOLÍVIA
Partit Demòcrata Cristià 
(12 escons de 166). Chi 
Hyun Chung, pastor de 
l’Església Presbiteriana 
Coreana, va ser candidat 
a la presidència l’any 
2019, i va arribar a ser 
tercera força.
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CONVIVÈNCIA ENTRE LES 
ÀNIMES PROGRESSISTA 

I ULTRACONSERVADORA 
L'evangelisme a Catalunya havia estat, fins després de la dictadura franquista, 

un moviment de caràcter progressista, però des dels anys vuitanta i amb 
el tombant de segle, aquesta religió ha incorporat postures d’extrema dreta
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Als anys vuitanta 
van arribar a l’Estat 
espanyol missioners 
evangèlics de culte 
carismàtic procedents 
dels Estats Units 
 
Aquesta branca posa 
èmfasi en el poder 
de l’Esperit Sant, 
amb cerimònies 
amb música, 
miracles i desmais

Podria l’evangelisme català tenir en un fu-
tur el paper que aquesta religió ha tingut 
en l’auge de l’extrema dreta en indrets 
com el Brasil? Arribarem a veure grups 

polítics obertament evangèlics? Vox pot capita-
litzar el vot evangèlic? Aquestes preguntes han 
començat a ressonar amb força els últims anys, 
sobretot després de les victòries electorals de 
Donald Trump i Jair Bolsonaro, i han posat en el 
punt de mira el protestantisme català: amb 141.935 
fidels i 800 centres de culte, és la segona religió 
en notorietat a casa nostra per darrere de l’hege-
mònic catolicisme. Amb tot, tal com explica Mar 
Griera, directora de l’Institut en Sociologia de les 
Religions de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(ISOR), “no existeixen unes respostes clares, en 
part per l’heterogeneïtat que representa el movi-
ment evangèlic”. 
Si bé és cert que l’evangelisme català comparteix 

elements amb algunes postures ideològiques dels 
seus homònims americans, també ho és que hi ha 
diferències que l’allunyen de la visió ultradretana 
que està prenent volada a l’altra banda de l’Atlàntic. 

Un origen progressista
El protestantisme va arribar a la península Ibèrica 
a través de Catalunya a principis del segle XVI, 
procedent del nord d’Europa. S’instal·lava en un 
territori dominat per l’església catòlica i per això 
va ser perseguit durant molt de temps. Fins al segle 
XIX, les esglésies evangèliques catalanes eren po-
ques, però aleshores van agafar embranzida amb 
la revolució industrial i la influència dels països 
de l’òrbita protestant a Catalunya. 

Segons explica Griera, en aquell temps “les es-
glésies protestants dugueren a terme nombroses 
campanyes per la promoció de la laïcització de 
l’estat, de llibertat de consciència, etc.”. En part, 
aquesta tasca que podríem pensar contrària a la 
religió té a veure amb la persecució viscuda. Així, 
tot i que durant la Segona República el protestan-
tisme va gaudir de cert reconeixement, amb la dic-
tadura franquista va tornar a ser perseguit. “Venim 

d’una situació de clandestinitat”, expliquen des 
de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya (Ferede), i alhora reconeixen que amb 
la fi del franquisme “la nostra situació ha canviat 
molt positivament”. 
Als anys setanta i vuitanta es va produir un procés 

d’institucionalització de les esglésies evangèliques 
en grans organitzacions com el Consell Evangèlic 
de Catalunya (CEC) o la mateixa Ferede. També 
va ser quan van arribar a l’Estat espanyol molts 
missioners evangèlics de culte pentecostal o caris-
màtic procedents dels Estats Units que s’instal·la-
ven sobretot en barris marginals i que tenien una 
ideologia ultraconservadora. Aquesta branca del 
protestantisme que posa èmfasi en el poder de l’Es-
perit Sant i celebra cerimònies amb forta presència 
de la música, els miracles i els desmais rivalitzava 
amb les comunitats tradicionals de caràcter pro-
gressista establertes. “El creixement d’aquestes es-
glésies generà suspicàcies”, explica Griera. I afegeix 
que passat un temps les disputes es resolgueren 
i ambdues visions protestants “es van definir com a 
complementàries”. En part, aquesta reconciliació 
es va produir perquè als vuitanta la societat cata-
lana va viure un procés de secularització i el pro-
testantisme institucional va preferir la unió amb 
un pentecostalisme en auge que haver d’afrontar 
una pèrdua significativa de fidels. 
Fou durant aquells anys que aparegué l’Esglé-

sia de Filadèlfia, un moviment pentecostal diri-
git i integrat per persones d’ètnia gitana. Segons 
Antonio Montañés, sociòleg de les religions de 
la UAB, les esglésies de Filadèlfia van aconseguir 
desplaçar el catolicisme dins les comunitats gi-
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La majoria 
d’esglésies 
evangèliques 
es nodreixen de 
persones en situació 
de vulnerabilitat 
 
A les Illes, però, 
hi destaca una 
forta presència de 
protestants que són 
persones jubilades 
del nord d’Europa

Cerimònia a  
l’església Adoració 
Profètica Church 
del barri del 
Bon Pastor de 
Barcelona

tanes i avui dia “pràcticament no hi ha famílies 
gitanes on no hi hagi algun convers”.
Al tombant de segle, l’evangelisme va rebre un 

nou impuls. En el marc dels processos de migració 
massius d’aleshores, van arribar als territoris me-
diterranis milions de persones procedents d’Àsia, 
Àfrica i l’Amèrica Llatina que en els seus països 
d’origen ja professaven la fe pentecostal o que en 
arribar als Països Catalans van convertir-se del ca-
tolicisme al pentecostalisme. Aquesta tercera re-
composició de l’evangelisme va suposar un viratge 
definitiu cap a la dreta, sobretot per la irrupció de 
la teologia de la prosperitat, una doctrina neoli-
beral d’influència estatunidenca molt present en 
el pentecostalisme llatinoamericà.
La incorporació de persones migrants a l’evange-

lisme es va produir per tres vies: nous fidels que 
s’unien a esglésies ja existents; la creació de noves 
comunitats, en funció de la llengua del país d’ori-
gen, que depenien de les esglésies ja existents al 
territori, o el sorgiment de noves esglésies total-
ment independents que a vegades són sucursals 
d’esglésies pentecostals que hi ha al país d’origen. 
Aquest últim cas és el que s’ha anomenat multina-
cionals evangèliques, grans empreses de la fe com 
la brasilera Església Universal del Regne de Déu, 
amb més de tres milions de fidels a tot el món, o 
la mexicana Església la Llum del Món. 
Actualment, l’evangelisme ha donat un tomb ra-

dical i, de les 800 comunitats que el conformen a 
Catalunya, més del 65% són pentecostals. Les per-
sones migrants tenen un paper cabdal en aquestes 
comunitats, que en la seva majoria estan forma-
des per fidels d’origen llatinoamericà, però també 

comparable a Catalunya, terra on es va establir el 
protestantisme històric. Així mateix, a Mallorca, 
Menorca o Eivissa, hi destaca la presència de per-
sones jubilades del nord europeu que representen 
una forta bossa de protestants. 
Pel que fa al seu poder, cal relativitzar-lo. “En el 

context d’un estat pseudoconfessional, els evan-
gèlics segueixen sent discriminats amb relació al 
catolicisme”, explica el director de l’Observatori 
del Laïcisme, Antonio Gómez. Tanmateix, “les es-
glésies evangèliques gaudeixen de beneficis en im-
postos sobre les donacions i els immobles”, detalla, 
i en una mesura molt menor que l’església catòlica, 
es beneficien de subvencions estatals.

Influència pentecostal en la població migrada 
des de l’Amèrica Llatina 
La majoria d’esglésies evangèliques al territori es 
nodreixen de persones que han marxat dels seus 
països i que es troben en situació de vulnerabilitat. 
A falta d’un estat del benestar que arribi a algunes 
comunitats, “els pastors locals sovint es conver-
teixen en coach personal i en suport emocional”, 
assegura Paula S., migrada hondurenya. Però no 
només es tracta de cures psicològiques, ja que als 
cultes també hi arriben migrants que Mar Griera 
ha definit com a rice belivers o persones que es 
fan creients a canvi de menjar o ajuda jurídica per 
regularitzar la seva situació.
Aquest suport acaba conformant comunitats molt 

fortes i opaques. Tot i que per a Montañés aquests 
cultes no es poden considerar sectes perquè “la 
pressió no és tan absorbent i no hi ha un culte 
al líder”, Santos considera que “és veritat que 

per persones subsaharianes, xineses i, en menor 
mesura, filipines i romaneses. Segons explica l’an-
tropòloga feminista i investigadora dels fonamen-
talismes religiosos Diana Granados, “els processos 
de migració de l’Amèrica Llatina i d’Àfrica cap a 
Occident estan comportant una ampliació del que 
les esglésies consideren el seu mercat”.
Tant al País Valencià com a les Illes la presèn-

cia de l’evangelisme és notable, però en cap cas 
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creen comunitat, però de quina manera? D’una 
manera sectària, és com un gueto, per poder ser-
hi han de deixar amistats, negar-se a altres possi-
bilitats, vestir-se d’una manera determinada, res 
de festes, deixar de visitar alguns llocs”. 
El cas de Tomy Torres explica alguns d’aquests 

fenòmens. Originari de l’Equador, afirma que va 
“arribar a odiar Déu perquè em van fer molt mal”. 
No va conèixer el seu pare fins que va tenir set 
anys i plora quan narra com des dels cinc anys 
uns parents van abusar d’ell. “Encara avui no 
puc dormir amb la porta oberta, tinc malsons, 
perquè a casa meva una cortina dividia els llits 
i quan veia que el llençol es descorria sabia que 
venia la tortura”. Amb catorze anys va arribar a 
Madrid i, un cop allí, va reunir-se amb la seva 
xicota i la mare d’ella, però un temps després el 
van fer fora de casa. 
Torres va estar molt de temps dormint al parc del 

Retiro i allí va conèixer un home amb paràlisi en la 
meitat del seu cos. Aquell desconegut va contrac-
tar-lo perquè el cuidés. “Era el pare que mai vaig 
tenir”, assegura, i va veure resignat com després de 
més d’un any, la dona de l’home el va fer fora de casa. 
Seguidament va conèixer Glenda Barahona, d’Hon-
dures, la seva actual parella, però la sort de Torres 
en altres àmbits de la vida no canviava. Finalment 
va arribar a una església i va reconèixer la situació 
en què es trobava. Va començar un procés intens 
de transformació i ara, amb la Glenda, assisteixen a 
l’església Adoració Profètica BCN Church, on reben 
suport emocional i material. 
És semblant el cas d’Andrea Landa (nom ficti-

ci). Quan aquesta dona colombiana va arribar a 
la península ho va fer amb la idea de trobar fei-
na ràpidament, però “al cap de vuit dies ja volia 
tornar a Colòmbia”. “Aquí alguns homes, quan et 
veuen, ja t’ofereixen diners per fer-los coses sexu-
als”, recorda. “Jo soc catòlica, així que entrava a 
les esglésies però em decebia perquè allà només 
parlaven en català i no entenia res”, diu. Va tenir 
problemes quan buscava feina: una vegada, un 
home que li havia promès feina la va convidar a 
un bar on hi havia dos homes més que li van en-
senyar la targeta d’un prostíbul. Segons explica, el 
que l’ha mantingut en peu és la seva assistència a 
una església evangèlica.
No sempre és des de la vulnerabilitat que les 

esglésies evangèliques sumen fidels. Tal com 
explica Ramon Macià, de l’ISOR, el pentecosta-
lisme té al territori “el que podríem anomenar 
un ethos missioner” que entronca a la perfec-
ció amb l’essència de l’evangelisme: evangelitzar. 
Encara que són minoritàries, “algunes persones 
tenen com a objectiu salvar Espanya de l’ateisme 
i volen retornar Déu a la vella metròpoli; una 
missió inversa”. 

Evangelisme i ultradreta 
La diversitat de famílies dins l’evangelisme català fa 
difícil assignar una ideologia a aquesta religió. Les 
esglésies protestants preexistents han estat vincu-
lades tradicionalment al centre o centreesquerra i, 
segons apunta Antonio Gómez, “les comunitats tra-
dicionals vinculades a Federe o al CEC sempre han 
estat pròximes a l’òrbita socialista”. Des d’aquestes 
organitzacions fan bandera del seu tarannà obert 
i recorden que les dones poden convertir-se en 
pastores o fan una condemna sense pal·liatiu del 
feixisme. Amb tot, organitzacions com Federe o 
el diari Protestante Digital de l’Aliança Evangèlica 
Espanyola han deixat clara la seva posició contrà-
ria a l’avortament lliure o a l’eutanàsia. 

Així mateix, la irrupció d’esglésies pentecostals 
d’inspiració americana o directament vinculades 
a grans multinacionals evangèliques ha desplaçat 
l’evangelisme moderat. Si el protestantisme tradici-
onal manté una postura ambigua respecte a temes 
com el feminisme o els drets LGTBI+, en el pen-
tecostalisme el posicionament és de rebuig total. 
Segons un estudi de l’ISOR, en aquest camp trobem, 
per exemple, “des de les esglésies que al·leguen 
que no accepten l’homosexualitat o la transsexu-
alitat –però les portes de les quals són obertes per 

a qui vol canviar, ja que consideren que allò que 
cal és pedagogia o una pastoral específica– fins a 
les esglésies que fins i tot han definit l’homosexua-
litat com a expressió demoníaca –i s’hi ha fet front 
amb exorcismes i altres rituals d’aquesta índole”. 

“En general, però, aquest tipus de pràctiques van 
en retrocés. Ara bé, són nombrosos els pastors 
que recomanen als homosexuals seguir una terà-
pia amb un psicòleg cristià per poder ‘fer front al 
seu problema’”, expliquen. 
Tot i que partits com Vox coincideixen amb cert 

evangelisme i sobretot amb el pentecostalisme, en 
termes numèrics les persones d’aquests cultes no 
són suficients per esdevenir una bossa de vots signi-
ficativa i no interessen políticament. “El pentecos-
talisme és un moviment feble perquè està format 
per persones migrants sense dret a vot”, afirma 
Griera. A més, l’experta en sociologia de les religi-
ons considera que Catalunya és un dels territoris 
més secularitzats de tota Europa i que és difícil ima-
ginar que es pugui produir un procés com el que 
està vivint l’Amèrica Llatina amb les multinacionals 
evangèliques. Tot i això, alerta que “la secularitza-
ció a Catalunya no és tan ferma com fa uns anys 
ens pensàvem” i que, en aquest context, l’extrema 
dreta pot trobar una finestra d’oportunitat. “Fa 
uns anys els partits ultradretans no mencionaven 
la religió i ara veus com Salvini va amb el rosari o 
com Vox ja en parla”, diu Griera. De moment els 
d’Abascal estan molt vinculats al catolicisme, però 
no són estranyes les seves vindicacions de l’Eu-
ropa cristiana contra l’islam. És aquí on podrien 
connectar amb el pentecostalisme.�

La diversitat de 
famílies dins 
l’evangelisme català 
fa difícil assignar una 
ideologia concreta a 
aquesta religió 
 
El protestantisme 
clàssic és ambigu 
respecte als drets 
LGTBI+, però el 
pentecostalisme en 
professa el rebuig total

L’església Hillsong 
Barcelona, de culte 
pentecostal amb 
origen australià  
/ HILLSONG BCN
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Text: Àlex Romaguera | @AlexRomaguera 
Fotografia: Victor Serri | @_ittos_

La història de 
l’independentisme català no 
es limita al cicle iniciat amb 
els pactes de la Moncloa 
de 1978. Des de finals del 
segle XIX, trobem un ampli 
retaule d’organitzacions 
que han situat el projecte 
d’alliberament en una clara 
perspectiva social. En 
aquest camí destaquen 
personatges com Francesc 
Macià, Josep-Narcís 
Roca i Farreras, Jaume 
Compte i altres de menys 
coneguts, entre els quals 
Joan Cornudella, Daniel 
Cardona o Vicenç Albert 
Ballester, dels quals Fermí 
Rubiralta ha glossat la 
influència en nombrosos 
assajos. Establert al barri 
de Santutxu de Bilbao, 
Rubiralta (l’Hospitalet de 
Llobregat, 1959) acaba 
de publicar Historia del 
independentismo político 
catalán. De Estat Català al 
1 de Octubre (Txalaparta), 
un llibre que ens acosta 
a la gènesi i l’evolució del 
moviment fins als nostres 
dies. L’obra, que també fa 
una anàlisi comparativa amb 
l’independentisme basc, 
desvela la dificultat que 
ha trobat aquest espai per 
bastir un discurs hegemònic 
al servei de les classes 
populars i treballadores.

En quina data hem de situar el naixe-
ment de l’independentisme polític a 
Catalunya?
És difícil precisar-ho, perquè, com deia 

l’historiador reusenc Pere Anguera, d’expressions 
sempre n’hi havia hagut, però no comptaven amb 
una estructura política que les reivindiqués. Ara bé, 
si partim de l’eclosió del capitalisme i el desenvolu-
pament de l’estat liberal del segle XIX, la primera 
manifestació oberta es troba en l’arrest que van 
patir el 1901 uns joves que havien corejat lemes 
contra la unitat d’Espanya durant l’ofrena que va 
tenir lloc l’11 de Setembre davant del monument de 
Rafael de Casanova a Barcelona, fet que va portar 
a la creació del col·lectiu de suport La Reixa. És 
el moment en què el catalanisme comença a ar-
ticular-se i es fractura entre els cambonians –que 
l’abril d’aquell any creen la Lliga Regionalista sota 
el lideratge de Francesc Cambó– i els intransigents, 
nascuts de l’evolució de la Unió Catalanista, on 
confluïen una amalgama de partits i grups radicals.

Quins són els referents polítics del corrent 
anomenat com els intransigents?
En particular Josep-Narcís Roca i Farreras, el pri-
mer que diferencia nacionalisme conservador 
de nacionalisme popular, utilitza el terme Països 
Catalans per referir-se a la nació sencera i aporta 
una mirada social al projecte d’emancipació. I des-
prés el doctor Domènec Martí i Julià, que des de 
la presidència de la Unió impregna d’apoliticisme 
aquest catalanisme per contraposar-lo a la cor-
rupció que infectava el bipartidisme de la segona 

etapa de la Restauració borbònica (1898-1931). A 
banda d’ells, també cal citar El Grop, una entitat 
apareguda a Santiago de Cuba que, a través de 
la revista Fora=Grillons!, el 1907 ja reivindicava 
obertament la independència del poble català. Un 
terme que aquí, a Catalunya, aviat va esdevenir 
tabú a causa de la repressió i els atacs que es pro-
duïen des d’inicis de segle, com ara el perpetrat 
per militars espanyols contra el setmanari satíric 
¡Cu-cut! i el diari La Veu de Catalunya l’any 1905, i, 
en l’àmbit legal, la Llei per als delictes contra la 
pàtria i l’exèrcit –també coneguda com a Llei de 
Jurisdiccions–, aprovada el 1906 i en vigor fins al 
1931, la qual va obligar molts activistes a marxar 
a l’exili. Entre els afectats, l’escriptor Josep Maria 
Folch i Torres, que juntament amb Vicenç Albert 
Ballester va transformar La Reixa en una associ-
ació destinada a ajudar els anarquistes i la resta 
de represaliats.

La persecució marcarà la trajectòria del 
moviment?
Delimitarà i estructurarà el seu discurs les dèca-
des posteriors. Tant és així que a Catalunya no 
es tornarà a utilitzar el terme independentisme 
fins a la creació del Front Nacional de Catalunya 
(FNC) el 1940 –el 1947 com a partit polític– i l’es-
cissió que donaria peu al Partit Socialista d’Allibe-
rament Nacional (PSAN) el 1968. En aquest llarg 
període, el terme més habitual serà separatisme, 
encunyat per la premsa de Madrid amb l’objec-
tiu de criminalitzar el moviment i fer-lo moure 
en la clandestinitat. Així ho viuen les formacions 

Fermí Rubiralta, 
historiador i doctor en Ciència Política 

“Les elits sempre s’han oposat 
a la independència”
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A finals del 
segle XIX, 
l’independentisme 
català es va inspirar 
en les secessions 
de Filipines i Cuba 

Més enllà dels 
referents de cada 
època, mai no ha 
deixat de tenir 
una orientació 
progressista

que apareixen entorn dels intransigents, com la 
Federació Democràtica Nacionalista (1919); sota 
l’impuls de Francesc Macià i sobretot l’agitador 
Daniel Cardona, Estat Català (1922), i com a escis-
sió d’aquesta, Nosaltres Sols (1930). 

Quina rellevància tenen Macià i Cardona 
entre les files separatistes?
Macià, que era militar espanyol, s’havia posicio-
nat el 1905 contra els atacs al ¡Cu-cut! i La Veu de 
Catalunya i, a causa d’això, va entrar a Solidaritat 
Catalana, formació per la qual va ser escollit di-
putat per Barcelona i les Borges Blanques, d’on 
era originari. De fet, el 1916 la revista Via Fora!!! 
ja parla de la seva creixent influència en el si del 
catalanisme radical pels articles que havia es-
crit a La Publicidad a inicis de la Primera Guerra 
Mundial, en els quals defensava la independència 
de Catalunya. I Cardona, que venia del sector radi-
cal de la Unió Catalanista, destaca per promoure la 
via insurreccional aprofitant l’ambient bel·licista 
que aleshores emergia a Europa i la influència que, 
per ell, va tenir la Pasqua irlandesa de 1916. D’aquí 
que se’l conegués amb el sobrenom de Vibrant o 
l’Irlandès.

Això explicaria per què l’independentisme 
s’emmiralla amb Irlanda?
Cal posar-nos en aquell context i entendre que, 
si a finals del segle XIX l’independentisme va 
inspirar-se en les secessions de Filipines i Cuba 
(1898) –Ballester va adoptar la imatge de la seva 
bandera per crear la primera senyera estelada– 

tant és que l’independentisme mai no ha deixat 
de tenir una orientació progressista. 

Va saber connectar amb els conflictes obrers 
registrats durant el primer terç del segle XX?
Hi connecta per l’agressió de què són víctimes les 
classes populars, davant de la qual  l’anarquisme 
aporta el sentiment antiautoritari. Per això no pot 
estranyar que les revoltes més importants a l’Estat 
espanyol hagin estat a Catalunya, on, a diferència 
d’altres zones, es formulen idees de caràcter fe-
deral, mentre que els llibertaris reconeixen l’exis-
tència d’un demos amb voluntat de decidir. Tant 
és així que el poeta Joan Salvat-Papasseit, referent 
dels aplecs on els intransigents tenien una gran 
ascendència, se’l vincula als sectors àcrates.

Hi ha una simbiosi entre un moviment i l’altre?
Sí, però només en termes culturals. Els dos mo-
viments coincideixen en recitals de poesia, obres 
de teatre, esbarts dansaires, clubs excursionistes, 
orfeons, ateneus i centres d’aprenentatge, com el 
mateix CADCI [Centre Autonomista de Dependents 
del Comerç i de la Indústria], una organització 
propera a l’independentisme que acollia estudi-
ants separatistes i reunions de la CNT. En canvi, si 
culturalment hi havia una clara relació, política-
ment l’independentisme no va saber penetrar en 
els espais llibertaris o contrahegemònics. 

Per quin motiu?
Hi influeix la indefinició del projecte, però també 
el paper de la Lliga, que, atemorida per l’agitació 

i als anys seixanta en els moviments d’allibera-
ment d’Algèria i el Vietnam, als anys vint va mi-
rar Irlanda pel ressò que tenia la seva estratègia 
politicomilitar arreu del món. I certament, Macià 
encarna el líder polític de masses i Cardona, la 
funció de cap militar. Però més enllà dels refe-
rents que ha trobat a cada època, el més impor-
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El federalisme 
i les comunes 
llibertàries van 
assentar un patró 
cultural allunyat 
del militarisme

Lluny d’haver-se 
produït un tsunami, 
el que s’ha produït 
ha estat l’erupció 
d’un volcà que es 
trobava en latència

desindustrialització que es produïa amb l’últi-
ma carlinada l’any 1876. 

En canvi, a Catalunya això no va passar, sinó 
que el Front Nacional de Catalunya va optar 
per un nacionalisme inclusiu. Qui són els te-
òrics d’aquest corrent?
Destacaria Joan Cornudella, un dels seus funda-
dors, qui va desenvolupar el concepte de poble 
de pas i la idea –falsament atribuïda a Jordi Pujol– 
que “és català qui viu i treballa a Catalunya”. A 
través d’ell i altres ideòlegs dels anys cinquanta 
i seixanta, s’aferma l’opinió que la independència 
només s’assolirà si es convenç les generacions de 
nouvinguts que havien arribat a Catalunya proce-
dents d’altres zones de l’Estat. En tot cas, aquest 
nacionalisme mestís i plural serà molt feble i poc 
sòlid durant el franquisme.

L’hostilitat que va representar la dictadura 
no va ajudar a cohesionar-lo?
L’error va ser no prémer la tecla adequada per as-
solir la radicalització que presidia aquella època. 
I això que a principis dels anys seixanta el líder de 
l’aparell militar de l’FNC, Jaume Martínez-Vendrell, 
va decidir muntar un grup armat, però de tan pre-
parat que el volia, va arribar tard: Franco va morir 
al llit i es va iniciar el procés de la transició a la 
democràcia. Només als anys setanta actuen Època 
i el Front d’Alliberament Català, que de tota ma-
nera no van tenir gaire repercussió, i Terra Lliure, 
activa durant la dècada dels vuitanta, just quan la 
radicalització i l’etnicisme que havien presidit el 
franquisme es començava a dissoldre i s’obria una 
altra fase, l’actual, presidida per un nacionalisme 
inclusiu i integrador.

Mai hi ha hagut base social per a una insur-
recció armada a Catalunya?
La meva tesi és que el catalanisme, històricament, 
s’ha entestat –proposta rere proposta i fracàs rere 
fracàs– a buscar l’encaix polític de Catalunya dins 
l’Estat espanyol, mentre que l’independentisme ja 
advertia aquesta impossibilitat. Només els darrers 
anys ha sigut quan una gran majoria de la socie-

social, va deixar el separatisme sense la força sufi-
cient per capitalitzar i reivindicar, per exemple, la 
vaga de La Canadenca i altres protestes obreristes 
que van tenir lloc a partir de 1919. 

Es comenta que, aleshores, dins de l’indepen-
dentisme hi havia grups que participaven de 
tesis ultres i etnicistes. És així?
Alguns n’hi havia, però cal dir que s’ha fet una lec-
tura esbiaixada de molts personatges de l’època 
a causa del llenguatge que es feia servir. Perquè 
als anys trenta, en lloc de parlar d’ètnia, poble o 
nació, s’emprava sovint el concepte de raça. Ho 
feia Daniel Cardona però també Antoni Rovira 
i Virgili, el mateix Miguel de Unamuno i la major 
part dels autors del moment. Són anys en què les 
teories eugenistes estan en efervescència, fins a 
l’extrem que l’anarquisme en fa bandera quan de-

fensa el culte al cos, el naturalisme i la purificació 
de l’ànima. Hi insisteixo: per entendre-ho hem de 
situar-nos en aquell context.

També sorprèn que, a diferència d’altres mo-
viments, la majoria de l’independentisme ca-
talà arracona l’èpica militar per abraçar el 
pacifisme. A què ho atribueixes?
És veritat que, dins el sobiranisme actual, predo-
mina el refús a la lluita armada. I això té a veure 
amb l’aportació que el federalisme avançat i les 
comunes llibertàries han deixat en l’imaginari 
de la societat catalana. Aquestes propostes van 
assentar un patró cultural molt allunyat del mi-
litarisme i difereixen de la visió etnicista que 
va prevaldre al País Basc, on Sabino Arana va 
elaborar un discurs defensiu per reivindicar els 
furs, la llengua i la cultura basques davant la 
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A diferència 
del País Basc, 
les entitats de 
la societat civil 
són políticament 
més autònomes

L’assignatura 
pendent, en 
relació amb el 
passat, és tenir 
un sindicalisme 
nacional i de classe

tat ha assumit aquesta impossibilitat, cosa que va 
propiciar el moviment que va desembocar en el 
referèndum de l’1 d’octubre. Per això opino que, 
lluny d’haver-se produït un tsunami, el que s’ha 
produït ha estat l’erupció d’un volcà que es tro-
bava en latència. 

Les tesis pactistes de l’historiador Jaume 
Vicens i Vives i el pes de la burgesia també hi 
han condicionat?
No sols això. Hi ha un altre factor determinant: fora 
dels cinc anys de certa normalitat política que va re-
presentar la Segona República, l’independentisme 
no va tenir una etapa estable per crear el seu discurs 
fins a la dècada dels vuitanta. Abans havia patit dues 
dictadures (les de Primo de Rivera i la de Francisco 
Franco) i llargs períodes de persecució política, cosa 
que van obligar-lo a combatre la repressió i deixar de 
banda la pedagogia. No va tenir marge ni capacitat 
per explicar la impossibilitat d’un encaix plurinaci-
onal amb l’Estat ni els beneficis que les classes po-
pulars obtindrien amb la independència.

Les propostes en aquesta línia no van desen-
volupar-se suficientment?
Van ser molt escadusseres. Com a màxim es limi-
ten a algunes propostes del filòsof Joan Crexells 
durant la dècada dels anys vint; a l’obra de Joan P. 
Fàbregas, vocal per la CNT al Consell d’Economia 
del govern de la Generalitat de Catalunya, des d’on 
va signar el 1936 el Decret de Col·lectivitzacions, 
i a partir de finals de 1950, a la tasca de l’advo-
cat i dirigent del corrent obrerista d’Estat Català 
Joaquim Juanola. 

La burgesia va imposar la seva estratègia de 
frenar el moviment?
Les elits sempre s’han oposat a la independència. 
El mateix Francesc Cambó ja proclamava a princi-
pis del segle XX que a Catalunya no li interessava 
separar-se de l’Estat perquè, des de la guerra de 
Cuba (1898), el seu mercat era l’espanyol. Segons 
ell i altres dirigents de la Lliga Regionalista, era més 
rendible optar per la modernització d’Espanya que 
no pas aventurar-se en la secessió. Una teoria que, 

amb la fi del franquisme, l’entrada d’Espanya a la 
Unió Europea i la constatació del greuge fiscal que 
pateix Catalunya, ha quedat completament deslegi-
timada. Però tot i això, si ens fixem en les cinquan-
ta famílies catalanes econòmicament més potents, 
pràcticament només una –Grífols– s’ha decantat, 
amb la boca petita, pel procés iniciat el 2010. 

En les analogies amb el passat, també obser-
vem que tant l’assoliment de la República del 
1931 com les consultes sobiranistes que van 
tenir lloc entre 2008 i 2010 surten dels muni-
cipis. Sense aquesta articulació local tampoc 
no s’entén l’independentisme?
Sempre ha estat així. Fet i fet, si després de 300 
anys de repressió encara existeix una consciència 
diferenciada com a nació a Catalunya és perquè 
s’ha lluitat des dels ajuntaments –l’entitat políti-
ca més propera a la ciutadania– i la societat civil. 
Al País Basc també ha succeït, amb la diferència 
que les entitats han estat tutelades políticament 
pel PNB o per l’esquerra abertzale, mentre que a 
Catalunya són políticament més autònomes, amb 
els avantatges però també els perjudicis que ai-
xò suposa. Gràcies a aquest entramat social, que 
abraça des de l’escoltisme fins a la cultura popu-
lar, les organitzacions civils i en determinats mo-
ments l’església, s’ha creat un cordó umbilical que 
ha mantingut intacte el sentiment nacional català.

Una altra constant al llarg dels anys ha estat 
l’exili. Què en penses?
També és un fil conductor per a la formació d’idees 
i l’agrupació de dirigents que escapen de la repres-
sió. Si en el passat ho va ser clarament la Llei de 
Jurisdiccions i altres mesures que atemptaven contra 
els drets fonamentals, després del referèndum de l’1 
d’octubre va ser l’article 155 el que va empènyer a 
l’exili una part del govern català. Només ha canviat 
el lloc de destí, perquè primer va ser Cuba i passats 
els anys quaranta ho van ser Mèxic i l’Estat francès. 
Igual que Brussel·les ha estat un emplaçament ha-
bitual, tant pel president Macià i els encausats pels 
fets de Prats de Molló com avui pel president Carles 
Puigdemont i tres dels seus consellers.

Mirat en perspectiva, consideres que l’inde-
pendentisme està en condicions d’assolir la 
ruptura amb l’Estat espanyol o pot sucumbir 
altre cop a una nova proposta de reforma?
L’empresa no és senzilla, com no ho és cap empresa 
transformadora, però qui ha fet el pas a l’indepen-
dentisme ja no hi renuncia. I pel que fa als sectors 
que segueixen les petjades dels cambonians, com 
el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) i altres 
formacions conservadores de la tercera via, és di-
fícil que prosperin. Potser l’assignatura pendent, 
en relació amb el passat, és tenir un sindicalisme 
nacional i de classe i una societat fortament poli-
titzada, si bé el volcà en erupció està més viu que 
mai, afavorit per les crisis polítiques, econòmiques 
i socials i una motxilla plena de greuges històrics. 
Només cal decisió per tirar-ho endavant.�



16 de setembre de 2020 Directa 507

Un debat sobre 
les disputes
Ernest Cañada | @ernestcanada
Coordinador d’Alba Sud
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contrast

Sota el capitalisme, qualsevol activitat econò-
mica es veu condicionada per les lògiques 
dominants d’acumulació i reproducció del 
capital. Una altra cosa és que es puguin 

construir formes d’organització de la producció 
i el consum que intentin escapar d’aquesta he-
gemonia. Són les utopies reals de què parlava el 
sociòleg marxista nord-americà Erik Olin Wright. 
Alternatives desitjables, viables i factibles amb les 
quals avançar un futur postcapitalista. Hem vist 
esforços en aquesta direcció en diversos àmbits, 
volum i compromís com a propostes d’alternativa. 
Són una de les expressions del pensament emanci-
patori, que busca transformacions ja, com a assaig 
i aprenentatge, però també per resoldre problemes 
concrets des d’altres lògiques. 

La qüestió és si això és possible també en el cas 
del turisme, amb experiències que es puguin reco-
nèixer en aquesta voluntat emancipatòria, és a dir, 
amb el propòsit moral d’eliminar qualsevol forma 
d’opressió o dominació i, al seu torn, afavorir una 
expansió de les capacitats humanes que permetin 
una vida digna en una societat justa en pau amb 
el planeta. Hi ha qui creu que no es pot esperar 
res de bo del turisme. I, efectivament, en la seva 
expansió, en un procés global de turistificació, ha 
donat lloc a recurrents expressions de desposses-
sió, explotació i destrucció que es caracteritzen per 
la violència física, simbòlica i estructural. 

Però quin és el risc de naturalitzar l’activitat tu-
rística únicament sota les formes capitalistes hege-
mòniques? L’argument no resisteix els contraexem-
ples que mostren iniciatives i resultats múltiples. 
A més, ens desconnecta de les lluites quotidianes 
de les moltes persones que intenten millorar les 
seves condicions laborals en les formes actuals 
d’organització turística i d’aquelles experiències 
que intenten construir-se des d’altres lògiques. I 
sobretot nega capacitat humana de transformació 
social. El turisme pot ser organitzat amb altres 
objectius i formes de concreció.

La pregunta central serà com fem possible aques-
ta transformació des de perspectives postcapitalis-
tes. La possibilitat no ve donada, es dirimeix en la 
disputa, en les lluites socials concretes que condici-
onen què pot fer el capital turístic i en la capacitat 

És viable una alternativa al turisme de masses 
que sigui de proximitat i sostenible? 

de sostenir formes diferents de producció i consum. 
I per tant, implica actors socials, organitzats col-
lectivament, que resisteixen i s’afirmen sostenint 
aquestes alternatives desitjables, viables i factibles. 

La conjuntura actual, marcada per la caiguda 
del turisme internacional a causa de la COVID-19, 
ha replantejat els termes de la disputa. La pan-
dèmia ha posat en evidència la vulnerabilitat de 
territoris turistificats, i per tant la impugnació a 
aquest model d’acumulació guanya posicions en el 
debat públic. Ara, temporalment, i amb una gran 
incertesa, les possibilitats del turisme es traslladen 
a la proximitat. Això obre algunes escletxes. Per 
una banda, la indústria turística no es pot soste-
nir només en els mercats locals, i això fa que la 
competència entre capitals per la seva supervi-
vència s’aguditzi. Per altra banda, la reducció 
de la mobilitat internacional treu pressió a la 
petjada ecològica generada. Aquests factors 
no es poden menystenir. Al mateix temps, la 
pressió sobre certs territoris en aquest nou 
cicle s’accentuen. Les alternatives no són 
potencialment emancipatòries en abstrac-
te, depenen d’un determinat context. I 
allò que pot servir en un indret pot ser 
contraproduent en un altre. Per ella ma-
teixa, la proximitat no trenca les lògiques 
capitalistes, però potencia nous escenaris de 
disputa social, que són els que històricament 
han fet viables o no altres formes de producció 
i consum turístic.�



Directa 507 16 de setembre de 2020

L’altra cara del 
turisme rural
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Bernat Conill | @trujanegra
Integrant del col·lectiu La Truja Negra

El turisme rural podria ser com un 
cavall de Troia: un regal malintenci-
onat del món modern i desesperada-
ment ben rebut per les poblacions 

rurals abandonades i maltractades per les polí-
tiques urbanocèntriques, que amaguen un perill 
irreparable per al nostre futur. Sols cal analitzar 

què se n’ha fet de la cultura, la tradició i les 
economies basades en el treball de la terra 
i els oficis varis arrelats al territori en zones 
on el turisme rural ja s’ha consolidat com 
a motor econòmic principal. 

Si bé el turisme rural naixia com una 
teoria del progrés econòmic, un estí-
mul per millorar la demanda a pro-
ductors locals i una manera de blin-

dar la cultura popular, a la pràctica, 
en llocs rurals on ja s’ha consoli-
dat –com Mallorca, la Cerdanya, 
el Berguedà o la Costa Brava–, 
s’ha vist una destrucció i folk-
lorització total de la vida al 

És viable una alternativa al turisme de masses 
que sigui de proximitat i sostenible? 

/ ARNAL BALLESTER
@arnalballester

camp i els pobles. El pastor ven les ovelles per 
fer de guia turístic, i la masovera i els seus grans 
coneixements són expulsats pel propietari opor-
tunista per fer-hi turisme rural. És una pèrdua ir-
reparable de sabers i coneixements bàsics sense 
traspàs generacional que pagarem ben car.

El turisme rural actual és un negoci basat en la 
venda d’experiències prefabricades a masses de 
gent alienada i amb una dosi calculada d’exotisme 
que permet –si tot ha anat bé– reintegrar-se des-
prés a la grisor de la vida quotidiana a la qual el 
sistema capitalista ens sotmet. 

D’altra banda, la idealització per part dels ur-
banites de què mama l’agroturisme o el pasturis-
me proposa un vincle entre el pagès o ramader 
i el turista. Però què suposa pel turista rural el 
pastor o el pagès, sinó més que un pur element 
exòtic de l’entorn? 

La gran aposta pel model turístic d’idealització 
bucòlica del món rural que s’orquestra des dels 
grans mitjans de comunicació, administracions 
locals i diputacions, esdevindrà un lligam i una 
dependència urbana difícils de trencar, un atemp-
tat contra l’autonomia del món rural a benefici del 
desenvolupament del progrés modern des de les 
ciutats i les administracions centrals. 

D’aquesta manera, l’alternativa que ressona fort 
i aposta per models de turisme sostenible és i serà 
sempre fantasia si és controlada pel pervers siste-
ma econòmic neoliberal actual que no contempla 
límits de creixement. Caldria, primer, prioritzar 
i treballar per construir un moviment polític rural 
prou fort capaç de controlar i regular els preus del 
lloguer, garantir l’accés i la continuïtat a les feines 
tradicionals i arrelades a la terra, defensar la cultu-
ra i la identitat populars, desenvolupar polítiques 
que apostin per l’autonomia de les petites regions 
i sobretot recuperar l’autoestima d’aquelles qui 
habitem i estimem els nostres petits pobles.�
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Elena Crespi | @ElenaCrespi81
Psicòloga, sexòloga i feminista

Necessitem parlar 
de sexualitat 
femenina de 
manera clara, 
directa i amb 
naturalitat, perquè 
portem una 
motxilla de moltes 
mentides i grans 
silencis
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pàgina oberta

Ai, el clítoris! Se l’ha de conèi-
xer bé per interaccionar-hi 
de manera satisfactòria. 
És més, no només s’ha de 

conèixer bé el clítoris, sinó també 
el cervell amb què està connectat. 
Perquè per molt bé que estimulem 
aquesta zona que sembla tan petita 
(i és tan gran), si el cervell no està 
connectat, poca cosa aconseguirem.

Fa molts anys que sabem que exis-
teix el clítoris. El 1559 ja en va par-
lar un investigador italià, el senyor 
Colomo. Bé, no només en va parlar 
sinó que el va disseccionar. El senyor 
Freud, a principis del segle XX, el 
va etiquetar d’immadur perquè deia 
que l’orgasme madur, el de veritat, 
era el vaginal. Mentida. 

Quan apareixen les investigadores 
en escena, les coses comencen a can-
viar. Tot i que no en conec la histò-
ria real al mil·límetre, hem de tenir 
present que sempre s’ha esbiaixat 
el que se’ns explica, tendint a donar 
protagonisme als homes; per això és 
tan important quan comencen a apa-
rèixer dones. Situem-nos: anys cin-
quanta, seixanta. William Masters va 
fer tàndem amb la Virginia Johnson 
i aquí van començar a descobrir que 
el clítoris tenia un paper fonamental 
en el plaer femení. Al mateix temps, 
la Shere Hite va fer una investigació 
per tots els Estats Units i també va 
descobrir que les dones, solament 
amb la penetració, no sentien grans 
plaers ni orgasmes. Les dones van 
parlar i van començar a explicar 
(gràcies a l’anonimat) que aquella 
idea que havia venut el senyor Freud 
no era tan real com ell deia. 

Igualment, tot el nostre entorn 
(pel·lícules, pornografia i les con-
verses de sexe) ens seguia mostrant 
imatges de dones morint de plaer 
quan un penis entrava dins de la va-
gina. Per tant, hem crescut amb la 
idea que la vagina, tard o d’hora, ens 
faria sentir el plaer de veritat. Anem 
esperant, doncs, perquè amb el mo-
del de sexualitat que hem après, te-
nint en compte que tot es redueix 
al coitocentrisme d’un penis entrant 
i sortint a gran velocitat dins de la va-
gina… Moltes i moltes dones ens ex-
pliquen a qui treballem dins del món 
de la sexologia (dins i fora de consul-
ta) que això no fa que sentin “allò que 

se suposa que han 
de sentir”. 

M i r e m  u n a 
mica enrere, fa 
poc més de vint 
anys. Fins a l’any 
1998 es va pensar 
que el clítoris era 
aquell botonet pe-
tit que teníem les 
persones amb vul-
va just on s’ajunten 
els llavis interns. Va 
ser la uròloga Helen 
O’Connell qui va descriu-
re’l per primera vegada de 
manera completa. El botonet només 
era la punta de l’iceberg, com diu la 
Lyona Ivanova a Sex ¡oh!. A sota hi 
havia diferents estructures, com el 
cos, els pilars i els bulbs, que l’allar-
gaven. Això sí, per dins. Invisible a 
simple vista. El clítoris està fet de tei-
xit erèctil i quan hi ha excitació sexu-
al s’engreixa. I com més s’engreixa, 
més sensacions ens regala. Per tant, 
què necessitem? Un cervell eròtic far-
cit de fantasies i molt ben connectat 
amb la persona. 

Però… recordeu que abans us he 
dit que hi ha moltes dones cis que 
no volen tocar-lo i que no el saben 
gaudir? És per això que necessitem 
parlar de sexualitat femenina de 
manera clara, directa i amb natu-
ralitat. Perquè portem una motxilla 
de moltes mentides i grans silencis 
sobre com funcionem. I això ens 
pesa molt. 

Cert, ara podem revolucionar-nos 
i començar a conèixer-nos i compar-

tir la nostra sexu-
alitat de manera 
més oberta que 
fa uns anys, però 
encara ens queda 
un llarg camí per 
recórrer quan el 
model de sexuali-
tat imperant és el 
d’una pornografia 

mainstream que està 
maleducant les noves 

generacions (i a les no 
tan noves també) amb 

un tipus de sexualitat que 
és violenta, irrespectuosa i 

fal·locentrista. Masclista, vaja. 
Ei! Que ja sé que fa uns mesos es 

va començar a parlar dels estimula-
dors de clítoris per tot arreu. Sí. I ha 
estat genial posar el plaer del clíto-
ris damunt de la taula. Això sí, que 
consti que no necessitem res que 
vibri per poder sentir grans plaers 
originats a la vulva. Amb les mans 
en tenim més que suficient. Amb el 
cos en tenim més que suficient. Les 
joguines són un extra meravellós que 
ens pot ajudar i fer gaudir moltíssim. 
Sempre que tinguem el cervell eròtic 
connectat.

Però no ens quedarem només amb 
els orgasmes ràpids que poden faci-
litar els estimuladors de clítoris. En 
volem més, volem conèixer totes les 
possibilitats del plaer. I avui només 
parlem d’aquesta zona tan localitza-
da… Imagineu si parléssim de tots els 
metres de pell que tenim i de com 
podem gaudir-ne.

Tornem al clítoris, va. 

/ JENNIFER TAPIAS DERCH
@jntderch

El plaer i el clítoris
M’encanta la paraula clítoris. I el plaer que s’hi desperta és una meravella. 
Malgrat ser una part imprescindible per al plaer, encara hi ha moltes 
dones cisgènere que no el coneixen, no el toquen i no el gaudeixen

Doncs, sabeu què? Comencem la 
revolució. Mira, toca i coneix el teu 
clítoris, si en tens. Si no en tens 
però interactues sexoafectivament 
amb algú que sí que en té, potser 
és hora de començar a conèixer-lo 
de veritat. A gaudir!�



Aprendre des  
de les lluites 

Guillem Martí | @guimmart

L’Escola Popular de 
Manresa es troba als 
baixos d’un edifici del 
carrer Sobrerroca, al 
Barri Antic de Manresa. 

Escenari comú de la crisi de l’habitatge, 
és un dels barris coneguts per la pre-
carietat i l’alt percentatge de població 
migrant, descuidat per l’administració 
i actualment en procés de gentrifica-
ció. L’immoble, propietat de la Sareb, 
va ser okupat per la Plataforma d’Afec-
tades per la Hipoteca i el Capitalisme 
(PAHC) del Bages i ara acull famílies 
víctimes de desnonaments. Per tal de 

Arreu del país proliferen les escoles populars per a infants que 
no poden optar a extraescolars de pagament i que faciliten la 
conciliació a les famílies que participen en les xarxes d’habitatge

C
ru

ïlla

donar vida al local en desús dels bai-
xos –i alhora poder conciliar la vida 
familiar i militant– es va crear un espai 
d’acollida on les famílies podien deixar 
els infants a voluntàries durant les as-
semblees. A poc a poc, el projecte va 
anar creixent i guanyant autonomia 
fins a esdevenir l’Escola Popular, que 
obrí les portes formalment durant el 
curs 2016-2017. 

Hi ha activitat cada tarda, de cinc 
a set. En sortir de l’escola, un grup 
canviant de deu peques (com les 
anomenen), agrupades per franges 
d’edat corresponents als cicles es-

colars, s’hi reuneixen amb les seves 
acompanyants adultes. Normalment, 
a cada grup se li assignen entre tres 
i quatre educadores voluntàries, que 
en tindran cura durant tot un curs 
i es faran càrrec del projecte peda-
gògic, del plantejament de les activi-
tats i del seguiment dels infants, com 
si es tractés d’una entitat de lleure. 
I juntes, entre totes les educadores, 
gestionen l’assemblea que es fa càr-
rec autònomament del projecte. En 
arribar, entre totes comparteixen 
com els ha anat el dia i si tenen cap 
notícia a explicar, mentre berenen 
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Activitats  
d’estiu de  
l’Escola Popular 
de la Bordeta i 
l’Aula d’Idiomes 
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La Xarxa 
d’Habitatge del 

Baix Maresme ha 
obert una escola 
a Premià de Mar; 
a Ripollet hi ha la 

Rizal, i a Sabadell, 
La Madrasseta

Entre les 
acompanyants 
hi ha activistes 

de diferents 
entorns, i també 

estudiants de 
magisteri o 

d’educació social

Una voluntària  
i una alumna  
elaborant 
el cartell on 
s’anuncien les 
inscripcions a 
les activitats de 
l’Escola Popular 
de la Bordeta

una peça de fruita que aporten les 
educadores. En cas de tenir deures 
de l’escola, s’aprofita per fer-los, una 
activitat bàsica que en moltes ocasi-
ons no pot suplir la família per fal-
ta de recursos o desconeixement de 
l’idioma. Després d’una jornada es-
colar, també és necessària una esto-
na de moviment, i les acompanyants 
proposen jocs d’esbarjo i altres di-
nàmiques que estimulin els vincles 
emocionals dins del grup, la resolu-
ció de conflictes o conèixer l’entorn 
del barri a través de gimcanes. 

El terme que fan servir és educa-
ció popular, una tradició pedagògica 
amb arrels als moviments socials lla-
tinoamericans del segle passat i que 
vincula educació i transformació 
social a través del pensament crític 
i l’aprenentatge col·lectiu. Mitjançant 
el vincle entre educadora i educan-
da, es busca la presa de consciència 
del món que envolta les criatures, 
amb la finalitat d’acabar generant 
pràctiques de resistència. “Creiem 
en una intencionalitat política dar-
rere cada acompanyament”, explica 
Mireia Cameno, una de les voluntà-
ries de l’assemblea de l’escoleta de 
Manresa. “Busquem allunyar-nos de 
l’assistencialisme i intentar tenir una 
relació horitzontal”. Segons explica, 
proposen “una educació feminista, 
anticapitalista, antiracista i no jeràr-
quica per a uns infants amb situaci-
ons de vida especialment difícils”.

Estructures populars més enllà 
de l’habitatge
Grups, sindicats i xarxes d’habitatge 
fan visibles, més enllà de l’accés a 
l’habitatge, moltes altres problemà-
tiques que travessen la societat, amb 
especial virulència entre les classes 
més desposseïdes. Pobresa energèti-
ca, atur, falta de papers de residència, 
violència masclista o 
necessitat d’alfabetitza-
ció han fet que, al vol-
tant de les assemblees 
d’habitatge, neixin una 
sèrie de projectes –les 
escoles populars en són 
un exemple– que do-
nen resposta a aques-
tes problemàtiques i 
acaben esdevenint es-
tructures que arriben 
on l’administració no 
ho fa. Entre aquests projectes tam-
bé s’han creat xarxes veïnals d’ali-
ments, grups d’acompanyament a 
menors migrats sense familiars, es-
pais de joves, escoles d’idiomes, es-
coles per a persones adultes, assem-
blees no-mixtes i grups de suport a 
dones víctimes de violència masclista, 
com el grup Las Amas, vinculat a la 
PAHC Bages. 

Empeses per la crisi actual del 
sistema capitalista, són estructu-
res que ràpidament s’enxarxen 

i es repliquen arreu del territori. 
Ofereixen suport legal i logístic, a 
vegades per suplir necessitats de la 
més absoluta supervivència, com el 
menjar o la casa, però també apor-

ten l’escalf d’un espai 
de socialització entre 
iguals i entre veïnes, 
i la porta d’entrada a la 
vida social i associati-
va dels barris i munici-
pis. Als baixos del bloc 
okupat del barri de la 
Bordeta, a Barcelona, 
el Grup d’Habitatge 
de Sants (GHAS) va 
impulsar una escola 
popular que hi funci-

ona des del curs 2018-2019, exacta-
ment amb els mateixos paràmetres 
i objectius que la seva homòloga del 
Bages. La Xarxa d’Habitatge del Baix 
Maresme ha obert una escola popu-
lar a Premià de Mar; a Ripollet hi 
ha l’Escola Popular Rizal, vincula-
da a la PAH Ripollet-Cerdanyola, i a 
Sabadell hi ha La Madrasseta, dins 
del centre social L’Obrera. La darre-
ra en obrir-se és l’escola popular del 
barri de Balàfia, a Lleida, del sindi-
cat d’habitatge Balàfia en Moviment, 

que començarà el seu primer curs 
l’octubre d’enguany.

El barri com a punt de trobada 
entre militàncies
La Meriem és mare 
d’un nen de nou anys 
i d’una nena de cinc. Fa 
tres anys que van venir 
del Marroc a viure a 
Manresa. Ella és mem-
bre de l’assemblea de la 
PAHC i okupa un dels 
pisos del bloc 7. Plena 
d’agraïment, ens expli-
ca com d’importants 
han estat la PAHC i l’Es-
cola Popular a la seva 
vida. “Sense elles mai hauria arribat 
on soc ara”, diu, “estava sola, des-
trossada, amb dos nens i no tenia nin-
gú. Estava divorciada i ni tan sols sa-
bia parlar castellà ni català”. 

Ara, en canvi, diu haver trobat una 
família a prop seu: “Em sento forta, 
però amb ells”. De les joves volun-
tàries de l’escoleta només en sap dir 
elogis: “M’ajuden molt i ajuden sem-
pre els nens. Fan sortides, excursions 
i van a parlar amb els seus professors 
a l’escola per ajudar-los”. Les acom-

panyants són majoritàriament joves 
d’entre divuit i trenta anys, algunes 
vinculades a les assemblees d’habitat-
ge, però no totes. Algunes provenen 
d’altres entorns militants, algunes 

són estudiants de ma-
gisteri o educació soci-
al, d’altres provenen de 
caus i esplais, i algunes 
de l’entorn familiar de 
les peques”. “Som ami-
gues”, riu la Meriem, 

“perquè es fan cura del 
meu fill, fins i tot em tru-
quen quan el veuen que 
no està bé o quan està 
malalt. M’han canviat 
la vida”.

Alba Crespo, acompanyant de l’es-
coleta de la Bordeta, descriu com al 
voltant de les xarxes d’habitatge “es 
teixeix un entramat molt ric de vincles 
dins del barri, entre entitats, veïnes 
i lluites, i els infants a poc a poc es van 
familiaritzant amb aquests espais”. A 
Manresa hi ha un vincle molt estret 
amb l’Ateneu Popular La Sèquia, els 
espais del qual utilitzen a vegades per 
fer tallers de cuina, per anar al pati a 
jugar o per fer exercici a la sala de mo-
viment. Des de l’escoleta de la Bordeta, 
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Aprenent  
escalada 
a l’Ateneu 
Popular La 
Sèquia de 
Manresa 
/ SERGI 
RUGRAND
@SergiRugrand

Alumnat de 
l’escoleta de 

Premià de Mar 

aquest lligam es manté amb Can Batlló 
i Can Vies, l’Horta Alliberada de Sants 
o l’Escola Arcàdia. Aquest estiu, l’Aula 
d’Idiomes, a través del fons coopera-
tiu, ha organitzat uns casals d’anglès, 
després de l’aturada del confinament, 
exclusivament per als infants de l’Es-
cola Popular de la Bordeta, moltes fa-
mílies dels quals no tenen recursos per 
pagar activitats extraescolars. A Lleida, 
un dels nexes és amb la Biblioteca 
Anarquista Maria Rius.

També compten amb força suport 
veïnal més enllà de persones en situa-
ció de necessitat d’habitatge extrema. 
Un cas és la campanya de microme-
cenatge a través de Verkami que es va 
fer per reparar el sostre i el terra del 
local de Manresa i que en pocs dies 
va aconseguir fins a 15.000 euros. “La 
gent del barri sempre ens està escrivint 
i ens regala joguines i llibres”, explica 
Cameno. “Quan ens va arribar la carta 
amb el tema judicial, vam iniciar una 
campanya contra el possible desallot-
jament de l’Escola Popular. Vam enviar 
cartes a les veïnes explicant-ho i vam 
fer unes banderoles contra el desallot-
jament per penjar al balcó. Moltes ve-

ïnes la van comprar. La gent veu que 
és un projecte bonic, amb criatures, 
d’educació. Quan vam fer la manifes-
tació, vam tenir molt suport”. 

“Creiem que la ciutat o el barri és un 
espai de disputa, se’ns està expulsant 
a les veïnes i nosaltres lluitem per 
enfortir aquests lligams”, sentencia 
Crespo. “No podem entendre, doncs, 
la nostra tasca sense participar de la 
xarxa col·lectiva i vincular-nos amb el 
moviment popular del barri. Volem 
que l’Escola Popular sigui un lloc on 
treballar l’autodefensa, la capacitat 
de resistir i lluitar per transformar les 
condicions pròpies de vida”.

Enguany, l’escoleta de Manresa 
compta amb tres alumnes que han aca-
bat quart d’ESO, i això planteja l’opor-
tunitat de la continuïtat. “Com passa 
en un cau, volem que, quan les peques 
de l’escola creixin, si volen, passin a ser 
elles acompanyants. Algunes ja ens ho 
verbalitzen i ens diuen que de grans 
volen fer-ho així”, comenta Cameno. 

“Ara per ara, les tres més grans estan 
molt motivades a conèixer els movi-
ments socials de la ciutat, i esperem 
poder-los donar l’oportunitat de conèi-
xer-los i que, d’adultes, s’hi vinculin”, 
conclou mirant al futur.�

L’escoleta de 
Manresa compta 
amb tres alumnes 

que han acabat 
quart d’ESO, 

i això planteja 
l’oportunitat de 

la continuïtat
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Entre les runes 
d’Estat Islàmic 

Les cèl·lules gihadistes dorments o la gestió dels milers 
de presoners del Califat són dos dels principals reptes 

a què ha de fer front l’administració de Rojava

Ferran Domènech | @ferranmanlleu
Deir ez-Zor

U
n kalàixnikov reposa sobre un so-
fà. “Pertanyia a la nostra compa-
nya Khadija al-Abas”, explica Sara 
Hilal, comandant a la província de 
Deir ez-Zor de les Assaisha Jin, for-
ces de seguretat formades exclu-

sivament per dones. Al-Abas, també membre del 
cos, fou assassinada el 6 de juliol, quan membres 
d’Estat Islàmic (EI) van assaltar el punt de control 
on treballava. “Va ser de les primeres a unir-se a 
les Assaisha Jin. No tenia por de res”, recorda Hilal.

Mentre les seves companyes carreguen un taüt a 
les espatlles, una fila de dones amb nicab sostenen 
una fotografia de la màrtir, posant en relleu una 
realitat social molt més complexa del que podria 
semblar a primer cop d’ull. Encara no ha acabat la 
cerimònia quan arriba la notícia d’una nova mort 
a mans d’Estat Islàmic, en aquest cas un membre 
del Partit pel Futur de Síria, un dels grups polítics 
de la regió que aposten per organitzar-se sota el 
paraigua de l’Administració Autònoma del Nord 
i l’Est de Síria (AANES).

10.000 combatents en actiu
Estat Islàmic (EI) va arribar a controlar un territori 
d’una superfície similar a la dels Països Catalans. La 
derrota a Kobane el 2015 va marcar l’inici del seu 
declivi, que es va consumar simbòlicament l’abril 
de 2019 a la localitat siriana de Baghouz, prop de 
la frontera amb l’Iraq. És precisament en aquesta 
zona, situada a l’est del país i al sud del territori de 
l’AANES –conegut popularment com a Rojava–, on 
la situació segueix sent més complicada. Tot i que 
els escamots gihadistes ja no controlen cap àrea, hi 
hauria encara 10.000 combatents en actiu a Síria 
i l’Iraq, segons les Nacions Unides. 

S’organitzen en cèl·lules que han arribat a come-
tre una cinquantena d’atemptats al mes. Segons 
Robin Fleming, investigadora del Centre d’Infor-
mació de Rojava, els atacs es dirigeixen contra 
membres de l’administració kurdoàrab, les seves 
forces de seguretat o qualsevol persona que hi 
col·labori. Així ho adverteixen els pamflets que 
distribueixen casa per casa a Deir ez-Zor. Des de 
l’inici del 2019, 116 persones ja han estat assassi-
nades a mans del grup gihadista. 

Amarnath Amarasingam, expert en extremisme 
i professor a la universitat canadenca de Queens, 

Els esforços militars 
kurds i de la coalició 
internacional a la 
frontera amb l’Iraq es 
veuen minvats per 
l’amenaça turca al nord  
  
Un dels punts 
calents és el camp 
de refugiades d’Al-
Hawl, on viuen 10.000 
dones estrangeres 
vinculades a EI

SÍRIA

Damasc

afirma que “molts combatents i simpatitzants es-
peren el moment adequat per a un ressorgiment, 
tant a Síria com a l’Iraq. L’augment de l’activitat de 
les cèl·lules dorments és un clar indicador d’una 
amenaça que no s’ha de menystenir”.

Les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), jun-
tament amb la coalició internacional liderada pels 
Estats Units, duen a terme operacions especials per 
desarticular aquestes cèl·lules dorments. La darre-
ra gran campanya es va realitzar entre el juny i el 
juliol, i va concloure amb la detenció de més de 150 
de persones acusades de pertànyer a Estat Islàmic. 
Els esforços militars es veuen minvats per l’ame-
naça turca al nord, que obliga a reforçar aquestes 
línies de front en detriment de Deir ez-Zor.

Captiveris incòmodes
La fi del Califat també va significar la captura de 
milers de presoners que esperen ser jutjats o com-
pleixen condemna en centres de detenció arreu del 
nord i l’est de Síria. Els esforços de l’administració 
autònoma per gestionar la situació són insuficients 
per garantir unes condicions de salut i higiene bàsi-
ques. Aquest fet va motivar, per exemple, un motí 
amb fuga a Al-Hasakah el 29 de març en una antiga 
escola convertida en centre de detenció. Segons 
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Països com l’Estat 
francès, el Regne Unit, 
Bèlgica o Alemanya han 
repatriat fins a 63 menors 
i dues dones adultes de 
l’entorn gihadista  
  
El Huri Center, prop de 
Qamishlo, acull infants 
adoctrinats i entrenats 
pels gihadistes amb 
l’objectiu de donar-los 
“una oportunitat”

Familiars de 
Khadija al-Abas, 
assassinada per 
Estat Islàmic el 
6 de juliol de 
2020, durant 
l’enterrament
/ FERRAN 
DOMÈNECH
@ferranmanlleu

les forces de seguretat locals, els revoltats “van 
escriure missatges a les seves mantes demanant 
ajuda a la coalició internacional i a les organitza-
cions de drets humans. Poc després van trencar les 
càmeres de seguretat i van rebentar les parets i la 
porta”. Alguns presos van escapar temporalment, 
mentre que la resta van fer-se forts en una plan-
ta del centre durant un dia. Finalment, les forces 
de seguretat van poder controlar la situació, però 
pel portaveu de les FDS, Kino Gabriel, l’incident 

“posa de manifest la necessitat de més suport per 
part de la comunitat internacional”.

Un altre dels punts calents és el camp de refu-
giades d’Al-Hawl. Segons les autoritats, hi viuen 
65.000 persones, 10.000 de les quals són dones 
estrangeres amb vincles amb Estat Islàmic, allot-
jades en un annex. Les 55.000 dones i criatures 
restants serien meitat iraquianes i meitat sirianes. 
Algunes són desplaçades internes –principalment 
les iraquianes– però moltes mantenen llaços amb 
EI o són familiars de combatents. Així, la propa-
ganda gihadista segueix difonent-se dins el cam-
pament. Dones que actuen en nom de la Hisbah, 
la policia moral d’Estat Islàmic, maten altres des-
plaçades que bé no segueixen el codi de vesti-
menta imposat, bé són acusades de ser espies o 
bé qüestionen les normes del Califat. En alguns 
casos, famílies senceres han estat assassinades 
en atacs amb ganivets o martells.

Els intents de fuga tampoc no són una excepció, 
segons denuncien les autoritats kurdoàrabs, ja si-
gui subornant membres de la seguretat del camp, 
proveïdors o a través de contrabandistes locals. 
Fins i tot, recentment, els serveis d’intel·ligèn-
cia turcs haurien participat en el “rescat” d’una 
dona moldava, Natalia Barkal, i els seus quatre 
fills. Barkal es trobava a la zona d’alta seguretat, 
ja que es creu que exercia un paper destacat dins 
la Hisbah.

Retorns i desradicalització
Segons dades facilitades per l’administració autòno-
ma, durant el mes de juliol de 2020, 460 persones 
van ser retornades als seus pobles d’origen. La majo-
ria eren de l’àrea de Deir ez-Zor, on els líders tribals 
o xeics se’n fan responsables i exerceixen de garants. 
Durant el 2019, el programa de retorns va permetre 
l’excarceració de 4.000 persones detingudes.

Pel que fa als infants estrangers vinculats 
a Estat Islàmic, països com l’Estat francès, el 
Regne Unit, Bèlgica o Alemanya han repatriat 
fins a 63 menors i dues dones adultes. Dels 17 
menors espanyols que hi ha a Al-Hawl, no se 
n’ha repatriat cap. “La radicalització d’aquests 
nens continua sent una de les principals preo-
cupacions”, expliquen les autoritats del camp. 

Moltes dones del campament es neguen a enviar 
els seus fills a una escola contrària als precep-
tes de la religió i els seus valors. En lloc d’això, 
elles mateixes eduquen els infants. L’ambient 
procliu al discurs extremista en què estan crei-
xent, juntament amb les mancances mèdiques, 
d’educació i alimentàries, afavoreixen la radi-
calització d’aquesta generació. 

Per fer front a escenaris com aquest, les auto-
ritats de Rojava han posat en marxa centres es-
pecials per oferir alternatives educacionals als 
nens d’Estat Islàmic. Un d’aquests espais és el 
Huri Center, prop de Qamishlo, que acull infants 
adoctrinats i entrenats pels gihadistes. Els infants 
viuen al centre, on reben educació i tenen l’opor-
tunitat de fer treballs d’artesania, tocar instru-
ments o practicar esports. “Aquests nens ja han 
rebut educació ideològica per part d’EI, l’últim 
que volem fer és rentar-los el cervell amb una 
ideologia diferent. Aquí els ensenyem coses que 
puguin ser-los útils en la seva vida diària”, explica 
Sara Efrin, la responsable del centre: “Fem tot el 
possible per crear un nou ambient positiu i mos-
trar-los una vida sense guerra ni violència. El nos-
tre objectiu és donar-los l’oportunitat d’oblidar el 
que han passat i les coses que han fet”. 

Una altra mesura és la de separar les dones radi-
calitzades de les dones i els infants que comencen 
a canviar de punt de vista. Abdul Karim Omart, 
corresponsable del Departament d’Assumptes 
Exteriors de l’AANES, explica que “algunes de les 
dones que comencen a canviar d’ideari no poden 
expressar les seves opinions, ja que s’arrisquen 
que les dones més radicalitzades cremin les se-
ves tendes i intentin matar-les”. Per això durant 
el mes d’agost s’han traslladat famílies d’Al-Hawl 
al camp Roj, prop de Derik. També s’ha començat 
a treballar en la construcció d’un nou camp per a 
les dones estrangeres.�
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L’odissea  
d’avortar al Brasil

Excepte en alguns casos, la interrupció de l’embaràs 
està considerada un crim al país, cosa que obliga 

les dones a recórrer a pràctiques clandestines
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La llei tan sols ho permet 
en cas de violència 
sexual, quan hi ha risc 
per a la vida de la dona 
o quan és un fetus 
amb anencefàlia  
  
Les dades oficials 
estimen que 
l’avortament il·legal 
causa entre 200 i 215 
morts a l’any, però la xifra 
podria ser molt més gran

BRASIL

Brasília

Carla Samon Ros | @carlasamon
São Paulo, Brasil

L’
avortament d’una nena de 
deu anys, víctima d’abusos 
sexuals per part del seu on-
cle durant quatre anys, ha 
intensificat el debat sobre la 
despenalització de la inter-

rupció de l’embaràs al Brasil. La menor va neces-
sitar sortir del seu estat natural d’Espírito Santo, 
on cap hospital va voler atendre-la, i viatjar a 
mitjans d’agost fins a un centre hospitalari de 
Pernambuco, al nord-est del país.

Lluny de ser una peregrinació silenciosa, el cas 
va guanyar ressò nacional i la nena va convertir-se 
en l’objectiu d’una campanya antiavortament, or-
questrada per perfils bolsonaristes a través de les 
xarxes socials. Així, la seva arribada a l’hospital de 
Recife, capital de l’estat de Pernambuco, va atraure 
protestes a favor i en contra de l’avortament. Entre 
oracions i crits que acusaven els metges d’“assas-
sins”, les manifestacions es van dissoldre amb la 
intervenció de la Policia Militar, que va impedir 
que prop de 200 activistes catòlics i evangèlics 
envaïssin l’hospital.

Al Brasil, avortar és un crim que pot comportar 
penes de fins a tres anys de presó. La llei tan sols 
ho permet quan l’embaràs és resultat de violència 
sexual, quan hi ha risc per a la vida de la dona o 
quan el fetus pateix anencefàlia. Sobre el paper, en 
cas de tractar-se d’un d’aquests tres escenaris, les 
dones poden ser ateses a les clíniques vinculades 
al Sistema Únic de Salut (SUS). Segons dades ofi-
cials, el Brasil té registrades 176 institucions on es 
fan avortaments legals. Però, a la pràctica, només 
en són 76 i, amb la pandèmia, el nombre de cen-
tres ha baixat a 42. Tot en un país de proporcions 
continentals on diàriament es registren prop de 
180 casos d’agressions sexuals; on, cada hora que 
passa, quatre nenes menors de tretze anys són vi-
olades, i on cada dia es registren sis avortaments 
de menors víctimes de violacions.

Amb la polèmica encesa, el Ministeri de Salut 
va publicar a finals d’agost una modificació en el 
procediment d’atenció a les dones que després de 

Segons les últimes estadístiques de l’Institut 
Anís, referència global en l’estudi dels drets re-
productius femenins, l’any 2015 van avortar de 
manera clandestina 503.000 dones d’entre 18 
i 40 anys al Brasil. Són més de 1.300 dones per 
dia. “És una pràctica comuna per a totes, però 
infeliçment ho és més per a les dones negres 
i indígenes, un fet que interpretem com una vul-
nerabilitat d’accés a altres polítiques de salut i de 
prevenció de l’embaràs”, explica la investigadora 
de l’Institut Anís Gabriela Rondon. “Sabem que 
existeix una vulnerabilització major entre dones 
que ja estan vulnerabilitzades”, lamenta.

De totes les pràctiques d’avortament clandestí, 
es calcula que la meitat es realitzen amb medica-
ments adquirits a través del mercat negre o inter-
net, mentre que l’altra meitat “probablement es 
fan en clíniques clandestines o fent servir mèto-
des encara més insegurs, com l’ús d’herbes, tes 
i objectes perforants”, assegura Rondon. Les da-
des oficials estimen que l’avortament il·legal cau-
sa entre 200 i 215 morts cada any al país, però 
aquesta xifra, segons la investigadora, és “només 
el mínim”. Un estudi divulgat pel portal de notí-
cies G1 revela que, el primer semestre del 2020, 
el nombre de dones ateses per complicacions 
en avortaments provocats o espontanis ha sigut 
79 vegades més gran que el total d’interrupci-
ons d’embarassos previstes per la llei. Entre els 
mesos de gener i juny, el SUS va fer poc més de 
1.000 avortaments legals, mentre que, en el ma-
teix període, es van realitzar gairebé 81.000 cure-
tatges i aspiracions per netejar l’úter després de 
procediments incomplets, normalment resultats 
d’avortaments provocats.

“No volia ser presa ni morta”
Per garantir un procediment legal i segur, els ca-
mins de moltes brasileres tenen nom de països 
veïns. Travessen fronteres i viatgen a altres regions 
de l’Amèrica del Sud o Centreamèrica on la pràc-
tica de l’avortament està legalitzada. A finals del 
2017, la paulista Rebeca Mendes va convertir-se en 

ser violades sol·liciten avortar. En concret, la deci-
sió del govern de Jair Bolsonaro exigeix als equips 
mèdics sotmetre la gestant a un extens qüestionari 
sobre la violació i informar-la sobre la possibilitat 
de visualitzar el fetus per mitjà d’un ultrasonogra-
ma. A més, els professionals de la salut hauran de 
comunicar el cas a una autoritat policial, indepen-
dentment de la voluntat de la víctima de registrar 
la queixa o identificar l’agressor. A ulls dels espe-
cialistes, les noves directrius són un instrument 
més d’intimidació a les víctimes.

Mig milió d’avortaments clandestins cada any
Malgrat la criminalització de l’avortament, al Brasil 
milers de dones desafien anualment la llei amb 
pràctiques clandestines que, més enllà de les con-
seqüències legals, suposen clars riscos per a la 
salut de les gestants.
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Milhas pela Vida 
das Mulheres dona 
suport logístic, jurídic 
i econòmic per poder 
avortar en territori 
brasiler o a l’estranger  
  
Amb menys d’un any 
de vida, han rebut 
890 sol·licituds i han 
finançat de manera 
parcial o total 30 
viatges per avortar

Manifestació 
del 8 de març 
a l’avinguda 
Paulista de  
São Paulo 
/ CARLA 
SAMON ROS
@carlasamon

la cara pública de la lluita a favor de la despenalit-
zació de l’avortament al país, després de sol·licitar 
al Tribunal Suprem poder avortar de forma legal. 
Davant la negativa de la justícia brasilera, la jove 
va viatjar a Colòmbia. “Aquella era la meva millor 
opció. No volia ser presa ni morta”, sentencia.

Crítica amb “l’apatia de la societat brasilera”, 
Mendes, de trenta-tres anys, assegura no haver-se 
penedit mai d’haver pres aquella decisió. “Tothom 
em deia que estaria depressiva, que el karma m’ho 
tornaria. I l’única cosa que vaig sentir just després 
d’haver fet el procediment va ser alleugeriment”, 
recorda.

La Marina (nom fictici) va descobrir a finals de 
juliol, en plena pandèmia del coronavirus, que 
estava embarassada de cinc setmanes. “Un dels 
primers sentiments que vaig tenir va ser de por 
de morir intentant avortar. També por de ser de-
nunciada per algun metge, de posar en risc per-
sones properes i de ser presa. Després va venir la 
tristesa per haver-me fallat a mi mateixa i haver 
comès un error tan gran amb el meu company”, 
detalla la jove, de trenta anys i veïna de l’estat 
brasiler de Paraná.

“No aconseguia menjar i vaig trigar setmanes fins 
a admetre que estava deprimida. Vaig investigar 
frenèticament per internet opcions per avortar”, 
relata. Va ser així com la Marina va topar amb 
Milhas pela Vida das Mulheres, un projecte nas-

cut el setembre de 2019 amb la voluntat d’asses-
sorar i ajudar, a través de donacions, dones que 
busquen interrompre un embaràs no desitjat de 
forma legal i segura.

“Amb els aeroports encara tancats i sense gaire 
esperança, vaig escriure a l’organització i, pocs 
dies després, van dir-me que a l’agost obririen els 
vols cap a Mèxic”. Amb el suport de Milhas, la 
Marina va acabar avortant en una clínica privada 
de Ciutat de Mèxic, on la legislació permet inter-
rompre els embarassos fins a la dotzena setmana 
de gestació.

Amb menys d’un any de vida, Milhas pela Vida 
das Mulheres ja ha rebut més de 890 sol·licituds 
de dones brasileres que volien interrompre el seu 
embaràs, més de 180 el mes d’agost. “Hem finançat, 
sigui de manera parcial o total, 30 viatges a l’exte-
rior i hem garantit 84 processos legals al Brasil”, 
explica la creadora de l’entitat, Juliana Reis.

“Moltes vegades ens arriben dones que no tenen 
cap mena de consciència d’haver estat víctimes 
d’un abús sexual, sovint per part de les seves pa-
relles. Els expliquem la llei i les assessorem. És 
un moment difícil, però també és una possibilitat 
d’accedir a l’avortament legal i segur dins la xarxa 
pública brasilera, encara que això també suposi 
haver de travessar el país per trobar condicions 
d’acolliment”, detalla Reis. Avui, Milhas està en 
procés de convertir-se en una entitat formal, una 

oportunitat que, segons la seva creadora, conduirà 
l’organització a “l’acció política”. “Volem comen-
çar a tenir accés al Tribunal Suprem del país, tant 
per demanar la despenalització de l’avortament 
com per qüestionar i fer avançar la interpretació 
de la llei actual”, augura.�



16 de setembre de 2020 Directa 50726    RODA EL MÓN

L’anàlisi de Sahar Vardi | @SaharMvardi
Activista del grup antiocupació israelià Free Jerusalem

Malgrat tot, segons 
les enquestes, 

davant la manca 
d’alternatives, si hi 
hagués eleccions 

les tornaria a 
guanyar l’actual 

president 

LES PROTESTES CONTRA 
NETANYAHU FAN REVISCOLAR 

L’ESQUERRA ANTIOCUPACIÓ 
ISRAELIANA

Les manifestacions dels dar-
rers mesos contra el primer 
ministre israelià, Benjamin 

Netanyahu, han generat un movi-
ment de protesta heterogeni. Inclou 
un nou sector d’esquerra radical 
i contrari a l’ocupació de Palestina 
que ha guanyat un cert impuls des-
prés d’anys de letargia. Les mobi-
litzacions, les més multitudinàries 
en temps recents, reuneixen milers 
de persones setmana rere setmana 
a diferents punts d’Israel, i fins ara 
tenien el seu epicentre els dissabtes 
a Jerusalem, davant de la residència 
oficial del cap de govern. 

El seu detonant ha estat una com-
binació de diverses qüestions que 
indignen la població: els processa-
ments judicials contra Netanyahu en 
tres casos de corrupció n’és una. A 
això s’hi suma el seu fracàs per gesti-
onar la crisi del coronavirus. Després 
de tres eleccions en menys d’un any 
i un panorama d’absolut bloqueig 
polític, Netanyahu va crear una coa-
lició “d’emergència” per enfrontar la 
COVID-19, però no ha frenat la forta 
segona onada de contagis que fa me-
sos que pateix el país, i la seva respos-
ta econòmica amb subsidis generalit-
zats, però simbòlics, ha estat fràgil. 
L’atur està entorn del 20% –abans de 
la pandèmia era de poc més del 3%–, 
i els milers d’infeccions registrades 
diàriament han derivat a un nou con-
finament total aquest setembre. 

Al carrer, el malestar s’ha palpat 
en diferents graus aquest estiu. Les 
protestes del 14 de juliol van ser un 
punt d’inflexió: aquella nit, una cin-
quantena de manifestants –jo inclo-
sa– vam ser arrestades per la policia, 
completament xopes, després d’ho-
res de canons d’aigua que intenta-
ven dispersar les persones que blo-
quejàvem diverses vies del centre de 
Jerusalem. La ciutat no havia viscut 

una mobilització d’aquesta contun-
dència en molt de temps, i aquell dia 
va marcar la seva intensificació: joves 
i sectors fins llavors poc polititzats 
s’havien afegit a una protesta que es 
va desenvolupar de manera espon-
tània i tot just començava a agafar 
forma. 

Des d’aleshores, tres vegades a la 
setmana, milers de persones es reu-
neixen als carrers del voltant de la 
residència de Netanyahu amb un le-
ma molt clar: tombar el règim actu-
al. Tanmateix, en un país on la dre-
ta té la clara hegemonia ideològica, 
l’escenari d’una revolució basada en 
la llibertat, la igualtat i la fraternitat 
com a fonaments de canvi és encara 
molt llunyà. En una protesta recent, 
un jove manifestant palestí –integrant 
del bloc comunista– que va aixecar 
una bandera palestina va ser detin-
gut de manera violenta per la policia, 
mentre la resta de la marxa seguia 
el recorregut. Però tot i això, el crei-
xent moviment de protesta conté cer-
ta energia refrescant i nova. 

Si ve no és el majoritari, entre els 
clams de les protestes ha sorgit un 
bloc antiocupació de forma natural 
que ha crescut de mica en mica. En 
els darrers anys, qualsevol oposició 

a l’ocupació israeliana era completa-
ment deslegitimada pel discurs hege-
mònic. Molts sectors israelians han 
deixat la lluita antiocupació per frus-
tració i desesperança: alguns argu-
menten que afegir aquestes deman-
des bàsiques de drets humans a una 
protesta massiva allunyarà a certs 
sectors. Són manifestacions que es 
modelen constantment, encara difí-
cils de definir ideològicament i cen-
trades en problemàtiques internes is-
raelianes, però la dinàmica d’ignorar 
el control militar sobre la població 
palestina es va trencant. 

Gran quantitat de manifestants es-
tà relacionant el racisme policial amb 
la violència, l’ocupació i la corrupció 
del primer ministre. “Justícia per a 
Iyad”, un noi palestí amb autisme 
que la policia israeliana va matar a 
trets fa pocs mesos, ha esdevingut un 
dels càntics més freqüents de les pro-
testes. “Democràcia per a tothom” és 
un altre dels clams que s’han fet ha-
bituals, una referència per protestar 
contra la manca de drets que pateix 
la població palestina. Sota aquesta 
màxima ha aparegut un nou grup que 
destina l’energia de les lluites en curs 
a un canvi radical, i els seus missat-
ges guanyen pes mentre la quantitat 
de banderes israelianes –un símbol 
reivindicatiu pels sectors sionistes– 
disminueix progressivament. 

No obstant, cal recordar que aquest 
moviment no és revolucionari. Si hi 
hagués eleccions, les enquestes indi-
quen que Netanyahu tornaria a gua-
nyar, i no hi ha cap alternativa d’es-
querra que pugui fer front a l’agenda 
neoliberal, la colonització i el racis-
me d’estat que promou. Però malgrat 
tot, l’esquerra torna a fer visibles les 
seves reivindicacions amb més pro-
tagonisme que abans, i planteja una 
demanda senzilla i radical: una de-
mocràcia per a tothom.�
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Créixer amb filosofia
El professorat especialitzat reclama en tots els cicles formatius 
una major presència i més integral dels estudis filosòfics, que 

han estat anorreats en les darreres reformes educatives
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Marta Horno | @martahorno
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ant a la Declaració de París (1995) com a l’informe “La filosofia, 
una escola de llibertat” (2007), la UNESCO fa palès el paper 
formatiu fonamental de la filosofia en les societats democràti-
ques i manifesta que “el seu ensenyament s’ha de mantenir o 
ampliar on ja existeix, implementar on encara no existeix i ser 
anomenat explícitament amb la paraula filosofia”. Alhora, tam-
bé assenyala que “la filosofia ha de ser impartida per professors 
qualificats i instruïts específicament a aquest efecte i no estar 
supeditada a cap consideració econòmica, tècnica, religiosa, 
política o ideològica”.

Certament, la importància de la reflexió ètica i filosòfica en 
l’educació, inclosa la seva introducció en edats ben primeren-
ques, és quelcom àmpliament avalat des d’àmbits com la psi-
cologia, la pedagogia o la mateixa investigació filosòfica i la fi-
losofia per a infants. Això no obstant, des de fa molt de temps, 
en el nostre sistema educatiu, l’educació filosòfica es troba en 
un constant i perillós vaivé. 

La filosofia en el currículum actual

Atenint-nos a les modificacions curriculars més recents pel que 
fa a les matèries de filosofia, fou memorable la polseguera aixe-

cada per l’aprovació el 2013 de la Llei orgànica per a la millora 
de la qualitat educativa (LOMQE), impulsada per l’exministre 
José Ignacio Wert i vigent encara avui.

Pel que fa al batxillerat, la història de la filosofia de segon 
curs se situà amb aquella norma fora del cos de les matèries 
denominades troncals, i va deixar de ser obligatòria i comuna. 
Malgrat això, a Catalunya s’ha mantingut com a obligatòria 
i comuna a totes les modalitats de batxillerat mitjançant la 
seva incorporació al bloc d’assignatures de lliure configura-
ció autonòmica. Filosofia i ciutadania de primer curs no patí 
canvis amb la LOMQE.

Tot i això, des del curs 2017-2018 es dona una situació insò-
lita: que història de la filosofia és l’única matèria comuna no 
avaluable en la fase general de les proves d’accés a la univer-
sitat (PAU), una decisió que el Consell Interuniversitari Català 
(CIC) comunicà als centres de secundària pocs dies abans de 
començar el curs mitjançant una carta en la qual assegurava, 
d’aquesta manera, “avançar cap a unes proves més competen-
cials” i “augmentar la rellevància de la filosofia en l’accés a la 
universitat”. 

Quant a l’ESO, la llei estatal ordenà per a tota l’etapa la ma-
tèria de valors socials i cívics com a alternativa a religió i filoso-
fia com a optativa al quart curs. En el cas de Catalunya, de 
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manera semblant, el Decret 187/2015 d’ordenació de l’ESO 
estableix la matèria de cultura i valors ètics –que segons el cur-
rículum “vertebra continguts alhora procedents de l’ètica, la 
filosofia i la història de la cultura”, tot i que no sempre la im-
parteixen especialistes en filosofia– com a alternativa a religió 
i filosofia com a optativa a quart d’ESO, d’oferta obligada a tots 
els centres de tres línies o més per curs.

Respecte a l’etapa d’educació primària, la LOMQE establí la 
matèria de valors socials i culturals com a alternativa a religió. 
I de manera semblant, amb el Decret 119/2015 d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària, a Catalunya es disposa 
de l’àmbit d’educació en valors, dins el qual hi ha l’àrea de va-
lors socials i cívics –“que ha de permetre a l’alumnat respondre 
i actuar davant situacions de la vida quotidiana des d’una pers-
pectiva de caràcter ètic”, segons l’enunciat del decret– com a 
alternativa a l’àrea de cultura religiosa.

Garantir una bona formació del professorat  

Un dels principals reclams per part de diversos grups i associ-
acions en defensa de l’educació filosòfica, formats sobretot per 
professorat especialitzat, té a veure amb la lluita per mantenir 
i augmentar el nombre d’hores al currículum, una demanda 
que ve de lluny.

En aquest context, el projecte de llei orgànica fet públic pel 
govern espanyol el passat març, la Llei orgànica de modificació 
de la LOE (LOMLOE), també anomenada llei Celaá, proposa es-

tablir de nou història de la filosofia com a matèria obligatòria 
i comuna. També la matèria de valors ètics i cívics –amb “especial 
atenció a la reflexió ètica”– com a comuna i obligatòria al tercer 
cicle d’educació primària i en un dels cursos de l’ESO.

Com a reacció, diverses associacions d’arreu de l’Estat espa-
nyol han elaborat el “Manifest en defensa de la reflexió ètica 
i filosòfica a les aules”. En aquest pronunciament, alerten que 
el projecte de llei, com que no inclou obertament una matèria 
d’ètica filosòfica obligatòria a quart d’ESO, obvia la proposi-
ció no de llei aprovada el 2018 per la Comissió d’Educació del 
Congrés en què es demanà al govern el restabliment del caràc-
ter obligatori i comú del cicle de filosofia de tres cursos (quart 
d’ESO, primer i segon de batxillerat), que la LOMQE gairebé 
va anorrear. Alhora, el manifest recorda que la reflexió ètica 
i filosòfica ha de ser present a tots els cursos de l’educació for-
mal com una àrea específica, amb hores assignades i professo-
rat preparat per abordar la tasca.

La reflexió ètica i filosòfica a l’escola fins ara ha estat en 
bona part subjecta a l’educació religiosa, i això n’ha dificultat 
la universalització. Però a banda de la manca de voluntat po-
lítica per transformar aquesta situació i eixamplar al màxim 
el lloc de la filosofia al currículum, el cert és que els graus 
universitaris que donen accés al magisteri tampoc no garan-
teixen una formació específica perquè les mestres puguin fer 
filosofia amb infants. En conseqüència, malgrat que els cursos 

La reflexió ètica i filosòfica 
a l’escola fins ara ha estat 
en bona part subjecta 
a l’educació religiosa, 
i això n’ha dificultat la 
universalització
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de formació a mestres impartits pel Grup per la Innovació 
i la Recerca de l’Ensenyament de la Filosofia (GrupIREF) 
a Catalunya són àmpliament reconeguts pel Departament 
d’Educació, només els claustres d’escoles que ho demanen 
al departament i alguns docents a títol individual reben la 
formació adequada per fer filosofia a l’escola.

Crítica, creació, cura i respecte

Malgrat que l’aspecte més visible de la lluita per l’educació filo-
sòfica sovint ha estat la defensa del manteniment, l’ampliació 
i la implementació de la càrrega lectiva, existeix un eix de lluita 
paral·lel que té a veure amb plantejar nous models de docència. 
Precisament amb aquesta vocació es constituí ara fa un any el 
Grup d’Innovació Docent de Didàctica de la Filosofia (DIDFILO) 
a la Universitat de Barcelona.

La feina que es fa des del moviment Philosophy for Children, 
desenvolupat per Matthew Lipman i Ann Sharp durant els anys 
seixanta als Estats Units, i la proposta en català Filosofia 3/18, 
promoguda per GrupIREF des de 1987, és molt valuosa per 
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al Grup DIDFILO, indica la seva coordinadora, Sara Silvestre, 
“ja que des d’aquests plantejaments s’aposta fermament per 
una altra manera de fer i ensenyar la filosofia, sobretot a par-
tir de la pràctica del diàleg filosòfic a l’aula”. Aquest corrent 
parteix dels interessos i les preguntes del mateix alumnat, 
entén el grup classe com una comunitat de recerca i el paper 
del professorat com el de guia i acompanyant del procés de 
pensament, quelcom ben diferent de la clàssica lliçó magistral.

Lligada a Filosofia 3/18, una altra línia d’innovació docent 
proposada des del Grup DIDFILO és la inclusió de la perspec-
tiva de gènere en la formació del professorat de filosofia. “A 
banda de les dimensions crítica i creativa, Ann Sharp posà es-
pecial èmfasi en la dimensió curosa del pensament. I això està 
estretament connectat amb el pensament feminista”, explica 
Silvestre. En aquest sentit, creu que la inclusió de la perspectiva 
de gènere és necessària també per a l’aprenentatge de l’alum-
nat, ja que “reflexionar plegades implica que l’alumnat assimili 
certes habilitats que tenen a veure amb l’actitud ètica de cura 
i respecte cap als altres”. 

Per al Grup DIDFILO, allò que s’ensenya i la manera com 
s’ensenya han d’anar de la mà. Per això també es fixa en quines 

autores, obres i teories han quedat relegades als marges del que 
la historiografia ha considerat el cànon oficial a estudiar, ja que 
la tria dels continguts ha de permetre a l’alumnat pensar per 
si mateix, connectant allò que s’estudia amb la seva vida quo-
tidiana. Per a la coordinadora del grup, “ens hem dedicat du-
rant generacions a ensenyar què va pensar Plató, per exemple. 
I és molt interessant. Però el més urgent en aquests moments 
seria vincular què va pensar l’autor amb l’auge actual de l’extre-
ma dreta. Mentre no sapiguem fer aquest pas, hem d’ensenyar 
l’alumnat a analitzar i pensar la seva realitat, i potser després 
introduir fidelment què va pensar Plató”.

“Al capdavall, es fa necessari reivindicar no només tenir unes 
hores pròpiament de filosofia sinó també que la reflexió ètica 
sigui transversal en la resta de matèries. Penso que la reflexió 
ètica és molt pobra si no es busca una formació també polí-
tica”, refereix, en aquest sentit, Silvestre. “Perquè és una de 
les coses que més falta fa en la nostra societat: saber analitzar 
el nostre entorn i actuar políticament. Separar les dues parts 
d’una branca que en el pensament filosòfic sempre han anat 
de bracet, l’ètica i la política, i no saber fer reflexió política dins 
les assignatures d’ètica em semblaria molt trist”, emfatitza.�
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Fernanda

30    EXPRESSIONS

Va saltar per la finestra com una llebre abans de ser 
caçada pel lleó. El terra era moll i relliscava i l’aigua 
se li ficava als racons entre la carn i l’ungla. La varen 

trobar feta un sac d’ossos i de blaus. Nua, completament nua. 
I mig porugues i mig valentes i sorores la varen fer passar a 
dins. Li oferiren roba, menjar i aigua. Li feren algunes pre-
guntes, trucaren a qui et diuen que truquis en aquests casos 
i li donaren gel i s’assegueren a prop. Silencioses. Després 
tancaren tots els panys amb clau, ajustaren finestres i corre-
gueren cortines. I encara feren més silenci quan sentiren que 
el lleó feia espetegar els taulons de fusta al fugir. Les mirava 
poc i abaixava el cap, els ulls al plat, i quan bevia aigua tot 
el cos li feia mal. Anava canviant el drap amb el gel de mà. 
Tremolava. I la roba eixuta, que li anava gran, li relliscava 
per les espatlles i els malucs. 

Primer van arribar dos veïns. Un pel safareig i l’altre per do-
nar lliçons. Ja t’ho havia dit; no pots seguir així. Al cap de poca 
estona arribaren els primers agents. Eren com armaris. Tan 
panxuts que l’armilla els quedava curta i els pantalons, mig ba-
llarucs sota el melic. Només van fer preguntes i no van donar 
cap resposta. No hi podem fer gairebé res. Era moro, oi? T’ha 
de veure un metge. I van arribar els metges. I no van demanar 
cap mena de permís. Van anar a mirar-la de ben a prop i li van 
fer moure la mandíbula fins que va fer crec. I elles es miraven 

malalletra

tots aquells homes i després la miraven a ella i se’n feien creus. 
I alguna estava enfadada, alguna volia plorar i alguna altra no 
s’ho acabava de creure. I si no l’haguessin trobada? Llavors 
van arribar més agents i van pujar al pis de dalt amb les seves 
panxes, la seva autoritat i la seva força. Picaren a la porta fins 
a tres vegades. I la tercera no fou ni de bon tros la vençuda 
i ho deixaren córrer. Ja tornarà. 

I a ella se l’endugueren a l’hospital, descalça i amb un jersei 
xop. Després la durem a comissaria per formalitzar la denún-
cia i tornarà a casa. A casa, amb el lleó. El lleó que havia saltat 
per la finestra i que ja tornarà. I es quedaren totes quatre as-
segudes amb les esquenes pesades i les vèrtebres encongides. 
Vinga va, ara una cerveseta i tot arreglat, deien els homes. No 
feu aquestes cares tan moixes, deien els homes. 

Mentre esperaven i alguns els prenien declaració, uns altres 
van atrapar el lleó. De xiripa, per ingenu i per tornar a casa 
massa aviat. I l’emmanillaren, clar. I tot en ordre, clar. I decla-
racions fetes, van marxar.

Van marxar amb un Fiat 500, mudes i sense escoltar gaire la 
música fluixa, sabent que a casa les esperaven. Amb casa, amb 
cotxe, amb aquella pell blanca i tendra, amb la innocència, amb 
els estudis, amb el benestar, amb la salut, amb la riquesa. Amb 
la cruesa dels privilegis i les injustícies a les mans. 

–Creieu que declararà?�

Maria Llerena Bastida | @avegadesmaria

/ LABOÑO
@la.bonyo
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La consolidació

Les noves dictadures

LLIBRE
Els nous dictadors

Ramon Cotarelo 
La Caja Books, 2019

160 pàgines

MÚSICA
Tridimensional
NUC
MMM music, 2020
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Qu a s i  t r e s  a n y s 
d e s p ré s  d e  d e -

b u t a r  a m b  A r ra n 
del mar (Autoeditat, 
2017), NUC presenta 
Tridimensional, un se-
gon treball en el qual, 
al llarg de tot ell, es fa 
patent la clara evolució 
que ha experimentat el 
grup saforenc durant 
este temps. 

Per una banda, un 
procés de gravació acu-
rat que es reflecteix en 
un so més aconseguit 
i net que li aporta una 
qualitat molt destaca-
ble. Per una altra, cal 
fer menció a la barre-
ja de sonoritats que hi 
podem trobar: a més 
del vaivé entre el rock 
i el pop característic, 

La idea sobre les dic-
tadures és associa-

da instintivament a uni-
formats prenent el po-
der i violenta repressió 
als carrers. Moltes re-
cordem la darrera ona-
da de règims militars a 
Llatinoamèrica durant 
les dècades dels setan-
ta i vuitanta. Tanmateix, 
la barreja d’impopulari-
tat i incompetència van 
propiciar-ne la transfor-
mació. De la mateixa 
manera que els unifor-
mes han posat de moda 
el camuflatge, les dicta-
dures contemporànies 
també. I avui assistim a 
una obsessió per simu-
lar democràcies i estats 
de dret, per disfressar 
constitucionalment les 
dictadures de fet.

Aquest seria el resum 
de l’assaig de Ramon 
Cotarelo sobre els nous 

ressenyes

Elies Boscà | @Elies_Bosca

Xavier Diez | @herodot10

dictadors. El politòleg 
aborda qüestions com 
ara les “dictadures 
constitucionals” basa-
des en la manipulació 
dels poders institucio-
nals a fi de crear una 
veritable “arquitectura 
de l’opressió” i impo-
sar els interessos d’una 
minoria que ocupa il-
legítimament el poder. 
Això es tradueix inde-
fectiblement en una 

“dictadura del capital”, 
en la seva fórmula ex-
trema del control del 
món financer sobre 
la societat, que posse-
eix la cobertura de la 

“dictadura dels mitjans” 
consistent en la mani-
pulació dels instints 
primaris de la ciutada-
nia per establir un es-
tat d’opinió contrari als 
propis interessos.�

Amor en un  
desert de guerra

És difícil parlar de 
tendresa quan el 

drama sacseja tot un 
poble. Sembla que en 
aquests instants l’únic 
interès sigui sobreviure 
a tanta adversitat, però 
Jorge Molinero aconse-
gueix donar-li la volta 
amb les perícies d’un 
infermer sahrauí i una 
infermera catalana que, 
moguts pel seu compro-
mís amb les llibertats, 
es troben i s’enamoren 
en el moment més in-
estable de les seves vi-
des. Es tracta de Buel·la 
Emhamed i Montserrat 
Aizcorbe, de qui l’autor 
repassa les biografies a 
cavall de les vicissituds 
que el Sàhara va patir 
en mans dels legionaris 
espanyols i la posterior 
ocupació del Marroc 
l’any 1976.

A mig camí entre la 
novel·la i l’assaig his-
tòric, La infermera del 
desierto ens acosta a la 
vida d’aquesta parella 
de joves que, venint de 
mons ben diferents, aca-
ba coincidint a Tenerife 
just quan el govern es-
panyol abandona la se-
va penúltima colònia –la 
província 53– perquè el 
règim de Hassan II l’ocu-
pi a sang i foc. 

L’obra enllaça tota me-
na de personatges i crò-
niques que ens anticipen 
les calamitats, formant 
un trencaclosques on, 

LLIBRE
La enfermera 
del desierto
Jorge Molinero 
Huguet 
Ediciones Carena 
2019
298 pàgines

Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

per damunt de tot, so-
bresurt la memòria he-
roica d’un poble que as-
pira a autodeterminar-se 
i la traïció d’un estat que, 
amb Franco agonitzant 
al llit, va desoir les de-
mandes de les Nacions 
Unides fins a permetre 
que, un any després, la 
dictadura alauita ocupés 
el Sàhara de forma cruel 
i salvatge. 

El relat, incisiu i ama-
rat en mil matisos, reve-
la les claus d’una desco-
lonització avortada de 
forma abrupta, alhora 
que ens ofereix la be-
llesa que suposa, per 
Buel·la i Montserrat, 
compartir les seves in-
quietuds fins a les últi-
mes conseqüències. 

Malgrat que la mort 
planeja en tot moment, 
el llibre esdevé un al·le-
gat a favor de la vida, 
del poble sahrauí i de 
la passió d’un noi i una 
noia entossudits a par-
ticipar d’una lluita que 
creuen noble i justa.�

s’atreveixen a intro-
duir certes pinzellades 
d’electrònica que aca-
ben d’adobar el conjunt.

Pel que fa a les lle-
tres, suposen un al·le-
gat vitalista farcit dels 
més variats sentiments 
i emocions que experi-
mentem en el  nos-
tre dia a dia. Cançons 
com “Allò que volíem 
fer” (primer senzill) o 

“Desig intermitent” així 
ho demostren. 

Sens dubte, es tracta 
d’una de les propostes 
més atractives que ens 
ha oferit el panorama 
musical valencià durant 
este difícil any i que els 
confirma com a realitat 
a tindre en compte.�



Com us ha afectat el context de la COVID-19?
Nosaltres hem continuat assistint. Pràcticament 
totes les llevadores que ens dediquem a part do-
miciliari hem continuat treballant. Hem fet els nos-
tres protocols i fins i tot alguna família ha valorat 
que era més segur parir a casa que en un centre 
hospitalari en l’actual situació. Recordo els dos 
primers parts que vam assistir amb el confinament, 
les famílies estaven molt contentes perquè havien 
pogut evitar l’hospital. 

S’han retallat drets en relació amb la salut re-
productiva de les dones pel context actual?
Havíem aconseguit certs drets com que al part la 
dona estigui acompanyada i s’ha re-
trocedit. Això ja és prou perquè la 
dona torni a estar sola. És una ten-
dència a aïllar la dona, a controlar-la. 
També m’han arribat casos de dones 
que han hagut de parir amb masca-
reta. I es van deixar de fer citologies 
i altres controls per la salut de les do-
nes que s’han de fer. No es pot man-
tenir la situació actual. Poc servei hi 
ha. Si es restringeix, com cuidarem 
de la salut de les dones? També hi 
ha hagut poc moviment i poca reacció per part 
de les dones, que no han reclamat fer-se les pro-
ves. Ara és normal que no et visiti un metge si el 
necessites. Si no es fan visites, diran que els pro-
fessionals sobren. Jo espero que la tendència sigui 
que les dones tinguin cobert el dret a l’atenció pri-
mària, que es mobilitzin i exigeixin els seus drets.  
 
Com va néixer la cooperativa Titània-Tascó 
de parts a casa?
Encara estàvem en un sistema bastant repressiu i la 
cooperativa volia ser un tascó a la cultura, a la política 
i al sistema. Venia d’un grup anterior que havia sigut 
clandestí. Ens vam unir gent de diferents disciplines 
dins de la cooperativa, que tenia diverses branques. 

Una d’elles era Titània – Dones per la salut, que es va 
dedicar a l’assistència del part domiciliari. 

Quan vau començar a proposar el part a casa, 
com era percebut?
Les institucions quasi ens denunciaven, érem el 
pitjor, amb molt mala percepció. A poc a poc ens 
vam anar fent respectar, amb els bons resultats 
i les experiències de la gent que estava contenta. 
Però fa anys, quan fèiem un trasllat, si hi havia una 
complicació, als hospitals ens rebien amb les ungles.

Com ha anat canviant aquesta percepció?
Ens vam proposar com a objectiu que ens veies-

sin com a professionals, perquè 
ens veien com a hippys, progres, 
però no com a professionals. Fins 
i tot ens ho havien arribat a verbalit-
zar. I érem professionals que fèiem 
una altra cosa, però també érem per-
sonal sanitari. Per això em vaig que-
dar a treballar en un hospital, perquè 
es visualitzés que podíem fer el ma-
teix que la resta. També vaig entrar 
al Col·legi d’Infermeria com a vocal 
i vaig fer un protocol de part a casa 

que em va costar uns sis anys que publiquessin. 
Finalment es va publicar, el Col·legi ens va ajudar 
molt a visibilitzar-lo, així com alguns mitjans. Es 
va presentar i avui dia no és una eina que conegui 
tothom, però s’ha normalitzat.

Creus que en el futur serà possible que s’in-
clogui el part a casa com a altres països i que 
el cobreixi la sanitat pública?
Aquest és l’objectiu actual, que hem estat diver-
ses vegades a punt d’aconseguir però encara no és 
possible. Volem que estigui inclòs a la cartera de 
serveis. El 2017 vam estar quasi a punt de presen-
tar-lo al Parlament de Catalunya, però cada vegada 
que canvia el govern hem de començar de zero.�

Va néixer en un poble 
petit d’Extremadura fa uns 
seixanta anys. Represaliats, 
els seus pares van migrar 
a Barcelona després de 
la guerra i ella va estudiar 
infermeria. Va decidir 
ser llevadora perquè li 
va semblar una manera 
d’estar més a prop de les 
pacients, però sempre 
des d’un prisma crític. “La 
primera vegada que vaig 
veure un part a un hospital, 
em vaig prometre a mi 
mateixa que no passaria 
per això ni li faria passar a 
les meves criatures”, diu. 
Va parir les seves dues 
filles a casa i després de 
la seva pròpia experiència 
va decidir especialitzar-se 
en aquesta mena de parts. 
Gairebé quaranta anys 
després, ha ajudat a néixer 
multitud de criatures i una 
cooperativa de llevadores 
que assisteixen parts a casa. 
A més, és l’alma mater dels 
grups de part i postpart que 
organitza al CAP del Poble-
sec barceloní. Per a la Pepi, 
com la coneix tot el barri, 
“la tribu és la forma de lluitar 
contra el capitalisme, el 
patriarcat i la globalització” 
i ha generat des del seu 
espai incomptables grups 
de criança, tribus de 
mares i altres projectes 
autogestionats.

“Als primers parts 
que vam assistir 
en confinament, 

les famílies 
estaven contentes 

perquè havien 
evitat l’hospital”

“Volem que el part  
a casa estigui inclòs en  

la sanitat pública”
Mariana Cantero | @cantero_mariana

Pepi Domínguez,
llevadora i impulsora 
del part a la llar
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