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Un any ple de 
periodisme que ha 
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El 2020 ha estat un any del 
tot excepcional, un any que 
tothom voldrà o intentarà 

oblidar, ple de patiment, angoixa 
i incerteses. El 15 de març les nos-
tres vides van fer un tomb imprevist 
i vam entrar en una nova dimensió 
desconeguda de confinaments i tocs 
de queda. N’hem tret grans aprenen-
tatges, del pitjor de la societat però 
també del millor. Les xarxes de su-
port mutu s’han fet presents a bar-
ris i pobles, alhora que s’ha posat 
en valor la vida i viure-la de manera 
digna. Enmig d’aquesta espiral tensa 
i emotiva, hem seguit treballant en 
un periodisme transformador i, si en 
fem balanç, podem afirmar que el 
2020 ha estat un any del tot reeixit. 
Els grans temes d’obertura del nos-
tre quinzenal en paper han aconse-
guit incidència i han estat una eina 
de transformació social. 
Iniciàvem l’any amb una portada on 

apareixia la silueta de l’antiga central 
tèrmica de Cercs rere el títol “Revolta 
contra la incineració”. Una opaca so-
cietat empresarial pretenia reciclar 
part de les instal·lacions i ubicar-hi 
un forn crematori de residus. La llui-
ta veïnal i ecologista ho va aturar in 
extremis, amb la denegació del pro-
jecte per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. El mes de 
febrer l’arrencàvem amb “Tancat per 
monarquia”, on detallàvem el patri-
moni immobiliari de la Casa Reial es-
panyola, una institució que a finals 
de 2020 està més qüestionada i des-

prestigiada que mai. I al març posà-
vem sobre la taula el debat sobre les 
ampliacions dels aeroports del Prat 
i Son Sant Joan, que a nou mesos vista 
ens sembla extemporani, amb termi-
nals buides i un descens de l’activitat 
del 90%. El mes de maig alertàvem 
del “Control per la cara”, amb una 
investigació sobre un qüestionat pro-
jecte de l’Ajuntament de Barcelona 
per instal·lar càmeres amb reconei-
xement facial a la via pública. 
Resseguint la màxima del periodis-

me que #DeixaEmpremta –aquest 
Nadal les persones subscriptores re-
breu una cartolina amb aquest lema–, 
durant el juny la investigació “Natura 
de souvenir” alertava dels plans per 
desenvolupar un parc temàtic que 
amagava obscurs interessos finan-
cers a les comarques de muntanya 
de Castelló, l’Ebre i el Maestrat ara-
gonès. Les reaccions no es van fer es-
perar i el projecte va ser desestimat 
per les institucions públiques i final-
ment descartat pels seus inversors. 
I ens endinsàvem a la tardor revelant 
qui s’amaga rere els milers d’habitat-
ges buits al nostre país: BBVA, Sareb, 
Blackstone, CaixaBank i Bankia. 
L’any l’hem tancat amb la investiga-
ció “Identitats suplantades”, que ha 
demostrat l’espionatge a organitza-
cions de l’esquerra independentista, 
moviments socials i entitats llibertàri-
es des de la Comissaria General d’In-
formació dels Mossos d’Esquadra. Un 
any ple de periodisme transformador, 
un any en què hem deixat empremta. 
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DOS EUROS L’HORA, 
EL PREU DE LA 
REINSERCIÓ
4.000 persones preses treballen a les presons catalanes a través del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), amb sous que no arriben ni a un terç del 
salari mínim interprofessional. Moltes denuncien vulneracions de drets laborals 
en relació amb les baixes per malaltia o accident, acomiadaments improcedents, 
falta de mesures de seguretat o baixes cotitzacions a la seguretat social

Vicent Almela | @La_Directa

4    A FONS
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E
n aquestes dates, la majoria de la 
població surt a comprar regals 
i tot tipus de decoracions nadalen·
ques per a les seues llars. En una 
trentena d’establiments d’arreu de 
Catalunya, com la botiga Orígens al 

carrer del Carme de Barcelona o Ara Proximitat 
al carrer Alcalde Rovira Roure de Lleida, es pot 
adquirir una gran varietat de productes de con·
fecció i articles per a la llar dels quals penja una 
etiqueta que no tothom coneix: “Made in CIRE”. 
Aquestes inicials fan referència al Centre d’Inici·
atives per a la Reinserció, empresa pública ads·
crita al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya que, segons la seua missió, té com 
a objectiu “donar segones oportunitats a les per·
sones privades de llibertat a través de la formació 
i el treball”, i “contribuir a la reinserció d’un col·
lectiu en risc d’exclusió social”.
Quasi la meitat de la població penitenciària a 

Catalunya treballa de forma remunerada pel CIRE 
duent a terme tasques internes dels centres, com 
la bugaderia, la cuina, l’economat o la neteja –el 
que els interns anomenen destins–, o en tallers 
productius ubicats dins dels mateixos centres peni·
tenciaris o en naus externes –com el taller exterior 
ubicat a Raimat (Lleida), pel qual la Generalitat pa·
ga un lloguer de 165.883 euros a l’any. En aquests 
tallers s’elaboren productes de confecció, serra·
lleria, fusteria, impremta i muntatge industrial, 
que van a parar a centres educatius o hospitals 
públics; però també es comercialitzen a empreses 
externes “a uns preus molt competitius” a través 
d’un catàleg que es pot trobar en el web del ma·
teix CIRE, o bé es ven a botigues d’arreu del ter·
ritori català mitjançant la marca pròpia “Made in 
Cire”. Segons dades facilitades pel Departament 

Algunes de les 
activitats laborals 

a les presons  
de Catalunya

/ DEPARTAMENT 
DE JUSTÍCIA

108 empreses 
privades van 
contractar mà 
d’obra, serveis o van 
adquirir productes 
del CIRE el 2019 
 
El Caganer, una 
filial de Mémora 
o la multinacional 
Fischer, entre les 
beneficiades pel 
treball penitenciari

Grup Codorníu–, que entre els anys 2000 i 2005 
contractava una mitjana de cinquanta persones 
preses a l’any, reconeixia que una de les raons per 
les quals ho feia era perquè es tractava de “mà 
d’obra barata i molt flexible, no se signen con·
tractes ni se’ls acomiada, simplement es truca al 
coordinador, es demana el nombre de persones 
que es necessiten per aquell dia i, si no es neces·
sita a ningú, no venen i només es cobra per dia 
treballat”. En la mateixa entrevista, Farré argu·
mentava que “els presos cobren menys que un 
treballador en llibertat, així que estalviàvem un 
euro per hora”. Preguntat per les denúncies d’ex·
plotació laboral d’alguns dels reclusos, s’expres·
sava d’aquesta manera: “Hem de tenir en compte 
que la majoria de presos són d’un nivell cultural 
molt baix, i que aquest tipus de gent se sol sentir 
ràpidament explotada perquè es comparen amb 
gent que es troba en una situació molt millor”. 
Tot i que la Directa ha sol·licitat al Departament 

de Justícia el llistat d’empreses que actualment 
mantenen una relació comercial amb el CIRE, 
l’organisme públic no ens ha facilitat aquesta 
informació. Segons la resposta del seu equip de 
premsa, “en aquests moments el CIRE es troba 
en una fase d’anàlisi i revisió”, i pretenen que 
d’ara en avant “les empreses assumeixen els cor·
responents compromisos per donar compliment 
als requeriments en l’àmbit de la transparència”, 
reconeixent de facto l’actual opacitat. Malgrat tot, 
algunes persones preses confirmen que estan tre·
ballant per empreses com El Caganer –que elabo·
ra figuretes tradicionals del pessebre mitjançant 
el treball de presos de Puig de les Basses–, Hygeco 

–filial de Mémora que s’encarrega de confeccionar 
sacs mortuoris a Mas d’Enric– o la multinacional 
alemanya Fischer.

de Justícia, fins a 108 empreses privades han con·
tractat mà d’obra, serveis o han adquirit produc·
tes del CIRE durant el 2019 a través de convenis 
de col·laboració. El volum de facturació generat 
supera els 15 milions d’euros.
En una entrevista realitzada per un treball uni·

versitari de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra 
en 2009, Xavier Farré –director de viticultura del 
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ESTER CAPELLA, 
presidenta del CIRE
115,517 euros a l’any 
(8,251 euros al mes 
en 14 pagues)

SALARI MITJÀ DEL PERSONAL TÈCNIC DEL CIRE 
326 persones 
2.500 euros al mes (30.959 euros anuals per persona de mitjana)

SALARI MITJÀ DE LES PRESES TREBALLADORES DEL CIRE
3.938 persones 
225 euros al mes (2.711 euros anuals per persona de mitjana)

AMAND CALDERO, 
vicepresident del CIRE
91.238 euros a l’any 
(6.517 euros al mes 
en 14 pagues)

D’aquesta informació no hi ha cap testimoni do·
cumental, ja que les persones preses no signen cap 
contracte quan comence, a treballar pel CIRE i, per 
tant, normalment no saben per a quina empresa ho 
fan. L’únic document que signen quan comencen 
l’activitat laboral és un certificat d’alta emés per la 
Junta de Tractament que els permet sortir dels mò·
duls per desplaçar·se a treballar, i una nòmina o full 
de producció amb les seues retribucions i cotitzacions 
a finals de cada mes. En cap d’aquests documents es 
fan constar les hores treballades.

Salaris i condicions laborals fora de la legalitat
Després de contactar amb una vintena de perso·
nes preses que treballen pel CIRE i analitzar·ne 
les nòmines, tant a tallers productius com a des-
tins, el sou mitjà que perceben gira al voltant dels 
dos euros l’hora, amb unes retribucions mitjanes 
mensuals de 170 euros per mitja jornada i de 280 
euros per una jornada completa, i en alguns ca·
sos –sobretot a destins– sense cap dia de descans 
a la setmana ni dies de vacances, tot i que sí que 
es fan constar en les nòmines. 
A diferència del que és habitual a qualsevol altra 

feina, les persones que treballen dins la presó no 
estan subjectes a cap conveni, ja que la relació la·
boral del CIRE és especial i està regulada pel Reial 
decret 782/2001. Segons aquesta normativa, les 
retribucions es calculen “a partir d’una referència 
sobre el salari mínim interprofessional (SMI) vigent 
en cada moment i del rendiment de cada una de les 
activitats desenvolupades en els tallers, ja siga per 
hora o peça feta”. Tot i que el reglament és poc clar 
i no concreta un preu l’hora per les treballadores, 
les nòmines “d’operari base” a  què hem tingut ac·
cés i els “fulls de producció” no arriben ni a una 
tercera part de l’SMI, que actualment és de 950 
euros al mes. Des del Departament de Justícia no 
han confirmat ni desmentit aquesta situació, tot 
i que asseguren que “a partir de l’1 de gener del 
2021 el mòdul retributiu de referència serà, com 
a mínim, del 50% de l’SMI”. Paradoxalment, dins 
de l’òrgan consultiu del CIRE hi ha una represen·
tació dels sindicats CCOO i UGT.
Segons expliquen les advocades Solange Hilbert 

i Andrea Alvarado, expertes en dret penal i laboral 
de la cooperativa IACTA Sociojurídica, “a banda 
d’aquests sous de misèria, les incapacitats tempo·
rals al CIRE no es contemplen”, és a dir, si una per·
sona es fica malalta i no va a treballar, no cobra, 
i “resulta pràcticament impossible que a una per·
sona presa li donen la baixa per accident laboral”, 
tot i que rarament es compleixen les normatives de 
seguretat als llocs de feina i resulta pràcticament 
impossible que es realitze una inspecció laboral 
dins del CIRE. “No es fan inspeccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals perquè pràcticament 
no arriben denúncies i la inspecció de treball opta 
per no actuar d’ofici, tot i que podria fer·ho”, reblen. 
Des de IACTA també asseguren que si una persona 
agafa la baixa per un llarg període, el més normal 
és que l’acomiaden, i pel CIRE simplement suposa 
donar·la de baixa des de la Junta de Tractament 
com una decisió administrativa. “Per tant, no cal 
que li donen cap explicació quan l’acomiaden, ni 
té dret a cap tipus d’indemnització o compensació 
per part del centre”, conclouen.

La promesa de la reinserció, en sac foradat
Yolanda Avilés i Penélope Sánchez són dues dones 
que van passar per les presons catalanes i que 
actualment es troben en llibertat. Ambdues han 
treballat pel CIRE tant en destins interns com en 

tallers productius per a empreses externes. “Un 
cop pagues la teva condemna i decideixen que 
ja estàs rehabilitada, surts al carrer i t’adones 
que has treballat durant set anys de la teva vida 
sense cap dia lliure i més de vuit hores al dia, 
i que d’aquests anys només has cotitzat vuit me·
sos”, denuncia Avilés. Aquest fet, segons les ad·
vocades de IACTA, es deu “a la precarietat de les 
prestacions generades, que fa que cotitzen molt 
poc al tractar·se de jornades parcials i, sobretot, 
perquè tenen salaris molt baixos”.
Sánchez, per la seua banda, comenta que quan 

va sortir de presó la van derivar a un pla de treball 
en Zona Franca a través del programa Reincorpora 

–impulsat per la Fundació La Caixa–, d’integració 

Les advocades Solange 
Hilbert i Andrea 
Alvarado expliquen 
que “a banda dels 
sous de misèria, les 
incapacitats temporals 
no es contemplen”
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/ VICENT ALMELA 
@La_Directa
PAU FABREGAT
@pau_fabregat

Segons dades del Departament 
de Justícia, al voltant d’un 55% de 
les persones que treballen dins 
dels centres penitenciaris catalans 
són estrangeres, i moltes d’elles 
es troben en situació irregular 
quan entren a la presó. Tot i que 
la llei d’estrangeria no els permet 
accedir al món laboral sense 
permís de treball, sí que poden 
treballar mentre estan internes 
gràcies a una excepció que es va 
acordar al Consell de Ministres 
espanyol en juliol de 2005 –i que 
a Catalunya regula la Circular 
1/2013, sobre estrangeria a centres 
penitenciaris–, pel qual cotitzen 
igualment a la Seguretat Social i 
tributen en concepte d’IRPF durant 
el període laboral dins la presó. 
Per fer-ho possible, l’Estat 
els genera un número de NIE 
temporal de la Seguretat Social 
que desapareix un cop han sortit 
en llibertat, i per tant la seua 
vida laboral dins la presó no es 
comptabilitza. Un cop surten en 
llibertat, aquestes persones –i a 
diferència de la resta de penats– 
no tenen dret a cap tipus de 
prestació –ni atur ni subsidi per 
excarceració–, i al continuar en 
situació irregular i haver comés un 
delicte, la majoria són expulsades 
del país un cop comencen a tenir 
permisos o quan accedeixen al 
tercer grau. 
Segons afirmen les advocades 
de IACTA, totes les normes que 
afecten les persones estrangeres 
a les presons venen donades 
per regulacions o acords interns 
que no tenen rang de llei, com 
instruccions o circulars; per tant, 
queden en uns llimbs legals. 
“Coneixem molts casos de 
persones estrangeres que han 
treballat molts anys en presons 
catalanes i han sigut expulsades 
només han sortit en llibertat o 
quan accedeixen al tercer grau. 
Tot el que han cotitzat durant 
aquests anys dins la presó no 
els serveix de res ni tenen dret a 
cap prestació, i per tant aquestes 
retencions obligatòries acaben 
tenint únicament una finalitat 
recaptatòria”.

Les persones 
sense papers 
no poden 
treballar fora, 
però sí dins 
les presons

JUAN JOSÉ TORRES LÓPEZ, 
director del CIRE
87.523 euros a l’any 
(6,251 euros al mes 
en 14 pagues)

PERSONA PRESA QUE 
TREBALLA PEL CIRE
3.360 euros a l’any* 
(280 euros al mes per  
una jornada completa)
*Salari mitjà calculat després de revisar 
trenta nòmines de persones que treballen 
a les presons catalanes

El 47% (3.938 persones) del total de 
població penitenciària de Catalunya 
(8.391 persones) treballa al CIRE

sociolaboral per a persones que surten de presó. 
“Em van donar d’alta com a persona discapacitada, 
tot i no ser·ho, perquè així l’empresa es benefici·
ara de les bonificacions”, detalla. Poc després va 
trobar una feina pel seu compte en una guingue·
ta de platja. “Quan ja no treballava pel CIRE vaig 
haver d’aguantar com em continuaven perseguint, 
demanant contínuament partes de conducta a la 
meva cap. Estava en llibertat, però el CIRE era com 
un fantasma que em perseguia controlant en tot 
moment la meua vida laboral”, explica Sánchez.
Totes les persones preses entrevistades per aquest 

reportatge coincideixen a afirmar que el CIRE no 
compleix la seua funció de reinserció, de la qual 
fan promoció. “Una persona que treballa per a 
Fischer ficant cargols en una bossa durant sis hores 
al dia quina feina ha de trobar un cop fora?”, es 
pregunta una dona presa a Mas d’Enric que pre·
fereix mantenir l’anonimat. “Els mateixos tècnics 
del CIRE estan d’acord que haurien de reforçar els 
aspectes i plans formatius que ajuden la persona a 
adquirir hàbits laborals i motivació per quan surti, 

i menys els productius i el voler fer negoci amb la 
força de treball de les persones preses”, afegeix.
Tot i aquestes condicions, resulta sorprenent 

com quasi la meitat de la població penitenciària 
a Catalunya treballa pel CIRE. Avilés i Sánchez ex·
pliquen que això es deu al fet que el treball en 
presó et dona accés a beneficis penitenciaris. “Al 
teu programa individual de tractament (PIT) nor·
malment et marquen el treball com una prioritat; 
per tant, si no ho fas, et resultarà difícil poder ac·
cedir a una progressió de grau, a la reducció de 
pena o a permisos de sortida, i això provoca que 
molts cops el treball sigui un xantatge que es fa 
des de la institució, que està jugant amb tu contí·
nuament”, es lamenten.
Algunes persones preses com Amadeu Casellas 

o Jaime Vicens han intentat denunciar des de 
dins aquestes vulneracions de drets laborals en 
diverses ocasions a través d’instàncies, denún·
cies i comunicats. Segons explica Vicens en una 
missiva –actualment es troba privat de llibertat a 
Puig de les Basses–, “als anys noranta un grup de 
presos ens vam mobilitzar per portar les nostres 
reivindicacions al Tribunal Suprem. Vam acon·
seguir forçar que ens concediren la cotització a 
la seguretat social i el dret a atur, però ens van 
tombar la petició de l’SMI. Les persones que vam 
encapçalar aquest moviment ens vam passar una 
bona temporada donant voltes per les presons 
catalanes i ens van ficar per sempre l’etiqueta 
d’irrecuperables i inadaptats al sistema peniten·
ciari, amb totes les mesures regimentals que això 
suposa per a la nostra estada en presó”.�
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TESTIMONIS DEL TREBALL 
RERE ELS MURS

Vaig entrar a treballar en destí de neteja al gener de l’any 
passat. En teoria havia d’estar set dies de prova, però, degut 
al meu bon rendiment, al cap de tres dies els tècnics del 
CIRE em van dir que parlarien amb el cap de mòdul perquè 
em donessin d’alta immediatament, cosa que no va passar 
fins un mes més tard. En aquesta feina de neteja no hi ha 
cap dia de descans ni festius, i la paga per mitja jornada 
és de 120 euros al mes. Al maig em vaig lesionar treballant 
i vaig estar de baixa, perquè havia de ser examinat pel 
traumatòleg. Això em va causar problemes amb el cap de 
mòdul, que a principis de juliol em va amenaçar amb fer-me 
la vida impossible si tornava a demanar la baixa laboral. 
Abans que em veiés el traumatòleg em van canviar de 
mòdul i el CIRE em va acomiadar de la feina. He fet diverses 
instàncies per denunciar aquesta situació però no he rebut 
cap resposta.

Treballo pel CIRE des que vaig entrar a la presó ara 
fa cinc anys. He passat per tot tipus de feines: tallers 
productius, office, manipulador d’aliments, tasques de 
càrrega i descàrrega, etc. El passat mes de juny vaig 
ser acomiadat de la meua feina en la cuina per agafar 
uns pans de pessic caducats que anaven a ser llançats 
a les escombraries, cosa que els mateixos treballadors 
del CIRE i els funcionaris fan cada dia. Per aquest motiu 
vaig ser amonestat amb una sanció greu i acomiadat 
immediatament sense cap tipus d’explicació ni liquidació. 
Simplement em van donar de baixa i ja no vaig tornar a 
treballar en aquest destí. El proper mes de juny tinc un 
judici contra el CIRE per acomiadament improcedent.

En la meua nòmina fica que soc “operària base” tot i que 
tinc un càrrec de responsabilitat per dirigir un equip de 
vuit persones en un taller productiu per a una empresa de 
l’exterior. Segons el reial decret que regula el treball en presó, 
la meua categoria seria la “d’operari superior” i hauria de 
cobrar molt més. Per tant, incompleixen de forma sistemàtica 
la seua pròpia legislació. Però qui revisa i regula això aquí 
dins? Fa uns mesos ens vam queixar al responsable del 
CIRE d’aquesta presó, i literalment ens va dir: “Ai teniu algun 
problema amb les condicions laborals, acudiu als tribunals, 
però ja us aviso que de moment hem guanyat tots els 
procediments judicials iniciats contra nosaltres”.

Vaig començar a treballar pel CIRE a Brians fent cablejat per a 
cotxes per una subcontractista de la SEAT i altres marques de 
cotxes, i des d’aleshores he passat per diferents feines, tant a 
destins (bugaderia, fleca, neteja, manipulador…) com a tallers 
productius a diferents presons. Tot i que en teoria tens dret 
a baixa laboral, només és retribuïda en casos molt extrems. 
Aquí, si no produeixes, no guanyes. I en cas de no tenir papers, 
tampoc cotitzes. Si ets estranger sense papers, quan estàs 
treballant dins generes un número de la seguretat social que 
desapareix quan surts de presó, i quan sol·licites la teua vida 
laboral no consta que has treballat enlloc. No tens dret a l’atur 
ni a cap subsidi per excarceració. Moltes persones estrangeres 
són deportades quan estan en tercer grau o surten de presó; 
per tant, tot el que han treballat dins no els serveix de res.

Marcos Cáceres (Brians 1) Rubén Casado (Mas d’Enric)

Maria Fernández (Mas d’Enric)

Mohammed Akram (Brians 2)

“No hi ha cap dia descans 
ni festius”

“Em van acomiadar per 
agafar pans de pessic 
caducats”

“Incompleixen la seua pròpia 
legislació sistemàticament”

“Aquí, si no produeixes, 
no guanyes”

V. A. | @La_Directa
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TESTIMONIS DEL TREBALL 
RERE ELS MURS

Treballe fent manetes de frens per diferents marques 
d’automòbils: BMW, Volvo, Renault, Mercedes… dins 
d’aquest centre a través d’una subcontractista que 
desconec. Treballe quatre hores i mitja al dia i cobro 
entre 6 i 8 euros per jornada. No tinc nòmina, sinó una 
fulla de producció que m’entreguen cada mes i que us 
adjunte en aquesta carta. La feina aquí és pesada i mai 
ocupes el mateix lloc de treball, sinó que vas rotant per 
diferents tasques. Les condicions de treball són pèssimes 
i les mesures de seguretat, inexistents. No et deixen 
fumar ni menjar, i per anar al lavabo has d’insistir molt als 
encarregats. De fet, per no poder aguantar-me més de 
vegades he hagut de pixar en una ampolla d’aigua buida 
i continuar treballant.

Per treballar aquí dins es cotitza el mínim, i només tens 
dret a l’atur un cop estàs fora. A banda, l’INEM et denega 
el subsidi d’excarceració si has treballat i cotitzat durant la 
teua estada a presó perquè sempre preval l’atur al subsidi. 
Jo, per exemple, he decidit no treballar perquè no em vull 
quedar sense la paga l’excarceració un cop surta, ja que 
pel poc que cotitzes per treballar aquí em surt molt millor 
cobrar l’ajuda. Això no és tan fàcil perquè el programa 
individual de tractament (PIT) que et marquen per a 
aconseguir beneficis penitenciaris i permisos de sortida 
et marquen el treball, junt amb l’escola i els programes 
de tractament, com a prioritàries en el teu “procés de 
reinserció”. Si no ho fas, normalment t’acabes menjant la 
condemna a pols i sense gaudir de cap permís ni reducció 
de pena. Per tant, és evident que el treball aquí dins sí que 
funciona com un xantatge.

Per mi el CIRE és un monopoli de lladres. Ens donen treball 
amb unes condicions laborals molt precàries perquè 
després gastem el poc que guanyem en sobreviure dins 
la mateixa presó degut a la mala qualitat del menjar. A 
sobre, cada cop cobrem menys. En 2009, un encarregat 
d’economat cobrava quasi 500 euros, en 2012 va baixar a 
395 i ara, en 2020, cobra per una jornada laboral uns 250 
euros. El salari mínim puja fora de les presons, però aquí 
va al contrari. No tenim contracte, només un document 
que ens dona d’alta, i si ens fiquem malaltes no cobrem ni 
cotitzem. Treballes set dies a la setmana els dotze mesos 
de l’any. A banda, diuen que fan una tasca de reinserció i et 
donen feina fora, però en cinc anys que porte aquí no conec 
ningú a qui hagen buscat una altra feina. El CIRE és un 
negoci dins dels centres penitenciaris de Catalunya, no una 
reinserció per a les persones preses.

Aquí a la presó de Lleida treballo en tallers productius 
fent sacs mortuoris i pitets per a empreses externes que 
desconec. A mi només em diuen que treballo per al CIRE 
i mai he signat cap contracte. Bàsicament, la meva tasca 
aquí és cosir i posar cremalleres. A tallers cobres segons 
produeixes. Jo, per exemple, treballo quatre hores al dia 
tots els dies de la setmana, però, és clar, si no saps cosir bé, 
cobres una misèria. Nòmines de 80, 100 o 120 euros màxim. 
Algunes persones poden arribar a cobrar un màxim de 250 
euros per aquesta tasca, però s’han de matar a treballar 
sense aixecar el cap de la màquina ni un descans.

En 2015 vaig treballar per a una empresa externa en tallers 
productius col·locant adhesius en caixetes de gerds. El 
salari anava en proporció amb el nombre d’adhesius que 
col·locaves durant cada jornada; cobraves 5 cèntims bruts 
per cadascuna. Jornades laborals de cinc hores, amb horari 
de matí o tarda. Tota la jornada de treball plantat sense 
poder seure i sense cap tipus de ventilació a l’estiu, amb 
temperatures molt elevades, fet que provocava que se’ns 
inflaren els turmells al final de la jornada. El meu salari 
rarament superava els 100 euros al mes. No conec l’empresa 
però sé que al mateix taller es feien altres productes per 
a l’empresa Germans Boada SA. També he treballat fent 
la neteja de locutoris, on treballava més de 40 hores a la 
setmana per 240 euros al mes.

Manuel Martín (Lledoners) Miguel Ángel Rivas (Brians 2)

Rosa Blanco (Mas d’Enric)

Carles Romero (Ponent)

Roberto Sales (Brians 1)

“Les condicions de treball 
són pèssimes”

“El treball aquí funciona 
com un xantatge”

“Cada cop cobrem menys”

“Nòmines de 80, 100 
o 120 euros”

“Tota la jornada de treball 
sense poder seure”

Hem contactat, via correu postal o a través de visites a locutori, amb una desena de 
persones preses a centres penitenciaris catalans perquè ens contaren en primera 
persona la seua experiència laboral al CIRE. Algunes d’elles prefereixen parlar amb 
pseudònim per por a represàlies per part de les institucions penitenciàries
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GRANS MULTINACIONALS 
FRANCESES S’APROFITEN 
DEL TREBALL PENITENCIARI
Airbus, Yves Rocher, L’Oréal, Bouygues, La Redoute o Bic són 
algunes de les empreses que incrementen beneficis amb feines 
de manipulació que no han pogut mecanitzar fora de les presons

Pablo Bonat | @pablobonat 

Des de l’any 2000 
fins al 2018, el treball 
penitenciari va caure 
del 46% al 28% del 
conjunt de 70.000 
persones preses 
 
Unes poques 
empreses es 
reparteixen els 6.000 
milions de negoci dels 
serveis privatitzats a 
l’interior de les presons

E
l 22 de juny de 1987 se signava, a 
l’Estat francès, la llei que posava fi 
al treball obligatori a la presó, que 
acabava, d’aquesta manera, amb la 
consideració de l’activitat laboral 
com a part de la pena. També pre·

tenia assimilar el treball dins i fora de la presó. El 
Codi de Procediment Penal diu que “el treball a 
la presó (organització, mètodes, remuneracions) 
ha d’apropar·se tant com sigui possible a les acti·
vitats professionals exteriors per tal de preparar 
els presos per a les condicions normals de treball 
lliure”. El treball va esdevenir un dret, però la 
llei no va preveure cap estatut per a les persones 
preses que l’exercien. Tretze anys després, una 
comissió d’investigació de la mateixa Assemblea 
Nacional afirmava que “l’absència de respecte del 
dret del treball arruïna la concepció mateixa del 
treball penal com a eina de reinserció”, constatant 
el fracàs de la llei de l’any 1987.
La llei penitenciària de 2009 va rebutjar, 22 anys 

després, la possibilitat de fer contractes laborals a 
les persones preses amb garanties en matèria de 
drets laborals. El Controlador General dels Llocs 
amb Privació de Llibertat –un organisme públic in·
dependent creat pel Parlament francès– confirma·
va l’absència d’horaris, de remuneració, d’higiene 
i de seguretat i afirmava, sense embuts, que les 
condicions de treball s’assemblaven més “a les de 
la primera època industrial que a les de la França 
d’avui”. L’any 2000 el percentatge de persones que 
tenia una feina a la presó era del 46,2%. El 2018 
queia fins al 28%, amb una mitjana de 19.284 del 
conjunt de 70.000 empresonades. Es constata una 
tendència a la baixa de l’oferta laboral presidiària.
Stéphane, antic reclús a la presó de Fleury·

Mérogis, al sud de París, explica que “des del mo·
ment en  què s’arriba a la presó, la qüestió del tre·
ball és crucial perquè descobreixes que a la presó 
tot és pagant i que sense diners tot es complica 
encara més. La cabina de telèfon, els segells, els 
fulls i els bolígrafs per a les cartes, l’ús de la buga·
deria, els productes per rentar la cel·la o l’accés a 
menjar i la televisió, tot és pagant”. Per afrontar 
aquests pagaments i les indemnitzacions relacio·
nades amb la condemna penal o les costes judicials, 
si les preses no tenen cap ajuda exterior, l’única 
font d’ingressos regular que troben a la presó és 
el treball. És important per a la vida penitenciària, 
però no sempre senzill d’accedir·hi, com ell mateix 
relata: “En el meu cas vaig trigar quatre mesos a 

Parisien. Gonzague Rambaud i Nathalie Rohmer, 
autores del llibre, han topat amb l’opacitat de les 
empreses per demanar explicacions i tan sols han 
pogut interrogar Bic després de mostrar·los proves 
de la seua presència a les presons. És així com l’em·
presa va reconèixer la seva activitat rere els murs 
entre 1970 i 2007, concretament a les presons de 
Fleury·Mérogis i d’Osny, preparant el material pu·
blicitari per als bolígrafs o les maquinetes d’afaitar. 
Si la voluntat de l’empresa és reduir al màxim 

els costos de fabricació, les presons franceses ofe·
reixen condicions de treball semblants a les que 
s’ofereixen a països on s’acostuma a deslocalitzar 
la producció, però amb l’avantatge que s’estalvien 
la despesa i el temps del transport.

El sector privat a les presons
A l’Estat francès més d’un terç de les presons fun·
cionen amb un model de cogestió pública i priva·
da, després de l’aprovació de la Llei 87·432, rela·
tiva al servei públic penitenciari, impulsada pel 
ministre de Justícia de l’època, Albin Chalandon. 
En aquests centres, les tasques de direcció, admi·
nistració i vigilància les assumeix l’Estat, mentre 
que les empreses privades assumeixen la gestió de 
tasques tan diverses com la concepció i la cons·
trucció de la presó, el manteniment, la neteja, el 
transport, la gestió dels menjadors i del menjar, 
la bugaderia, el treball o l’acollida de les famílies, 
amb un cost anual que es calcula que voreja els 
6.000 milions d’euros. 
Poques empreses es reparteixen el pastís de ne·

goci. Al centre penitenciari de Le Havre, és el grup 
Bouygues –amb una pota al món de la construcció, 
una altra al món de les telecomunicacions i una ter·
cera al món dels mitjans de comunicació–, a través 
del grup TF1, que amb la seua filial Themis·FM és 
propietària de l’edifici i s’encarrega del manteni·
ment. L’any 2011, amb les últimes dades publicades, 
l’Estat francès pagava un milió d’euros mensuals 
pels serveis. A més, també pagava 350.000 eu·
ros mensuals a Gepsa (filial de l’antiga GDF Suez, 
l’actual Engie, una important empresa d’energia 
francesa) per la gestió dels serveis a les persones. 
Aquesta empresa, creada en paral·lel a la primera 
llei de privatització de les presons, actualment és 
present en una tretzena de centres penitenciaris. 
Un intern a la presó de Réau, sota pseudònim AC/

DC, escrivia a la revista anticarcerària L’Envolée 
que “la feina depèn de Themis i és mal pagada. 
Rarament cobrem puntualment i la paga horària 

poder començar a treballar després d’enviar cartes 
setmanals a l’administració. Gairebé puc dir que 
els vaig assetjar. Sovint es triga molt més”. 

Camuflatge sota sigles de petites empreses
Discretes i camuflades rere les sigles de petites 
empreses –desconegudes pel gran públic– que fan 
de concessionàries dels tallers penitenciaris, grans 
empreses de l’índex borsari CAC40 francès fan ne·
gocis amb l’administració penitenciària. L’Empresa 
Aeronàutica Europea de la Defensa i l’Espai (EADS), 
grup del qual formen part Airbus, Yves Rocher, 
L’Oréal, Bouygues, La Redoute o Bic, és un dels 
conglomerats empresarials que recorren al treball 
de persones privades de llibertat. 
Al llibre Treball a la presó: investigació del nego-

ci penitenciari, Gonzague Rambaud explica que 
L’Oréal hi fabrica les mostres dels productes que 
podem trobar a les botigues, Yves Rocher hi pre·
para les cistelles “especials per al Dia de les Mares” 
i que els populars Post·It de la marca 3M són ta·
llats habitualment a centres penitenciaris. Altres 
tasques habituals són plegar prospectes o omplir 
saquets amb els productes en qüestió. Totes són 

“feines poc gratificants que no han pogut ser auto·
matitzades”, afirma Marie Crépenot, de l’Observa·
tori Internacional de les Presons (OIP) al diari Le 
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En el cas de les dones preses, 
cal afegir que pateixen també 
la discriminació de gènere. El 
primer de gener de 2020 hi havia 
un total de 2.147 dones preses a 
les presons de l’Estat francès, un 
3,2% de la població reclusa. Tan 
sols existeixen dues presons de 
dones (a Rennes i a Versailles) i la 
resta són internades en mòduls 
de presons d’homes. Tot i que 
pateixen menys la superpoblació 
crònica que pateix l’Estat 
francès, el 100% de les places 
estan ocupades. I amb algunes 
excepcions, com el mòdul de 
dones de la presó de Perpinyà, 
amb una ocupació del 220%. 
Amb tot, Adeline Hazan, 
controladora general dels 
llocs amb privació de llibertat, 
constatava en el seu informe 
de 2016 tot un seguit de 
discriminacions que patien les 
dones empresonades respecte 
als homes, entre les quals es 
trobava “la reproducció d’alguns 
estereotips de gènere: els 
homes tenen accés a activitats 
professionals de producció 
mentre que les dones només 
treballen al servei general (cuina, 
bugaderia i neteja)”.

La triple 
discriminació 
de les dones
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La presó de 
Perpinyà 

/ TRISTANA 
CARRASCO

voreja els 2,5 euros, una quantitat que és molt 
justa per afrontar les despeses personals. Si una 
persona presa no rep cap ajuda de l’exterior, no 
pot, directament, pagar ni les costes judicials ni 
les multes, una condició imprescindible per optar 
a reduccions de pena suplementàries o a la lliber·
tat condicional”. 
Per si no fos prou, la feina s’utilitza com a element 

coercitiu. Les preses polítiques basques Ekhiñe 
Eizagirre i Iratxe Sorzabal, internes a Fresnes, de·
nunciaven per carta a la mateixa revista “la crimi·
nalització de les presoneres que han participat en 
protestes, [...] amb internament il·legal al mòdul 
d’aïllament d’una de les nostres companyes, la 
retirada d’una reducció de pena a una altra i l’aco·
miadament de feina a diverses d’elles”.
Una altra de les grans societats franceses impli·

cades en la gestió de les presons és l’empresa de 
serveis de menjar i d’administració d’instal·laci·
ons Sodexo, que a través de la seua filial Sodexo 
Justice té contractes a 34 presons. Proclama que 
treballa “per prevenir la reincidència i afavorir la 
reinserció dels presoners”. L’any 2013 aquesta em·
presa va ser denunciada per una presa al Regne 
Unit per haver·li negat l’accés a les cures després 
d’un avortament. 

Segell “de qualitat” que amaga precarietat
El 30 de setembre de 2020, el ministre de Justícia, 
Eric Dupond·Moretti, presentava el segell PEPS 
(produït a les presons), impulsat pel ministeri 
i l’Agència de Treball d’Interès General i de la 
Inserció Professional. Així, la voluntat és que les 
empreses posin el segell als seus productes quan 
aquests siguin fabricats per presoneres per acre·
ditar el seu caràcter, en paraules del ministre, “so·

lidari i inclusiu”. Els objectius principals de la ini·
ciativa són “afavorir la inserció professional de 
les persones condemnades i posar en valor les 
empreses que aporten treball a la presó”. 
Per l’Observatori Internacional de les Presons 

(OIP), aquesta iniciativa no pot acreditar en cap 
cas productes “solidaris o inclusius”, ja que les 
treballadores que els elaboren no tenen contrac·
te de treball ni baixes laborals, no gaudeixen de 
protecció social, no tenen dret a sindicar·se ni a 
expressar·se col·lectivament. Tampoc tenen vacan·
ces pagades, ja que el temps de treball a la presó 
s’ha d’adaptar a l’oferta, així que tant pot ser que 
hagin de treballar algunes hores a la setmana com 
els set dies sencers. I per últim, cobren una remu·
neració que representa entre un 20% i un 45% del 
salari mínim a l’Estat francès. A més, per cada any 
treballat en una feina convencional fora de la pre·
só, es cotitzen quatre trimestres, mentre que en 
reclusió se’n cotitzen entre un i tres.
El president de la República Francesa, Emmanuel 

Macron, va declarar el 6 de març de 2018 que “el 
vincle que uneix l’administració penitenciària i el 
presoner que hi treballa ja no ha de ser un acte 
unilateral amb la negació de tots els drets, sinó un 
vincle contractual amb garanties”, i fins i tot va anar 
més enllà afegint que “no podem demanar als pre·
soners que respectin la societat i que es reinserei·
xin si els neguem la seva dignitat i els seus drets”. 
Tanmateix, quasi tres anys després, l’OIP denuncia 
que no s’ha presentat cap projecte de reforma al 
respecte. Una reforma que diversos informes pú·
blics, acadèmics i propostes sortides de la societat 
civil coincideixen a dibuixar: la creació d’un estatut 
del treballador pres que respecti els drets humans 
i les normes de treball decent.�
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Text: David Bou | @dvdbou
Fotografia: Matti Bernitz | @mattibernitz

Es defineix a si mateix 
com una persona a qui li 
agrada explorar, tant el 
seu món interior com els 
vessants i les crestes de 
les serralades, de les quals 
se sent part. Dies després 
de néixer, Kilian Jornet 
Burgada (Sabadell, 1987) 
ja agafava alçada al refugi 
Cap del Rec (la Cerdanya), 
on va créixer. Corredor i 
esquiador de muntanya, 
ha estat campió del món 
d’ambdues especialitats i 
ha guanyat les grans curses 
que s’ha proposat. Tot i 
haver polvoritzat rècords 
enfilant-se als cims més 
emblemàtics del planeta, 
assegura que encara li 
queden fites per assolir. 
Actualment viu en un fiord 
de Noruega, des d’on ha 
creat una fundació per 
preservar les muntanyes, 
allunyat de la pressió que 
suposa ser considerat un 
dels millors atletes de 
tots els temps en la seva 
disciplina.

Què signifiquen per tu les muntanyes?
La muntanya és una part de l’ecosiste-
ma bàsic per tot el que ens proporcio-
na, des de l’aigua i la biodiversitat fins 

a la resiliència que té enfront del canvi climàtic. 
Per mi no és un lloc per visitar, dir “que ma-
co que és” i tornar a casa, sinó que és casa, és 
allà on em sento bé. Si estic sol a la muntanya, 
em sento acollit, quelcom que no em passa a la 
ciutat. És el meu terreny de joc, és allà on puc 
expressar-me. 

Quins projectes esportius tens ara mateix?
Fins fa un parell d’anys la meva carrera esportiva 
estava molt basada en la competició, perquè és 
on et poses en dubte i hi ha més fracàs. Aquests 
últims anys, m’he centrat a fer menys quantitat 
i intentar reptes que em permetin aprendre més. 
Ara estic més per explorar diferents idees que 
tinc que no pas per la competició. Segueixo com-
petint perquè és una escola molt bona, m’agrada 
perquè et trobes amb la gent i passes l’estona, 
però avui és secundari.

Quins motius hi ha darrere d’aquest pas en-
rere en la competició?
És més un pas endavant. Tots els grans objectius 
que tenia en la competició ja els havia aconseguit 
i emocionalment anar a una cursa no em feia sentir 
el mateix que quan guanyava fa una dècada. De 
vida en tenim una, l’hem d’aprofitar i hi ha coses 
que m’emplenaran més que seguir fent exactament 
el mateix que els darrers anys.

Hi ha un corrent crític que considera que una 
cursa no és muntanyisme i carrega contra la 
competitivitat i la velocitat a l’hora de fer es-
port i transitar per la muntanya. Com ho veus, 
tu que t’has dedicat a competir?
Crec que cadascú té la seva veritat i que no n’hi ha 
cap que sigui absoluta, al final tot són perspecti-
ves. Hi ha una visió de l’alpinisme, diguem-ne ro-
màntica, que veu la competició com una activitat 
totalment diferent; però si mirem la història, no 
té gaire sentit, perquè des de l’inici ja es mirava 
el crono: el conservacionista John Muir va trigar 
quatre hores i deu minuts a pujar el Mount Shasta 
(Califòrnia) l’any 1874. La velocitat sempre ha estat 
present en l’alpinisme, així com la dificultat i l’ex-
ploració. Hi ha comportaments dolents en totes 
les pràctiques, però ho he pensat molt i no entenc 
d’on ve l’aversió d’una cap a les altres. Al final la 
muntanya no és de ningú i és de tots, però encara 
menys és dels humans, que el que hem de fer és 
intentar deixar-hi la mínima petjada.

Com portes el fet d’haver esdevingut un 
referent?
A Noruega, millor [riu]. Per mi ha estat una lluita 
durant molts anys. Soc una persona molt introver-
tida i ho he portat malament, m’ha costat molt tro-
bar l’equilibri. Necessitava molt temps de silenci i 
estar sol, si no, patia ansietat. És una cosa que no 
aprens d’un dia per l’altre, demana anys, i ara sé 
portar bé una part de notorietat que per mi és molt 
negativa, però també puc veure que hi ha una part 
molt positiva. Al final, el que jo faig individualment, 

Kilian Jornet, 
muntanyenc 

“Hi ha una por 
que ens manté vius”
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Hem de ser 
conscients dels 
nostres límits. Mai 
se m’acudiria pilotar 
un avió perquè 
no n’he après

De més jove 
assumeixes alguns 
riscos perquè 
no ets conscient 
dels perills de 
la muntanya

que és córrer ràpid, és absurd! És molt important 
per mi, ho és tot, però per altra gent deu ser molt 
absurd... però puc aprofitar aquesta plataforma 
que se’m dona a través de l’esport per explicar 
altres coses que són més interessants.

Has pogut servir d’inspiració a persones que 
no havien provat mai aquest tipus d’activitats 
físiques. Et sents responsable que hi hagi gent 
que intenti emular el que fas?
A mi m’inspira molt veure l’Alex Honnold quan va a 
escalar en estil lliure solitari, em pot donar moltes 
idees, però sé que si intento fer el mateix que ell 
em mataré. Una de les grans sorts que tenim com 
a espècie és que tenim por, i la por és la que ens 
porta a fer marxa enrere. Hem de ser conscients 
de quins són els nostres límits individuals. No se 
m’acudiria mai agafar un avió i pilotar-lo perquè 
no n’he après. Veient les estadístiques de rescats 
de muntanya, en general no han canviat gaire els 
casos durant els últims deu anys. Enguany ha es-
tat una excepció, perquè crec que a causa de la 
COVID més gent ha sortit fora. El que seria una 
irresponsabilitat és mostrar que pots anar a l’Eve-
rest amb estil alpí sense ensenyar que abans has 
de fer activitats de cert risc als Pirineus o als Alps.

On està la teva por? En quins límits et mous?
Hi ha una por que ens manté vius. És la que t’avisa 
que no estàs preparat per fer alguna cosa o que 
les condicions són dolentes, la que quan estàs en 
un precipici et diu que no saltis. Crec que això és 
bàsic. N’hi ha una altra que està relacionada amb 

la tensió, saber no entrar en pànic quan estàs en 
una situació de risc. Aquesta es treballa fent ac-
tivitats, i estar més confortable en certes situaci-
ons et permet que arribis a controlar-la. Tampoc 
hi ha cap secret, per aconseguir-ho has de passar 
temps en aquestes situacions. Hi ha dies que ac-
ceptes més riscos i dies que menys, això depèn de 
molts factors: de com t’has llevat, de la situació 
personal, de si hi ha hagut un accident els dies 
abans i has perdut algú a la muntanya. La noció 
de voler acceptar un risc és individual i depèn 
molt del moment.

La mort d’un company com Stéphane Brosse 
[morí despenyat mentre creuava l’agulla d’Ar-
gentière amb Jornet el juny de 2012] o el fet 
de tenir una filla et condicionen la presa de 
decisions?
Sempre és diferent, evoluciona. Un esquiador ex-
trem francès deia que a mesura que anem creixent 
tenim menys por de les nostres capacitats perquè 
coneixem més el que som capaços de fer, però 
tenim més por del medi perquè el coneixem més. 
L’experiència et permet fer coses més difícils amb 
més seguretat. D’altra banda, quan ets jove, veus la 
muntanya com una roca, i a mesura que va passant 
el temps veus coses que no haurien d’haver pas-
sat: allaus en moments que tot semblava perfecte 
o una caiguda de pedres enorme. Assumeixes els 
mateixos riscos però de formes diferents: abans 
els assumies perquè no eres conscient dels perills 
de la muntanya i ara els assumeixes tècnicament 
perquè ets capaç d’anar més enllà. 
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Catalunya 
té un model 
d’infraestructures 
pensades per al 
turisme i no per 
als habitants

No podem 
construir més 
estacions d’esquí 
perquè en poc 
temps quedaran 
obsoletes

En esports com els que practiques, l’espon-
sorització és la base per professionalitzar-se 
i tenir una dedicació completa. Quin és el pa-
per de les marques? Et genera contradiccions 
dependre’n?
Al final és sentir-te una mica a gust amb qui col·la-
bores. Quan discuteixes amb un possible patroci-
nador, has d’adonar-te de les coses amb què estàs 
d’acord i amb les que no per veure si les poden 
canviar; és així com treballem. Crec que la relació 
d’un esportista amb el patrocinador ha d’anar molt 
més enllà de fer publicitat del producte. Tenim 
un paper cabdal en matèria mediambiental per-
què disposem d’una porta d’accés a diferents em-
preses on podem utilitzar la nostra influència. Si 
l’empresa vol treballar-hi, s’hi entra i establim un 
període per veure si hi ha voluntat real. Crec que 
condicionar el manteniment de l’esponsoritza-
ció a la consecució de determinats objectius és 
la forma que tenim els atletes de posar pressió 
i provocar canvis.

Durant la teva pràctica esportiva, quins efec-
tes del canvi climàtic has percebut, especial-
ment als Pirineus?
En els últims anys he pres més consciència de la 
incompatibilitat entre el meu estil de vida i vo-
ler cuidar el medi ambient, sobretot pels viatges, 
perquè fent esport d’alt nivell es volta molt. Hi ha 
canvis que es veuen d’any en any i d’altres, gai-
rebé diàriament. Recordo com eren les glaceres 
que hi havia als Pirineus i als Alps quan era petit, 
i cada any que passa, vas a l’Aneto o al Mont Blanc, 
i n’hi ha moltes que ja han desaparegut. També 
s’ha vist en la variació de la cota de neu: en vint 
anys la mitjana als Pirineus ha pujat dels 1.600 als 
1.800 metres, és una barbaritat. L’ecosistema està 
canviant, els animals i les plantes que estaven a 
una alçada van pujant, el paisatge alpí ara és més 
alt que abans i canvia les regions. El clima d’avui 

gent pot treballar en horaris més flexibles i viure al 
lloc on vol. Catalunya té un model d’infraestructu-
res pensades per al turisme i no per als habitants, 
quan hauria de ser el contrari. S’ha de fer una re-
flexió global de quin és el model d’economia i de 
turisme de país en lloc d’anar posant pedaços que 
provoquin més problemes en el futur.

Tu que has viatjat tant pel món, quin turisme 
creus que podria ser sostenible en una comar-
ca com la Cerdanya?
Un turisme menys invasiu i pensat a llarg termi-
ni. En algunes estacions d’esquí que eren baixes 
d’altitud, amb el canvi climàtic i veient com puja 
la cota de neu, ja no es pot esquiar i tens una in-
fraestructura brutal. Els canons són un pedaç; sos-
tenir la neu fent-la artificialment, ecològicament 
és una barbaritat, i intentes retardar un problema 
que igualment t’arribarà. Estem fent que una co-
marca depengui econòmicament del turisme ex-
tern. Si en comptes d’això hi hagués fibra òptica 
a tota la Cerdanya i el tren tingués bona connexió 
amb Barcelona, podries aconseguir més activitat 
econòmica i que la gent no depengués tant dels 
visitants. El primer seria disposar de serveis per 
a la població del territori, amb un turisme de pro-
ximitat que lligui amb els valors de la regió, que 
la gent vingui perquè valora aquestes activitats, 
no perquè la muntanya estigui feta a la seva mida. 

Creus que s’ha de regular la massificació de 
certs indrets i espais naturals?
Em genera molta contradicció. La regulació és im-
portant com a mesura temporal, però el que s’ha 
de fer és educar i sensibilitzar la gent. Veient que 
això demana molt de temps i que hi ha problemes 
que són immediats, potser és l’única solució a curt 
termini per evitar el primer impacte. Als Estats 
Units els parcs nacionals estan molt regulats, has 

al Pirineu no és el mateix que fa cinquanta anys 
i segurament quan en passin cinquanta més, el 
clima que hi ha ara al Pirineu serà el que tindrem 
a Noruega. La latitud es mou i això transforma la 
biodiversitat. Per últim, les quatre estacions són 
molt menys marcades; avui dia bàsicament en són 
dues i més calentes, amb fenòmens meteorològics 
extrems més sovint.

Com a persona que s’ha criat a la Cerdanya, què 
et semblen projectes com el desdoblament de 
la C-16 o la connexió de coll de Pal (Berguedà) 
amb l’estació de la Molina (Cerdanya), així com 
el model d’infraestructures al nostre país?
Crec que tenim un problema molt gran i molt greu, 
no només d’infraestructures sinó de model eco-
nòmic. No és particular de Catalunya, és a tota 
Europa i al que anomenem Occident. Fent una 
generalització, tenim unes metròpolis on viu i 
treballa la majoria de la població, un camp on 
produïm aliments per a tota aquesta gent i uns 
espais naturals per anar-hi a passar les vacances. 
Els horaris de feina estan pensats perquè la gent 
visqui al lloc de treball i aquests estan localitzats 
a les ciutats. Això provoca un turisme temporal 
en zones molt concretes i s’acaba projectant el 
desdoblament perquè la gent pugi de Barcelona 
al Pirineu durant el cap de setmana. Això és un 
pedaç. En comptes d’augmentar les infraestructu-
res per arribar-hi més ràpid, cal que la gent pugui 
treballar i viure en una zona de muntanya, així la 
pràctica esportiva no seria només de cap de set-
mana, quan hi va tothom. El model econòmic i 
empresarial s’hauria de descentralitzar.

Penses que la inversió pública hauria de des-
tinar-se a diversificar l’economia?
Sí, és bàsic. A Noruega es donen incentius a em-
preses per distribuir-se pel país i no estar a Oslo, la 
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El nom d’‘estació 
d’esquí’ ja no 
té gaire sentit, 
haurien de ser 
‘estacions de lleure 
de muntanya’

Defensar els 
valors olímpics 
però acceptar 
jocs a països que 
són dictadures 
grinyola una mica

de demanar permís per entrar-hi i un cop dins les 
regulacions són molt estrictes, la conservació és 
molt gran. Per altra banda, hi ha el model escandi-
nau, sense cap restricció i basat en el contrari, en 
una gran educació. Són dos models oposats que 
més o menys funcionen. Per arribar al model es-
candinau, que per mi seria el desitjable, s’hauria 
de passar primer per l’altre: protegir zones sen-
sibles i en un futur assolir una legislació basada 
en la sensibilització. Estem venent la Cerdanya, 
la Pica d’Estats i quatre llocs més, però vas a la 
vall del costat i no trobes ningú. Les persones que 
promocionem les zones de muntanya, quan pu-
bliquem a Instagram, no hem de dir on és exacta-
ment, perquè ja estàs donant informació perquè 
la gent vagi a un lloc concret. S’han de donar a 
conèixer els espais naturals perquè et connecten 
i et fan entendre coses, però cal evitar que coin-
cidim tots en el mateix lloc i moment. 

Què penses de les estacions d’esquí?
És preferible pujar un cim amb les teves cames 
que no utilitzant qualsevol tipus d’infraestructu-
ra, així que l’interessant és anar a buscar activitats 
que promoguin això. S’ha de treure tota la ferralla 
de les estacions d’esquí que han tancat. El que no 
podem fer ara és construir-ne més, perquè sabem 
que en poc temps quedaran obsoletes. Si d’aquí a 
uns anys l’esquí no es podrà practicar en aquestes 
estacions, potser és el moment de pensar en les 
activitats que es podran dur a terme en un futur 
i en les infraestructures que es necessitaran, que 
segurament són menys. A una estació d’esquí alpí 
no li cal tenir tota una àrea coberta amb telecadires, 
amb dos a la cota que sabem que no s’haurà de fer 
neu artificial n’hi ha prou. Una altra part es pot as-

segurar per practicar l’esquí de muntanya, raquetes 
o abalisar uns senders per anar a córrer o caminar. 
Cal diversificar la pràctica i no mantenir una estació 
més gran fins que exploti tot. La muntanya, com 
més verge millor, però hem de ser realistes i avui 
hi ha un turisme del qual viu gran part de la pobla-
ció; per tant, si ha d’haver-hi infraestructures, que 
siguin les mínimes possibles i estiguin adaptades a 
pràctiques sostenibles. El nom d’estació d’esquí ja 
no té gaire sentit, han de ser estacions de lleure de 
muntanya, sobretot les que són públiques.

Què et sembla la candidatura de Jocs Olímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030?
[Rebufa] Tinc una relació amb l’olimpisme que 
és bastant crítica. S’han fet coses molt malament. 
Defensar els valors olímpics però acceptar jocs a 
països que són dictadures –o gairebé– grinyola una 
mica. Com a esportista no m’ha cridat mai l’atenció 
perquè és un esdeveniment que em sembla fora 
de lloc, no s’ha tingut en compte la part més social 
i política, només l’interès econòmic. Per mi anar 
a fer una competició d’aquest tipus en un indret 
on, al barri del costat, hi ha mancances greus en 
l’àmbit humanitari o social és molt xocant. Aquest 
no seria el problema principal a Catalunya, però 
vol dir que t’estàs associant amb algú que ha pro-
mogut aquestes activitats. S’estan fent les coses 
millor, però queda molta feina per fer. Si organit-
zes uns jocs olímpics i has de crear infraestructu-
res noves, directament és un no, perquè si ho fas 
s’han de poder utilitzar en el dia a dia. Haver-ne 
de construir per a l’ocasió suposaria una proble-
màtica molt gran i a llarg termini seria perjudicial. 
El model de jocs ha d’evolucionar cap a pràctiques 
més responsables.�
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La primera eina 
mínimament útil 
des de 2004 
Bernat Ferrer | @segregacio
Integrant del col·lectiu Escoles contra la Segregació
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contrast

El Pacte contra la segregació escolar no és 
una eina suficient. Ni de molt. Però sí que és 
una eina. De fet, és la primera eina existent 
en el si del panorama legal, social i adminis-

tratiu des que el Síndic de Greuges de Catalunya va 
començar a alertar el 2008 dels problemes de segre-
gació que estaven minant la igualtat d’oportunitats 
en el si del sistema educatiu català. De fet, llavors 
ja parlava de fets referits al 2004, i observava “amb 
preocupació” que arreu del país havien començat a 
aparèixer “els anomenats guetos escolars”.

Des del 2004 fins al 2019, doncs, cap dels agents 
implicats en el sistema educatiu –administració, 
partits polítics, sindicats, patronals, ordes reli-
giosos, famílies– no va ser capaç d’articular cap 
proposta mínimament decent per fer front a la 
problemàtica. En aquest context, el Pacte contra 
la segregació escolar apareix com a primera eina 
per començar a redreçar la situació. Lògicament, 
com a famílies de centres guetitzats no podíem fer 
altra cosa que sumar-nos-hi de manera entusiasta. 
La nostra petició perquè també s’hi sumessin la 
resta de famílies del conjunt de centres públics del 
país va ser menystinguda. I és que canviar l’statu 
quo no és fàcil, i les actituds conservadores no són 
pròpies només de “la dreta”.

Ja hem dit que el pacte no resol, per se, la se-
gregació escolar, una problemàtica endèmica en 
multitud de països occidentals. En un context de 
crisi generalitzada de l’estat del benestar, la classe 
mitjana veu perillar els seus migrats privilegis i s’es-
merça a protegir-los com bonament pot. Perquè la 
segregació escolar interpel·la el 99% de la societat. 
L’1% ja té els seus col·legis d’elit i els seus propis 
circuits de promoció. Aquesta és una altra batalla, 
i no gaire còmoda, en què el nosaltres i l’ells no 
acaben d’estar del tot clars. 

A Catalunya, aquests privilegis de la classe mit-
jana més o menys ufanosa, més o menys preca-
ritzada, es materialitzen en l’escola concertada –a 
Barcelona ciutat, responsable de l’escolarització 
del 55%-60% de l’alumnat–; a França, l’escola pri-
vada aconsegueix exempcions fiscals de les quals 
es beneficia la classe mitjana, que fuig de la igua-

Les mesures institucionals contra la segregació escolar són suficients?

/ SEBASTIÀ CABOT
@sebastia_cabot_illustration

El març de 2019 es va signar el Pacte contra la segregació escolar 
i durant tot el 2020 s’han iniciat un seguit d’accions amb l’objectiu 

de posar fi a aquesta problemàtica

litarista escola republicana; al Quebec, el sector 
públic enriquit serveix per diferenciar-se del sec-
tor públic ordinari. Diferents estratègies per a un 
mateix fi: que els fills de la classe mitjana no es 
mesclin amb els fills dels altres. Dels migrants, dels 
gitanos, dels qui no es van treure ni l’ESO...

I per què diem que el pacte canvia l’statu quo? 
D’entrada, perquè bloqueja l’arribada de matrí-
cula viva als centres guetitzats. Fins ara –i encara 
ara– l’alumnat vulnerable que arriba a meitat de 
curs es vehicula majoritàriament cap als centres 
més dèbils, cosa que amplifica encara 
més les problemàtiques socials. De 
retruc, la resta de la xarxa –pública 
i concertada– evita assumir aques-
tes motxilles. El pacte planteja que 
aquesta situació s’ha d’acabar i que 
el conjunt d’escoles ha de ser cor-
responsable de l’escolarització del 
conjunt de l’alumnat més vulnera-
ble. De fet, també estableix una pro-
porció màxima per escola d’alumnat 
amb necessitats educatives de tipus 
socioeconòmic. 

D’aquest pacte n’hauria de sor-
gir un decret del Govern, que seria 
el que acabaria tenint força legal. 
Només que aquests dos punts esde-
vinguin norma, l’statu quo vigent es 
veurà profundament sacsejat, en 
pro d’una major equitat educati-
va. I equitat vol dir donar més a 
qui més ho necessita i menys a qui 
més té; una situació que incomo-
da a molts, més enllà de discursos 
grandiloqüents. Així doncs, els 
diferents agents que han inten-
tat deslegitimar del pacte, 
en el fons, intenten aturar 
aquest decret mitjançant 
l’estratègia de la profecia auto-
complerta. Des del nostre punt de vista, s’avan-
ça fent passos endavant, no pas dient que, fins 
que no canviï tot, tant per tant que no canviï res.�
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Hipocresia per 
tranquil·litzar 
consciències
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Xavier Diez | @USTECSTEs
Portaveu USTEC·STEs (IAC)

El Pacte contra la segregació (PcS) és una 
simulació, un fer veure que es fa alguna 
cosa sense alterar en absolut els mecanis-
mes subtils que fan del sistema educatiu 

un reproductor de diferències socials en una so-
cietat, com la catalana, que pateix una desigual-
tat per sobre de la mitjana de la Unió Europea. 
Tanmateix, tenim un país a qui agrada abusar de 
la hipocresia de les bones intencions, de mostrar 
sensibilitat social de manera pública, mentre pri-

vadament aixeca barreres invisibles per man-
tenir l’statu quo d’unes classes mitjanes frà-

gils, atemorides davant d’un futur incert 
i estadísticament per sota del 40% de 
la població total. 

Partim d’una mala base: una doble 
xarxa educativa pública i privada, el 
que és una excepció europea juntament 

amb Bèlgica. La paradoxa és que tots els 
estudis realitzats constaten que l’escola 
pública, descomptat el biaix social, té 
una qualitat lleugerament per sobre 
de la concertada en la major part d’in-
dicadors. Tanmateix, moltes famílies 
trien la privada per evitar la barreja 
amb altres grups socials o ètnics. I, 
certament, l’estratègia pot funcionar 
en un país on disposar de capital so-
cial sol resultar més útil que adquirir 
una bona formació.

En els darrers anys, a més, a la 
doble xarxa s’afegeix un nou pro-
blema: partint de les polítiques 
del departament fonamentades 
en donar més autonomia als 

centres i poder a les di-
reccions (triant, fins i tot 

a dit, el professorat), una 
part de l’escola pública ja 

funciona, a la pràctica, com 
la privada, i es propicia una competència a dins 
del mateix sistema que imita el mercat educa-
tiu nord-americà o britànic. I l’efecte és reforçar 
aquesta segregació (sense efectes pel que fa a 

Les mesures institucionals contra la segregació escolar són suficients?
El març de 2019 es va signar el Pacte contra la segregació escolar 

i durant tot el 2020 s’han iniciat un seguit d’accions amb l’objectiu 
de posar fi a aquesta problemàtica

resultats educatius). Per descomptat, la segrega-
ció territorial contribueix també a aquesta crei-
xent escletxa social que s’eixampla a mesura que 
s’aprofundeixen diferències de rendes o la pre-
carietat laboral i d’habitatge. A tot això s’afegeix 
l’escassa consciència dels problemes que generen 
les desigualtats en un país petit com el nostre, o 
el fet que en els debats educatius s’hagi posat de 
moda parlar massa de metodologia, a partir del 
pensament màgic de creure que és possible mi-
llorar l’escola sense recursos ni inversió.

Ara bé, el PcS és un paper tan extens com mu-
llat. Es fixa en l’accessori i oblida l’essencial. Hi ha 
massa reflexió prescindible mentre s’omet el més 
essencial. No contempla la supressió dels con-
certs, que és el que vicia l’origen un sistema de do-
ble xarxa i segregador. No estableix mesures reals 
i contrastades de tractament de les desigualtats, 
la més important de les quals és la de reducció 
de ràtios, que amb estudis científics avalen que 
és el principal recurs pedagògic per compensar 
les desigualtats d’origen. No estableix mesures 
eficaces de repartiment d’alumnes d’entorn des-
afavorit (evitant, així, l’efecte equip, on els juga-
dors amb més recursos ajuden i empenyen els qui 
tenen més carències). No contempla l’erradicació 
de pràctiques que indueixen els centres a com-
petir entre ells (plans d’autonomia singularitzats 
que contribueixen a l’atomització del sistema, per 
posar-ne un exemple). Es manté la tria del pro-
fessorat a dit, que evita la necessària heterogene-
ïtat dels claustres per generar una homogeneïtat 
qualitativa del sistema. No contempla la gratuïtat 
de la universitat (com si la segregació desapare-
gués, per art de màgia, als divuit anys). No con-
templa la gratuïtat universal de serveis educatius 
importants com els menjadors, les extraescolars 
o el material. No contempla programes de sego-
nes oportunitats, com els estudis nocturns o la 
formació d’adults.

En altres paraules: el PcS és massa roba retòrica 
i poc sabó pràctic. O a l’inrevés, massa sabó per 
netejar consciència i poca roba per abrigar un sis-
tema educatiu que passa fred.�
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Irene Puig Rocher | @IrenePuigRoger
Dona trans i activista LGTBIQ+

Cal fer pedagogia 
als mitjans i a 
les facultats de 
periodisme, però, 
per sort, hem 
millorat després 
d’anys de lluita
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pàgina oberta

Em vaig assabentar que Elliot 
Page havia fet pública la se-
ua identitat com a home per 
una piulada de la periodista 

mexicana Becka Salas. Ella es quei-
xava del pèssim tractament que s’ha-
via fet de la notícia a Mèxic. Vaig do-
nar per fet que als Països Catalans 
no seria gaire distint. I el mateix 
esperava dels mitjans de l’Estat 
espanyol. L’endemà, la direc-
ta em demanava que fes un 
article respecte a com els 
mitjans han tractat la notí-
cia a la nostra terra des del 
punt de vista d’una activista 
trans. Lògicament, no po-
dia fer-ho sense primer fer 
el cor fort i llegir el que s’ha-
via publicat aquí. 

Però aquest cop puc dir que 
he vist un clar fil d’esperança. No, 
no és que la major part de mitjans 
hagen fet un bon tractament, tant 
de bo. De fet, la major part de mit-
jans han fet tractaments plens d’er-
rors conceptuals, confonent perso-
nes transsexuals amb transgènere o 
a l’inrevés. 

És cert que les persones que es-
criuen les notícies no tenen per què 
saber com tractar aquestes notícies. 
També és cert que el tema trans no és 
un tema tan desconegut hui com fa 
vint anys. A més, s’ha d’afegir que di-
verses associacions, institucions o la 
mateixa FELGTB disposen de manu-
als públics sobre com tractar aquests 
temes. Feu una recerca ràpida a inter-
net i ho trobareu. Si voleu fer la prova, 
simplement feu una cerca per saber 
quina és la diferència entre transse-
xual i transgènere. Al cap d’un parell 
de consultes us trobareu amb algu-
na pàgina d’alguna associació trans o 
LGTBIQ+ que us posarà sobre la pista. 

En la major part de mitjans dels 
Països Catalans, quan es fa el tracta-
ment de la notícia, també ens trobem 
amb un fet molt habitual en aquests 
casos: fer servir el nom o pronom 
que la persona no desitja. Així ho 
veiem a mitjans molt diferents com 
Levante-EMV, El Món, À Punt o el 
3/24. En aquests casos, trobem que 
es fa servir el nom antic de la perso-
na, en un cas on simplement parlant 
del protagonista de pel·lícules com 
Juno, Hard candy o Origen ja queda 

clar de qui es tracta. En aquests ca-
sos, trobe que es tracta més d’un cas 
de falta d’experiència en tractar temes 
trans que de mala pràctica o mala fe; 
un dels motius pel qual veig esperan-
ça. Els errors deguts a falta d’informa-
ció o experiència es poden corregir. 
Així ho veiem en el cas d’El Periódico, 
que uns dies després de publicar la 
notícia, amb els errors de què parlem, 
va publicar un vídeo curt on es fa un 
tractament excel·lent tant de la notícia 
com de la temàtica trans. Un bri d’es-
perança. Mitjans als quals des d’asso-
ciacions o administracions els podem 
fer arribar recomanacions sobre com 
tractar notícies relacionades amb el 
col·lectiu LGTBIQ+ i en faran cas. 

També tenim casos, com el d’una 
publicació d’àmbit estatal, on po-
dem trobar una columna d’opinió 
en què es nega a Elliot la seua capa-
citat per definir-se com a home pel 
fet que “mai ha sigut un home”; un 
article ple de fal·làcies i malvolença. 
No parlem de publicar una notícia 
d’agències, on depenem de la capa-
citat i la bona voluntat de la perso-
na a qui li ha tocat fer-ho, sinó que 
parlem d’un article de fons concertat 
amb l’autor de forma intencional. Sí, 
com aquest que ara estàs llegint. I 
que demostra clarament la voluntat 
i intenció del mitjà. 

Fa uns anys hauríem parlat d’un 
únic mitjà que en feia un tracta-

ment respectuós, i ara parlem que 
només als articles d’opinió trobem 
clars atacs trànsfobs. Un bri d’espe-
rança més. 

Anem avançant. No citaré les pu-
blicacions –com amb el cas anterior, 
vull fer-los el buit–, però si donem 
una ullada als mitjans sensacionalis-
tes, com sempre, han cercat la mor-
bositat de la notícia. Però, en aquest 
cas, han parlat de la bona relació 
d’Elliot amb la seua parella o del 
fet que seguirà interpretant alguns 
papers femenins. Afortunadament, 
molt allunyat d’aquells temps en 
què parlaven de la “cua” de Bibiana 
Fernández. 

I un vent fort d’esperança quan he 
llegit el tractament de la notícia que ha 
fet Segre.com, on es fa un bon tracta-
ment en un mitjà generalista. O la feina 
que ha fet l’observatori Mèdia.cat ex-
plicant la transfòbia inherent en mol-
tes publicacions i com fer-ne un bon 
tractament. O el fet de poder publicar 
aquesta columna a la directa. 

Hi ha esperança. Cal fer pedagogia 
als mitjans i a les facultats de perio-
disme. Però, per sort, hem millorat 
després d’anys de lluita. Però cal 
seguir lluitant. I es pot lluitar, per 
exemple, llegint els mitjans que fan 
un bon tractament de les notícies 
LGTBIQ+ i relegant a l’ostracisme 
aquells que no ho fan. És el nostre 
dret com a lectores.�

/ AMAIA MORAN

@amaia.moran

El cas d’Elliot Page i l’esperança que 
desaparega la transfòbia als mitjans



Desmarcatge 
de ruptura

Giuseppe Savino | @peppesavino78

Son Gotleu és un barri de 
Palma i, segons les dades 
de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), és un dels 
barris més pobres de l’Es-

tat espanyol. Allí, la penya Fanàtiks 
ATB fa repartiment d’aliments a les 
persones més necessitades. “Quan va 
començar el confinament, molta gent 
del barri es va quedar a l’atur o sense 
feina; per això amb l’associació SOS 
Mamás vam començar el repartiment 
d’aliments”, explica el membre del 
grup Pau Reis, nom fictici perquè no 
vol revelar la seua identitat. 

Fanàtiks ATB anima i dona suport 
a l’Atlètic Balears, un equip de futbol 
palmesà, tant a la secció femenina 
com a la masculina. La del reparti-

Davant de la imatge dels estadis de futbol com a espais violents, 
racistes, masclistes i homòfobs, trobem grups que viuen aquest 
esport d’una manera molt més inclusiva i impulsen la crítica interna 

C
ru

ïlla

ment no és una iniciativa extemporà-
nia. En els últims anys, Fanàtiks ATB 
organitza la recollida de joguets per 
Nadal, amb la col·laboració del club i 
la federació de penyes; una recollida 
que en cada edició supera l’èxit de 
l’anterior. També se sumen a altres 
causes socials, com la recollida de ma-
terial escolar. Han aconseguit un grup 
cohesionat de gent que viu d’una ma-
nera diferent el futbol i que anima l’At-
lètic Balears sempre, al marge del re-
sultat. Aposten per unes graderies on 
no tinga cabuda cap mena d’actitud, 
càntic o comentari de caràcter racista, 
homòfob o sexista. D’aquesta mane-
ra, es posicionen en contra de qualse-
vol mena de discriminació, trencant 
amb l’estereotip i fent honor al que 

en llenguatge futboler es coneix com 
a desmarcatge de ruptura, una acció 
que fa un davanter quan es despla-
ça en direcció a la porteria contrària 
per superar el marcatge de la defensa 
i fer gol amb un moviment inesperat. 

“Som una afició d’esquerres, popular, 
molt arrelada al barri, i donem suport 
a les lluites socials adequades al taran-
nà del club: arrels obreres i republi-
canes”, remarca Reis. 

No és un cas aïllat. La solidaritat 
per part dels grups organitzats ha si-
gut una constant en els últims mesos. 

“Tothom esperava que els fans pensa-
ven només a tornar a l’estadi per veure 
el futbol. En canvi, no només han dit 
clarament que la salut va abans que 
qualsevol altra cosa, sinó que s’han 
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La Penya  
Valencianista 
LGBTI lluita  
per la seva 
màxima  
integració  
als estadis
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Les tres 
jugadores top 

de l’actualitat a 
escala mundial 

cobren en un any 
quasi set vegades 

menys que Leo 
Messi en un mes

La paraula 
‘maricón’ com a 

insult a l’àrbitre o 
als adversaris és 
encara utilitzada 

per molta gent 
que assisteix 

als partits

multiplicat les iniciatives per a les 
persones més necessitades”. Qui par-
la és Sébastien Louis, especialista en 
el moviment dels grups organitzats 
del futbol a Europa i el nord d’Àfrica 
i autor del llibre Els fans, els altres 
protagonistes del futbol. Als anys se-
tanta i huitanta del segle passat, a 
Europa hi va haver un racisme i una 
violència sense precedents dins i fora 
dels camps de futbol. Era un proble-
ma real, però es va instrumentalitzar 
per convertir els estadis en un labo-
ratori de la repressió, i a l’escalada 
punitiva en l’àmbit jurídic s’hi van 
associar múltiples mesures de con-
trol: càmeres a l’interior dels estadis, 
control dels documents d’identitat a 
totes les persones que entraven a l’es-
tadi, prohibició de pancartes amb al-
guns continguts polítics... El mateix 
Fanàtiks ATB naix de la unió de mem-
bres de diverses penyes que havien 
patit multes i repressió. 

Política i esport són una simbiosi 
difícil de separar, i el futbol gaudeix 
de molta visibilitat. “Els estadis són 
espais d’oci on es difonen missatges, 
i les graderies poden ser un bon al-
taveu”, diu Joana Oronich, membre 
dels Rudes Lleida, col·lectiu d’aficio-
nats de la UE Lleida que sempre s’ha 
posicionat com a catalanista i anti-
feixista. Per elles, s’ha d’entendre 
el futbol com un espai amb rerefons 
polític i de socialització amb conno-
tacions ideològiques. Des de les gra-
des es poden visibilitzar problemes 
com el masclisme i el feixisme. En 
les Rudes Lleida, les dones prenen 
part activa en el grup, s’organitzen 
i es fan sentir. “El futbol pot ser un 
espai on et pots empoderar. Hem 
de perdre la por d’aquests espais 
per a homes i d’homes i els hem 
d’ocupar per desmasculinitzar-los”, 
subratlla Oronich.

Futbol femení, més proximitat 
entre equips i penyes
Un fenomen relativa-
ment nou a l’Estat es-
panyol és l’aparició de 
penyes d’aficionades 
dels equips de futbol fe-
mení. La Peña Levante 
Femenino va nàixer en 
2014 durant un viatge a 
Bilbao per un partit de 
l’equip. “Érem en un 
autobús de seixanta 
persones i allí vam co-
mençar a parlar de formar una penya 
per donar visibilitat al Llevant feme-
ní”, conta Judit Lavara, membre del 
grup. En el futbol femení les futbolis-
tes són molt més properes a l’afició 
respecte als homes, i no és rar veure 

les jugadores, quan acaba el partit, 
saludar la penya del grup i quedar-se 
amb elles una estona. Tot un altre 
món respecte al futbol masculí, on 
els jugadors no tenen pràcticament 
contacte amb el públic. 

Tampoc són comparables els sous. 
Segons la revista italiana de futbol fe-
mení L Football, les tres jugadores més 
ben pagades del 2019-2020 van ser 

Alex Morgan (408.000 
euros), Megan Rapinoe 
(402.000 euros) i Ada 
Hegerberg (400.000 
euros). En contrast, el 
passat mes de febrer el 
diari francés L’Équipe va 
publicar una llista dels 
jugadors masculins més 
ben pagats, i en primera 
posició es trobava Leo 
Messi. En un mes, el 
jugador argentí ingres-

sa 8,3 milions d’euros bruts. Això sig-
nifica que les tres jugadores top de 
l’actualitat cobren en un any quasi set 
vegades menys que Messi en un mes. 

Pel que fa als drets televisius, no exis-
teix una sobreprogramació de partits 

com la que trobem al futbol masculí. 
Els encontres són propietat de la Reial 
Federació Espanyola de Futbol, que 
emet dos partits a la setmana dels nou 
que es juguen cada diumenge. “És una 
pena, perquè ara que no podem viatjar 
amb l’equip tampoc podem veure els 
partits. Abans del confinament eren 
molts els desplaçaments que féiem 
amb les xiques”, lamenta Lavara. I 
aquesta lògica no res-
pon a un criteri d’audi-
ència. Des de fa tres anys, 
el futbol femení ha aug-
mentat les espectadores 
a la televisió. La final del 
Mundial del 2019 va ser 
vista per 82 milions de 
persones, un 56% més 
que en l’edició de 2015. 

Aficionades LGTBI 
impulsen la crítica
A les grades de futbol segueix exis-
tint l’homofòbia. La paraula maricón 
com a insult a l’àrbitre o als adversa-
ris és encara utilitzada per molta gent 
que assisteix als partits. És l’exemple 
més cridaner, però no l’únic. La Peña 

Valencianista LGBTI va nàixer amb la 
intenció de donar visibilitat al col·lec-
tiu LGTBI i tindre la màxima integra-
ció als estadis. “Lluitem per a la igual-
tat de les dones, del col·lectiu; per 
a evitar insults masclistes i LGBTI-
fòbics i per a animar el València, tant 
masculí com femení, perquè som va-
lencianistes”, afirma el president de 
la penya, Joan Campillo. 

A diferència de les 
lligues anglesa i ale-
manya, on els grups 
LGBTI estan més este-
sos entre grans equips 
com el Manchester City 
(Canal Street Blues), el 
Borussia Dortmund 
(Rainbow Borussen), el 
Liverpool (Kop Outs) o el 
Schalke 04 (Andersrum 
auf Schalke), fins fa pocs 
anys no hi havia penyes 

organitzades LGBTI en el futbol espa-
nyol. Hui en dia n’hi ha dues: la del 
València FC i Las Nenas del Cadis CF. 

“Al col·lectiu LGBTI també li agrada el 
futbol. És molt masclista pensar que 
és una exclusivitat dels homes hetero-
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Encara que els 
reglaments 

preveuen que 
s’aturen els partits 
davant de càntics 
racistes, no és així 
amb el masclisme 

o l’homofòbia

Fanàtiks ATB 
després d’una 
jornada de 
repartiment 
d’aliments 

Peña Levante 
Femenino a 

l’aeroport de 
València

normatius”, remarca Campillo. No te-
nen cap relació amb la Reial Federació 
Espanyola de Futbol ni la Lliga. Fa un 
any van escriure un comunicat per a 
fer pública la seua disconformitat amb 
el fet que la Supercopa es disputara a 
l’Aràbia Saudita. Remarcaven que s’ana-
va a celebrar un esdeveniment en un 
país on humilien i maltracten les dones 
i maten les persones no heteronormati-
ves. L’escrit va tindre prou repercussió 
mediàtica però no en va rebre cap en 
l’àmbit de les institucions de futbol ni 
de l’associació dels jugadors. 

Els fets demostren que és molt difí-
cil que els futbolistes “isquen de l’ar-
mari” i declaren la seua no heteronor-
mativitat. Pot ser per una qüestió de 
por, perquè els jugadors quedarien 
exposats a una possible repressió per 
part dels seus clubs i dels aficionats, 
cosa que explica molt l’homofòbia 
que encara impera als clubs. El cas 
més tràgic va ser el del futbolista bri-
tànic Justin Fashanu. En 1990 va de-
clarar la seua homosexualitat públi-
cament quan encara estava en actiu. 
La seua revelació no va ser acollida 

bé per molta gent, ni tan sols pel seu 
germà John, que va arribar a dir que 
no tornaria a dutxar-se mai més amb 
Justin. Tot el contrari del que passa 
en el futbol femení, on declarar-se 
transsexual, bisexual o lesbiana es-
tà acceptat. Tot i que ara mateix els 
reglaments internacionals preveuen 
que es puguen aturar els partits, i fins 
i tot suspendre’ls, si un jugador escol-
ta càntics racistes, encara no s’ha vist 
una resposta semblant quan les con-
signes són masclistes o homòfobes. 

Amb tot, cada vegada és més difí-
cil ser aficionada en grups organit-
zats, perquè el futbol professional 
s’està convertint cada dia més en una 
indústria de l’entreteniment. És un sec-
tor amb una facturació enorme, on els 
diners es generen més pels drets televi-
sius que per la gent que va a veure els 
partits. Malgrat això, arreu del territori, 
hi ha exemples de grups organitzats 
que demostren que l’esport amb més 
seguidores al món pot ser un espai de 
lluita social i de sentit de comunitat.�
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La metamorfosi  
de Lenín Moreno

El president equatorià ha centrat el seu mandat a empresonar 
excompanys de partit i ha fet un viratge cap al neoliberalisme 

amb la desfeta de les polítiques socials de Rafael Correa

Andreu Llabina Estela | @AndruLlabi

L’
any 2006 un jove exministre 
d’economia de nom Rafael 
Correa, candidat a la presidèn-
cia de l’Equador, encapçalava 
un moviment ciutadà que pre-
tenia modernitzar el país i fer-hi 

un gir social. En aquell moment, va presentar da-
vant de l’opinió pública Lenín Moreno, que seria 
el seu futur vicepresident. Aquest era encara un 
desconegut, però avui en dia es mantenen les om-
bres sobre qui era abans d’arribar al poder. 

Segons la versió oficial, l’actual president equa-
torià va néixer en una llar sense problemes eco-
nòmics, els seus pares eren professors amb ide-
ologia marxista i des de petit va tenir una bona 
educació. Els seus pares van treballar en entorns 
rurals empobrits alfabetitzant la població. El seu 
progenitor, Servio Tulio Moreno, va ser escollit 
fins i tot congressista nacional en les eleccions 
de 1994 com a representant de la progressista 
Concentració de Forces Populars. 

Moreno va cursar estudis de medicina i psicolo-
gia, però finalment es va graduar en administració 
pública. Durant la seva etapa universitària va ser 
expulsat per formar part del Moviment d’Esquerra 
Revolucionària (MIR, per les inicials en castellà). 
Tot i treballar breument de docent, ràpidament 
es va dedicar al sector turístic com a promotor de 
viatges a l’Equador, i la seva vida va canviar dràs-
ticament el 1998. Uns delinqüents li van disparar 
i el van ferir de gravetat en un atracament, que 
el va deixar en cadira de rodes. A partir d’ales-
hores va iniciar un trajecte cap a la publicació de 
diversos llibres d’autoajuda i va passar a donar 
conferències sobre superació personal. Entre els 
anys 2001 i 2004 va ocupar la Direcció Nacional 
de Discapacitats. En aquella època, el MIR –que 
era una organització més aviat petita– va passar 
a formar part d’Aliança País, l’agrupació de mo-
viments que liderava Correa. 

Antics aliats que ara són enemics
El tàndem Correa-Moreno va guanyar les eleccions 
presidencials de 2006 i les de 2009. L’actual pre-
sident va exercir com a vicepresident durant dos 

Quan Moreno va 
tornar a l’Equador 
per presentar-se a la 
presidència, totes les 
enquestes el donaven 
com a perdedor  
  
En segona volta, va 
guanyar amb el 51% 
dels vots i va iniciar 
una persecució 
política i judicial 
contra Rafael Correa 

EQUADOR

Quito

mandats, fins que Jorge Glas va assumir la posi-
ció el 2013. Aquell any, Moreno va ser nomenat 
per Ban Ki-moon enviat especial de l’ONU per la 
Discapacitat i l’Accessibilitat, un càrrec de nova 
creació amb seu a Suïssa que va ocupar fins al 
2016, quan es va presentar com a candidat a la 
presidència de l’Equador amb Aliança País.

Durant els seus deu anys a la presidència, 
Correa es va situar al mapa mediàtic internacional 
per diversos motius, com l’adopció de polítiques 
econòmiques contràries als postulats del Fons 
Monetari Internacional (FMI) i del Banc Mundial. 
També va donar més importància a l’Estat a l’hora 
de prendre decisions polítiques i econòmiques; va 
iniciar polítiques per recuperar sobirania nacio-
nal; no va renovar els acords amb els Estats Units 
per mantenir bases militars en territori equato-
rià; es va posicionar en l’eix progressista llatino-
americà amb els governs d’Hugo Chávez, Lula 
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El 2019 va aprofundir 
en les contrareformes 
i va voler treure els 
subsidis a la benzina, 
entre altres mesures 
d’austeritat  
  
Les mobilitzacions 
contra l’anomenat 
“paquetazo” van 
derivar en forts 
enfrontaments i una 
desena de morts

Una imatge 
del president 
Lenín Moreno 
/ JONATHAN 

MIRANDA

da Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner i Cristina 
Fernández de Kirchner, i va donar asil al funda-
dor de Wikileaks, Julian Assange.

Aquesta línia política li va generar una gran ero-
sió personal i mediàtica, que no va afectar Moreno. 
Aquest quedava en un segon pla, mantenia un to 
conciliador i estava allunyat dels conflictes. La se-
va tasca es va centrar a desenvolupar la Missió 
Solidària Manuela Espejo, un pla ideat per Correa 
per identificar les persones amb discapacitats ar-
reu del territori, fer un registre amb les seves ne-
cessitats i aportar recursos per millorar les seves 
vides. La missió va dur-se a terme amb la col·la-
boració de personal cubà, cosa que visualitzava 
les noves relacions entre l’illa i el país.

Va guanyar contra tot pronòstic
Quan Moreno va tornar a l’Equador per presen-
tar-se a la presidència, ningú creia en les seves 
possibilitats. Totes les enquestes donaven com a 
guanyador el candidat opositor Guillermo Lasso, 
del moviment neoliberal CREO-SUMA. En prime-
ra volta, Aliança País va sumar 3.716.343 vots, un 
39,36% del total, i en segona volta va aconseguir 
5.062.018 vots, el 51,16% dels suports.

Moreno va guanyar contra tot pronòstic, i a par-
tir d’aleshores va iniciar una persecució política 
i judicial contra Correa i els seus afins, primer con-
tra el seu nucli més proper i després contra polítics 
i personatges públics que es rebel·laven contra les 
seves polítiques neoliberals. 

Els casos més clars d’aquesta persecució con-
tra els líders de Revolució Ciutadana –moviment 
que agrupa els simpatitzants de Correa– són les 
ordres internacionals de detenció contra l’ex-
president que la Interpol no va acceptar i la in-
versemblant acusació de corrupció contra l’exvi-
cepresident Jorge Glas, al qual encara manté a 
presó condemnat per corrupció. Tant el fiscal 
com el jutge van utilitzar un codi penal derogat, 
no el vigent, per acusar-lo i sentenciar-lo. Així, 
Moreno va destituir de la vicepresidència i de 
manera inconstitucional a Glas, i va nomenar la 
lleial María Alejandra Vicuña. Cal destacar tam-
bé que va ser Moreno qui va entregar Assange 

a les autoritats britàniques i va tornar a cedir 
el territori equatorià als Estats Units per instal-
lar-hi bases militars.

Segons Andrés Reliche, periodista i referent 
de l’oposició cívica al seu executiu, el viratge 
de Moreno cap a posicions reaccionàries i ne-
oliberals “va ser gradual”, però “els seus con-
tactes amb Washington estan documentats per 
Wikileaks des de molt abans”. Andrés Michelena 

–actual ministre de Telecomunicacions– era el 
seu intermediari amb les autoritats nord-ameri-
canes, i a canvi del seu gir cap a la dreta els 
Estats Units haurien garantit donar “suport po-
lític, econòmic i militar al seu govern”, assegura 
Reliche a aquest periodista. 

Massiva protesta contra la política d’austeritat
El 2019, el seu govern va aprofundir en les contra-
reformes i va voler treure els subsidis a la benzina, 
entre altres mesures d’austeritat. L’eliminació de 

subsidis als combustibles –que va impactar direc-
tament al preu de la gasolina i d’altres productes– 
va incendiar els ànims de la població i va generar 
una onada de protestes massives entre el 2 i el 13 
d’octubre que va ser liderada per grups indígenes 
i altres sectors opositors. 

Durant les mobilitzacions contra l’anomenat 
“paquetazo” va haver-hi forts enfrontaments i una 
repressió brutal: deu manifestants van morir (tot 
i que l’oposició augmenta la xifra a dotze), més 
de 1.500 persones van resultar ferides i 1.330 van 
ser detingudes. El govern fins i tot va declarar l’es-
tat d’emergència i va haver de desplaçar la seva 
seu de Quito a Guayaquil davant de l’arribada de 
multituds d’arreu del país a la capital. Finalment, 
es va veure obligat a fer marxa enrere i va retirar 
la política de supressió dels subsidis a la gasolina. 

Paola Cabeza, exgovernadora de la província 
d’Esmeraldas, assenyala que els fets d’octubre 
van servir d’excusa a Moreno per enfortir la re-
pressió contra el correisme: “No podem oblidar 
que van arrestar Paola Pavón [governadora de la 
província de Pichincha que va ser acusada d’ins-
tigar les protestes], que s’estan perseguint líders 
de la Revolució Ciutadana, hi ha presos polítics 
i altres companys estan exiliats”. Segons afe-
geix, “el pic més elevat de la por” va ser amb 
la detenció de Pavón, ja després de les mobilit-
zacions, quan “ens vam adonar” que l’executiu 
de Moreno “anava a totes, que no escatimaria 
esforços fins a destruir a la Revolució Ciutadana 
i els seus líders”. 

Amb tot, ara tot queda a l’expectativa de les 
noves eleccions presidencials del 7 de febrer 
de 2021. La Revolució Ciutadana finalment hi 
podrà concórrer malgrat haver-se il·legalitzat 
fins a tres marques electorals amb les quals 
pretenia presentar-se. L’exministre i jove eco-
nomista Andrés Arauz Galarza serà el candidat 
a la presidència i el mediàtic periodista Carlos 
Rabascall es postula per la vicepresidència. El 
tàndem progressista defensa que tornarà a go-
vernar per al conjunt del poble equatorià i ja 
ha avançat que no pretén cedir a pressions ni 
imposicions d’organismes com l’FMI.�



23 de desembre de 2020 Directa 514

Onada autoritària 
a l’Estat francès

La llei de seguretat global dota la policia de més 
eines jurídiques per aplicar la repressió, 

malgrat la forta resposta social a la mesura
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La primera mobilització 
contra el canvi 
legislatiu es va fer el 
17 de novembre, en 
una situació de toc de 
queda i confinament   
  
La llei preveu una 
transferència de 
competències de 
l’Estat a les policies 
locals i als agents de 
seguretat privada

ESTAT FRANCÉS

París

Marc Becat Busquet | @La_Directa
París

L’
Estat francès es blinda amb una 
llei mordassa pròpia que des-
plega en 32 articles el discurs 
repressiu del govern d’Emma-
nuel Macron. L’anomenada llei 
de seguretat global va ser pre-

sentada pels diputats Alice Thourot i Jean-Michel 
Fauverge –un antic comissari de policia i director 
de la unitat policial d’intervenció especial RAID. 
Requerida i amb tot el suport del govern, la llei va 
seguir el procés d’aprovació accelerat, cosa que 
va permetre tirar-la endavant el 20 de novembre, 
amb només dues setmanes de debat i en període 
de confinament de la població.

La norma aprovada té diversos objectius. D’una 
banda, limitar la viralització de vídeos i fotogra-
fies de les violències policials. L’article 24 prohi-
beix la difusió d’imatges d’operacions policials 
que busquin “un prejudici de la integritat física 
o mental”, una acció que pot comportar penes 
d’un any de presó i 45.000 euros de multa. L’ONG 
Reporters sense Fronteres alerta que “totes les 
imatges que mostrin policies identificables poden 
ser acusades de buscar perjudicar les forces de 
l’ordre” i comportarà, en conseqüència, una res-
tricció de la llibertat de la premsa, com s’alerta 
en una tribuna publicada per Libération i signada 
per més de 25 rotatius.

D’altra banda, a la vegada que protegeix l’ano-
nimat dels agents policials, el text proposa una 
vigilància massiva de la població en temps re-
al gràcies a l’ús de drons i de les càmeres ja 
presents als espais públics. Una circular del 
Ministeri de l’Interior preveia també que els 
cossos policials poguessin tenir accés a aques-
tes càmeres en directe i no només a través de 
l’enregistrament per facilitar el reconeixement 
facial i la identificació de les participants en ma-
nifestacions i protestes. Per la Lliga dels Drets 
Humans, el desplegament massiu de drons i cà-
meres mòbils portaria a una “capacitat de vigi-
lància generalitzada de l’espai públic”. 

La desfeta de la imatge pública de la policia 
que van representar les càrregues contra les ar-
milles grogues ha accelerat aquest blindatge legal. 

“No s’havia vist mai una cobertura informativa de 
les violències policials tan precisa, documentada 
i meticulosa. Si les armilles grogues s’haguessin 
mobilitzat fa deu anys, no hauria tingut, segur, la 
mateixa forma ni efecte”, assenyala Juan Branco, 
activista polític i advocat de les armilles grogues.

Branco considera que cal posar la llei en pers-
pectiva i comprendre les arrels de la cultura re-
pressiva policial a l’Estat francès. Des del 2005, 
sota la tutela de Nicolas Sarkozy, llavors ministre 
de l’Interior, les forces de l’ordre funcionen a la 
pràctica amb un mecanisme de cogestió entre el 
poder polític i els sindicats policials. Així, tot el 
sistema de promocions depèn de les afiliacions 
sindicals de cadascú. I, en teoria, el Ministeri de 
l’Interior és l’administració pública amb una taxa 
d’afiliacions més alta, superior al 70%. Aquesta 
cogestió ha facilitat la feina a Macron, ja que no-
més necessita complaure les demandes dels sin-
dicats per garantir-se la lleialtat. “Quan ens tro-
bem en moments crítics, com per exemple du-
rant les protestes de les armilles grogues, en què 
el poder queda a mercè que les forces policials 
compleixin les ordres –malgrat que en teoria no 
seria la reacció natural de persones mal pagades 
i amb contextos personals més pròxims als dels 
manifestants que als dels dirigents–, llavors, en 
contrapartida, els sindicats demanen compensaci-
ons. Això explica la prima aconseguida pels agents 
després de les armilles grogues, però també els 
ulls grossos davant les seves actuacions, la impu-
nitat”, assevera Branco. 

Per a l’advocat, el moment àlgid del conflicte 
social dels darrers anys ha vingut representat pel 
relleu de la màxima figura policial de París el 16 
de març de 2019. Michel Delpuech, el nou pre-
fecte de la ciutat, és un defensor de l’ordre, a qui 
Macron ha donat carta blanca. Delpueuch ha ator-
gat una autonomia completa als cossos policials. 

Per últim, la llei també preveu una transferència 
de competències de l’Estat a la policia municipal i a 
agents de seguretat privada: per exemple, amb la pos-
sibilitat d’identificar i actuar en casos d’ocupacions 
i disturbis a les universitats. Aquesta transferència 
de competències deixa les polítiques repressives a 
mercè de les arbitrarietats dels batlles, i obre la por-
ta a una desigualtat territorial en la seva aplicació.

Deriva autoritària 
Irònicament, la primera mobilització que ha mar-
cat el cicle de contestacions a la llei de seguretat 
global es va dur a terme el 17 de novembre. És 
la data del segon aniversari del moviment de les 
armilles grogues, que va posar el focus sobre les 
violències policials –recordem que vint armilles 
grogues van perdre un ull i cinc, una mà.
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El conflicte als carrers 
es va aguditzar pel 
nomenament de 
Michel Delpuech com 
a nou prefecte de París, 
d’una línia més dura 
  
La Comissió Nacional 
Consultiva dels Drets 
Humans francesa ha dit 
que la “banalització de 
l’excepció” ha danyat 
el debat democràtic

Manifestants  
gravant la policia 

a Marsella, un dels 
supòsits perseguits 

per la nova llei de 
seguretat global  
/ BRUNA CASAS

@casas_bruna

“Ja no apliquen les ordres del govern de reprimir 
de manera violenta, sinó que han començat a pren-
dre la iniciativa i autoinstruir-se”, explica Branco. 
D’aquesta manera, continuen amb la repressió del 
moviment de les armilles grogues mentre, a canvi, 

“entre 2019 i 2020 es discuteixen les demandes de 
compensacions per part dels sindicats i d’una llei 
per protegir-se de la mirada pública”. Les actuals 
legislacions “en són el resultat, amb la instauració 
legal del microfeixisme”, assegura Branco.

Falta de procés democràtic
Aquesta llei sembla ser la culminació d’una volun-
tat de complaure les forces de l’ordre. Però la rapi-
desa per aprovar la llei i el context de confinament 
han aixecat el to del debat sobre els procediments 
democràtics a l’Estat francès.

La Comissió Nacional Consultiva dels Drets 
Humans francesa (CNCDH), encarregada d’acon-
sellar el govern i el Parlament, va estimar en un 
comunicat que la “banalització de l’excepció” en 
la tramitació de “processos legislatius” danya pro-
fundament el debat democràtic. “Ja ni comptem 
els projectes de llei adoptats a través d’un procés 
accelerat”, es queixen. A més, es tracta d’una llei 
que vulnera desproporcionadament el dret a la 
vida privada, la llibertat d’expressió i de manifes-
tació, han remarcat des de les Nacions Unides. A 

la vegada, aquesta tramitació accelerada impedeix 
debats polítics d’importància, com són el de la 
llei de programació i de recerca –actualment en 
votació. 

El nou marc legal en l’àmbit de la seguretat 
preveu una pena de fins a tres anys de presó per 
l’estudiantat que creï disturbis a les universitats. 

Confinada per raons de riscos sanitaris, la pobla-
ció veu cada vegada més restringit el seu dret a 
reunir-se i manifestar-se. Però, en un context de 
saturació social, també s’estan fent més virals les 
imatges d’actuacions policials abusives, que fan 
visible el que era invisible. És el cas, per exemple, 
de Michel Zecler, que va ser víctima el 17 de no-
vembre d’una agressió per part de quatre policies 
al transport públic, gravada amb càmeres i que ha 
posat al centre del debat polític les violències po-
licials. En una entrevista, Zecler afirmava que “el 
que em sorprèn més no és que hi hagi elements 
racistes a la policia, sinó que tinguin prou confi-
ança per anar tan lluny en els seus actes”.

La mobilització de la ciutadania –malgrat les res-
triccions sanitàries– i el nivell alt de combativitat 
han tornat a visibilitzar la repressió policial i han 
posat contra les cordes el govern Macron, que ha 
hagut de cedir –de moment– en l’article 24 sobre 
la filtració d’imatges de la policia. Juan Branco 
recorda que el valor del sistema democràtic rau 

“en la capacitat de la massa per reequilibrar les re-
lacions de poder i donar a la ciutadania les eines 
per defensar-se”. “La recuperació del contrapo-
der i d’una revolució popular, sense ser utòpics 
ni ingenus, és l’única manera per reequilibrar la 
societat i posar en marxa eines democràtiques di-
rectes”, proclama.�
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L’anàlisi de Santiago Alba Rico | @SantiagoAlbaR
Escriptor i filòsof

Tunísia és l’únic 
país que manté una 

precària transició 
democràtica, 

amb alguns dels 
assoliments civils de 
la revolució de 2011

DEU ANYS DESPRÉS 
Les revolucions i revoltes al món àrab deixen un bagatge  

de derrotes, però també la memòria d’un desastre ‘diferent’  
a partir del qual aixecar-se de nou

El 17 de desembre de 2011, el jove 
venedor de fruites Mohamed 
Bouazizi, humiliat per la po-

licia, es va calar foc davant del pa-
lau del governador de Sidi Bouzid, 
una ciutat de 90.000 habitants al 
sud-oest de Tunísia, al costat de la 
frontera algeriana. La seva mort va 
produir una sacsejada sísmica regi-
onal, la mal anomenada “primave-
ra àrab”, que es va estendre des del 
nord d’Àfrica fins al golf Pèrsic i va 
enderrocar diversos dictadors locals: 
Ben Ali a Tunísia, Mubarak a Egipte, 
Ali Saleh al Iemen, Gaddafi a Líbia. 

Els tunisians van popularitzar el 
lema que després repetirien milions 
de persones (“pa, llibertat, dignitat”), 
mentre la paraula karama (‘dignitat’) 
va creuar el Mediterrani i va resumir 
també les protestes dels indignats 
europeus. Durant algunes setma-
nes, aquest tsunami democràtic va 
semblar capaç d’eliminar, o almenys 
erosionar seriosament, el poder de 
les sinistres forces trigèmines que 
havien mantingut aquesta zona del 
món en el cep obsolet de la Guerra 
Freda: la dictadura, el gihadisme, la 
intervenció estrangera.

Deu anys després, la ciutat de Sidi 
Bouzid, bressol de la revolta, segueix 
afectada pels mateixos problemes que 
la van causar: sense infraestructures 
públiques, amb un 23% de pobresa, 
més d’un 20% d’atur –molt superior 
entre els joves– i un augment de fins 
al 90% en les demandes de feina du-
rant la primera meitat de 2020. Sidi 
Bouzid ocupa el tercer lloc del país en 
el rànquing de protestes socials: 885 
entre l’1 de gener i el 30 de novem-
bre d’enguany. Els que són avui joves a 
Tunísia troben els mateixos motius per 
rebel·lar-se que els de fa deu anys, com 
si d’alguna manera durant tot aquest 
temps no hagués ocorregut res.

Tunísia és, en qualsevol cas, l’únic 
país que manté almenys una precària 
transició democràtica, en la qual al-
guns dels assoliments civils de la re-
volució de 2011 continuen vius. Molt 
precària: la crisi econòmica i social 
ha generat també una crisi política en 

què les derives més perilloses han vist 
reforçades les seves posicions, entre 
elles el retorn de l’antic règim, repre-
sentat pel Partit Desturià Lliure, que 
encapçala totes les enquestes. D’altra 
banda, aquestes mateixes causes ali-
menten la desesperació dels més jo-
ves, abocats, com abans de 2011, a 
l’emigració clandestina o a la radica-
lització islamista.

A la resta dels països de la zona, 
la situació és pitjor. En alguns d’ells 
les dictadures es mantenen intactes 
(pensem en el Golf ) o han tornat amb 
ímpetu redoblat: n’hi ha prou amb 
evocar els almenys 60.000 presos 
polítics d’Egipte, mentre el seu dic-
tador, el general Al-Sisi, va ser rebut 
fa unes setmanes amb tots els honors 
a París i condecorat per Macron amb 
la Legió d’Honor, en una declaració 
simbòlica molt depriment de “retorn 
a la normalitat”. En altres casos, no 
sols no s’ha aconseguit pa i llibertat, 
sinó que la guerra segueix devastant 
els seus territoris, desplaça les seves 
gents i assassina els seus pobles: és el 
cas del Iemen, el conflicte més obli-
dat del món en una de les nacions 
més pobres de la terra; o el de Síria, 
ja també en el silenci després de nou 
anys de barbàrie armada entre el rè-
gim d’Al-Assad i el gihadisme; o el de 
Líbia, on l’alliberament d’un dictador 
va conduir el 2014 a l’enfrontament 
bèl·lic fratricida entre diferents aspi-
rants a la dictadura.

L’onada democratitzadora incoada 
amb la immolació de Bouazizi s’ha 
revertit avui en un cicle invers de des-

democratització global. El mal ano-
menat “món àrab” –perquè és berber 
i kurd, també– va sortir tardanament 
de la Guerra Freda per endinsar-se en 
una “geopolítica del desastre”, en la 
qual els EUA i la UE, sempre a l’aguait, 
han deixat pas a noves ambicions 
i noves guerres fredes. 

Rússia, l’Aràbia Saudita, els Emirats, 
l’Iran, Qatar i Turquia, amb aliances 
volàtils en totes direccions, són avui 
els veritables artífexs d’aquest de-
sordre regional, com ho van ser de 
les contrarevolucions que van avor-
tar els somnis de pa i llibertat de la 
regió. La Guerra Freda entre l’Iran i 
l’Aràbia Saudita no sols explica el ca-
os de la guerra al Iemen, sinó també 
la supervivència del règim sirià i la 
derrota de les forces democràtiques 
que el van combatre inicialment. En 
aquest context de “geopolítica del 
desastre”, cal afegir el paper sigil·lós 
d’Israel, que no sols ha aconseguit 
reforçar la seva posició geoestratègi-
ca enfront de Palestina sinó que ha 
aprofitat per establir relacions diplo-
màtiques amb Bahrain, els Emirats, 
el Sudan i el Marroc: un triomf para-
doxal que converteix l’estat sionista 
en allò que sempre ha estat: una altra 

“dictadura àrab”.
Deu anys després, gairebé tot són 

derrotes. El millor que pot dir-se, 
i no és poc, és que, en qualsevol cas, 
les revolucions i revoltes de 2011 van 
tenir lloc. Van ocórrer contra tota 
lògica i a contrapel de les relacions 
de forces (i de les forces mateixes) 
realment existents. Van ser revol-
tes pacífiques, juvenils, democrà-
tiques, que van integrar les dones 
i les minories, que van impugnar 
tant les dictadures teocràtiques com 
les nacionalistes i que deixen, per als 
futurs revolucionaris de la zona, la 
memòria d’un desastre diferent de 
tots els anteriors; és a dir, la possi-
bilitat material de trencar finalment 
l’encanteri negre de la regió. Tots els 
pobles s’aixequen sempre a partir de 
la memòria; per primera vegada, el 

“món àrab” guarda a la memòria una 
cosa realment bona.�



Pa, terra, llibertat, 
constructivisme i ‘soleares’

Una exposició recupera aquests dies a Barcelona 
la trajectòria del dibuixant i activista llibertari Helios Gómez, 

singular figura de l’art polític i d’avantguarda

Eloi Latorre | @homestatic 
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ibertari i comunista, avantguardista i realista, gitano, gitanista 
avant la lettre, idealista compromès i alhora marcat per l’instint 
supervivent, il·lustrador, grafista, pintor, poeta. Per al pensador 
anarcosindicalista Abel Paz, “un anarquista per elegància espi-
ritual”. Per a l’escriptor Ramon J. Sender, “un andalús gitanoide 
amb un fons d’honesta innocència”. Segons una fitxa policial 
que encara es conserva a l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca, 
un “peligroso hombre de acción y propagador de ideas”. 

La vida, l’obra i la personalitat d’Helios Gómez Rodríguez 
(1905-1956) presenten, per la seva heterodòxia i contrastos, pel 
volum i la qualitat de la seva producció, per la seva proximitat a 
les diverses revolucions ideològiques i estètiques de la primera 
meitat del segle XX, prou punts per tenir un lloc de prestigi en 
el panorama de l’art modern ibèric. Però la seva figura ha estat 
sempre llastada per l’ostracisme. Encara avui no hi ha rastre 
seu en els grans panteons museogràfics de la contemporaneïtat 
de l’Estat espanyol i no va ser objecte d’un estudi monogràfic 

–i impulsat per una investigadora alemanya, Ursula Tadjen– fins 
entrats els anys noranta.

“És un artista molt més important del que ha quedat esta-
blert en el cànon oficial i una figura clau per entendre la nos-
tra modernitat, que sovint s’associa a un Picasso o un Miró 
i d’altres que sorgeixen en realitat del context francès”, apunta 
Pedro G. Romero, artista, investigador de la cultura flamenca 
i comissari de l’exposició “Dies d’ira. Comunisme llibertari, gi-
tanos flamencs i realisme d’avantguarda”, dedicada a repassar 
el trajecte artístic i personal d’Helios Gómez i que fins al febrer 
es pot visitar a La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. 
La mostra se suma a la tasca picapedrera que du a terme des 
de fa més de vint anys l’Associació Cultural Helios Gómez per 
recuperar, catalogar i investigar la producció de l’artista i el 
context en què es va produir.

Per a Gabriel Gómez Plana, president d’aquesta entitat i fill 
d’Helios Gómez, l’oblit s’explica perquè “va dedicar el seu art 
a la revolució social, i això el fa perillós i incòmode. La seva 
és la història menuda, la història de la gent, i això no ha inte-
ressat”, i no s’està de recordar que “no vaig ser conscient de 
la importància del meu pare fins que tenia 45 anys [en feia 

Helios Gómez amb 
la seva companya 

Ira Weber a Moscou, 
el curs 1932-1933, 

preparant peces per 
a una exposició al 

Museu Puixkin

LL
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Nascut al barri de Triana, 
al cor de la Sevilla gitana 
i popular, es forma com a 
artista de forma autodidàctica, 
assistint per lliure a classes 
de l’Escola d’Arts i Oficis
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més de 30 que havia mort], llegint Testament a Praga, de 
Teresa Pàmies, que l’esmenta. Només sabia el que havia sentit 
a casa: que era un artista bohemi, un roig i sempre estava ficat 
en problemes”. D’aleshores ençà, ha dedicat els seus esforços a 
documentar la vida de l’artista i de la seva generació. Caroline 
Mignot, historiadora i també membre de l’associació, té clar 
que el bandejament de l’artista “és un oblit general del pensa-
ment anarquista, perquè des dels mitjans anarquistes sempre 
se l’ha seguit difonent”.

‘Tablaos’ i ateneus llibertaris

Nascut al barri de Triana, al cor de la Sevilla gitana i popular, 
es forma com a artista de forma autodidàctica, assistint per 
lliure a classes de l’Escola d’Arts i Oficis. Freqüenta ambients 
cenetistes i acumula detencions per part de la guàrdia civil 
i entrades i sortides de la presó pel doble estigma de perillositat 
social que arrossegava com a gitano i políticament subversiu. 
Publica els primers dibuixos al full llibertari Páginas libres; fre-
qüenta tertúlies ultraistes (moviment esteticoliterari emparen-
tat llunyanament amb els corrents d’avantguarda europeus del 
moment); en paral·lel, és un personatge habitual dels tablaos 
de flamenc i es relaciona amb estrelles del cante i la copla del 
moment com Estrellita Castro o Rafael Ortega.

Gràcies a Felipe Alaiz, director del periòdic anarcosindicalista 
Solidaridad obrera, té les primeres oportunitats com a il·lustra-
dor de periòdics i revistes. Exposa a l’ateneu obrer Kursaal, una 
mostra que també presenta a l’Ateneo de Madrid i a les Galeries 
Dalmau de Barcelona. Als cafès literaris sevillans i madrilenys es 
converteix en un personatge relativament popular que la fauna 
intel·lectual autòctona no s’acabava de prendre seriosament, 
ja fos per la seva vida bohèmia o l’estigma, potser autoexplo-
tat, de gitano graciós i espavilat que vivia l’aventura revolucio-
nària amb cert instint de novel·la picaresca. L’escriptor Rafael 
Cansino Assens el retrata en un article com algú que apareixia 
per les tertúlies demanant diners per comprar una pistola amb 
què matar el rei, sense que ningú li fes gaire cas. “Les paraules 
d’Helios, proferides en alta veu, tenen la virtut de tallar el debat 
polític. Tots passen a parlar d’una altra cosa. Qui sap si és un 
agent provocador, un confident de la policia?”

L’estigma de la frivolitat el va perseguir sempre. “Té aquest 
costat frívol, perquè en certs ambients intel·lectuals i molt po-
lititzats el veuen com un bohemi, però també pel fet de passar 
de l’anarquisme al comunisme, després tornar-hi, com tanta 
gent en aquells anys trenta”, apunta Caroline Mignot. En efecte, 
el 1934 ho va explicar amb un full volant publicat a Barcelona: 
Por qué me marcho del anarquismo. Es va situar en l’òrbita del 
marxista Bloc Obrer i Camperol, i a Madrid es fa militant del 
Partit Comunista d’Espanya. Més endavant, en plena guerra civil, 
mentre fa de comissari polític a l’Exèrcit Popular, abandonarà 
l’obediència soviètica després d’un incident que acaba amb la 
mort d’un capità. Encara en ple franquisme, participa en una 
organització clandestina de rastre efímer, Liberación Nacional 
Republicana, que propugna el retorn a la república des de l’es-
perit de la reconciliació entre les dues Espanyes.

Sense perdre l’arrelament amb el seu substrat cultural, Gómez 
fou alhora una ànima cosmopolita que es va relacionar amb 
els diversos moviments d’avantguarda artística que aleshores 
brollaven als grans escenaris europeus. En aquest sentit, fou 
decisiu el seu primer viatge fora de la península, quan el 1926, 
en plena dictadura de Primo de Rivera, decideix exiliar-se, en 
un periple que el porta a París, Moscou, Brussel·les, Amsterdam, 
Viena i Berlín. En aquesta darrera ciutat, amb l’auspici de la 
internacional anarcosindicalista AIT, produeix el que sovint 
s’ha vist com la seva obra mestra. La carpeta Días de ira, en 24 
làmines acompanyes de textos breus, reconstrueix les lluites 
obreres contra els abusos oligarques i burgesos a l’Espanya al-
fonsina, amb una eficàcia visual que anticipa les maneres de 
la novel·la gràfica i que Pedro G. Romero llegeix com “un pre-
cedent del còmic underground”. Amb la seva plàstica ja per-
fectament madurada, en les formes geometritzants depurades 
amb les influències del futurisme i el constructivisme rus del 
moment, basteix un univers on l’èpica proletària de la narra-
tiva fílmica d’un Eisenstein conviu amb la iconografia judeo-
cristiana, la postal andalusista d’un Julio Romero de Torres o 
l’esperpent goyesc.

Després repetiria fórmula en tres àlbums més, Revolución es-
pañola, Viva octubre i Horrores de la guerra. A la Barcelona dels 
anys trenta, dibuixa prolíficament per a la premsa republica-
na i socialista (La batalla, òrgan del POUM) i altres vinculats a 
faccions que confluirien a ERC com L’opinió i La Rambla, on va 
provocar un escàndol dibuixant un drac de Sant Jordi amb els 
trets facials d’Alfons XIII, que va aixecar molta polseguera en 
una monarquia que ja trontollava. Més endavant, en vigílies de 
la guerra civil, és també pioner en el sindicalisme artístic autò-
nom amb l’impuls del Sindicat de Dibuixants de Catalunya, on 
conflueix el bo i millor del dibuix i el cartell polític català. 

Però la d’Helios Gómez és també, sobretot, una història de 
repressió, de censura i, sobretot, de presons. Van ser tants els 
seus ingressos que costa seguir-ne el rastre. Fugint d’una presó 
de Jaén el 1934, gràcies a una fiança, arriba fins a Moscou, on 
serà també vigilat i perseguit per un règim estalinista en ple-
na fase d’enduriment, d’on acabarà també fugint després de 
la desaparició de la seva companya, l’alemanya Ira Weber. De 
vegades, la seva condició de secundari de luxe de la història 
arriba a nivells extrems: se’l pot veure en una fotografia al pati 
de la presó Model juntament amb el president Lluís Companys 

 “Cristo re-
partiendo las 
armas entre 
los reacciona-
rios”, il·lustra-
ció publicada a 
‘Mundo obrero’ 
l’any 1931  
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i bona part del seu govern després dels fets d’Octubre de 1934, 
i també se’l va immortalitzar mosquetó en mà defensant la ciu-
tat de Barcelona de la insurrecció militar del 18 de juliol de 1936.

També deambula per diversos camps de refugiats en creuar 
els Pirineus amb l’exèrcit derrotat el febrer del 1939. Acabarà 
deportat a Djelfa (a l’Algèria francesa), on és internat amb l’es-
criptor Max Aub i altres intel·lectuals espanyols en condicions 
extremes, tant que “aconsegueix un visat del consolat espanyol 
i prefereix tornar a l’Espanya franquista que una mort segura”, 
assenyala Gabriel Gómez. 

La mare de déu del poble gitano

Instal·lat definitivament a Barcelona, practica una pintura de 
supervivència i de formes vagament dalinianes i s’acosta a la 
identitat gitana, interès que recull en un poemari influït per 
Lorca, com un refugi davant de l’ostracisme forçós d’altres mi-
litàncies polítiques. “Reivindica el ser gitano com un fet polític, 
no només cultural o ètnic”, remarca Pedro G. Romero, un gita-
nisme entès com l’alè d’un poble oprimit que ha d’aixecar-se 
per trencar el relat de l’Europa blanca dels feixismes.

Dues llargues estades a la Model –“sense cap judici ni proce-
diment”, segons Gabriel Gómez– marquen la darrera dècada de 
la seva vida. A la quarta galeria pintarà la seva obra potser fins 
ara més referencial, tot i el seu caràcter de desapareguda. Per 
indicació del capellà penitenciari Bienvenido Lahoz s’acull al 
programa de redempció de penes per treball i decora una cel-
la habilitada com a capella. El resultat, del tot sorprenent, fou 
tot un manifest gitanista amb cert aire d’artefacte pop, presidit 
per una Verge de la Mercè amb l’efígie d’una deessa indostàni-

ca, un grup de presos implorant ser acollits sota el seu mantell 
protector i un cor angelical de pell bruna, segons sembla, ins-
pirat en el bolero “Angelitos negros” que llavors triomfava en 
la veu d’Antonio Machín. 

Paradoxalment, el mural va sobreviure al franquisme però no 
a l’autonomia democràtica. El 1998, essent consellera de Justícia 
de la Generalitat Núria de Gispert, totes les galeries es van em-
blanquinar amb calç seguint un suposat protocol d’higiene, fet 
que el fill de l’artista qualifica d’“atemptat contra la propietat 
intel·lectual”. Des de llavors, l’Associació Cultural Helios Gómez 
ha batallat incansablement per recuperar el conjunt pictòric 
i per impulsar la quarta galeria (que va acollir els presos polítics 
i la capella), un projecte de memorial dedicat a l’art i al grafisme 
de resistència fet a Catalunya. Tot i que finalment es conservarà 
l’estructura de l’edifici i està previst un espai de memòria, no 
és el projecte que desitjava l’associació. I pel que fa a la pintura, 

“es van fer unes prospeccions que van demostrar que sí que es 
podia salvar en contra del que sempre havia argumentat l’admi-
nistració. Però l’últim que hem sabut és que aquestes prospecci-
ons s’han tapat de nou i, si ho han fet amb un material corrosiu, 
ho haurem de denunciar”, tem Gabriel Gómez.�

Única imatge 
que es conser-

va de la capella 
gitana que 

Helios Gómez 
va pintar a la 
presó Model 

de Barcelona 
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Una altra nit
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Au! Au! Au! L’udol d’un gos trenca el silenci de la nit. Aquest 
primer udol que es contagia entre la resta de gossos del 
barri és, com sempre, el pitjor. 

Estic esgotada. Ja són quatre nits seguides sense dormir. No 
podré resistir a una cinquena. Estic inquieta, sé que m’hauria 
d’aixecar però les cames no em responen. La sensació de cansa-
ment és tan gran que no em puc ni moure del llit. No tinc forces. 
Des de la foscor de la nit, intento identificar els objectes que hi 
ha a la meva habitació: llit de ferro, matalàs de palla, coixí de 
llana, cadira negra, escriptori, got d’aigua, sabates, llapis, bu-
fanda, gorra de llana, espelma... Sembla una tonteria, no sé per 
què ho faig, però ho he fet les darreres nits, em tranquil·litza.

Silenci.
Crec que estic sola, tot i que no ho puc afirmar amb precisió. 

Casa meva està molt lluny. La casa on visc la compartim diver-
ses persones que, com jo, han fugit de la seva terra. Les meves 
companyes de pis entren i surten, van i venen. Estem sempre 
en silenci, no hi ha somriures. Moltes de les nostres persones 
estimades han estat assassinades, represaliades o empresona-
des. Totes hem aconseguit escapar de la barbàrie dels militars 
colpistes i pensàvem que estaríem segures en aquesta ciutat 
allunyada de la línia del front. 

Estem a finals de febrer i fa fred. Estic tremolant. Fa dies, pot-
ser setmanes, que no tenim carbó per poder encendre l’estufa. 
Noto com el fred es filtra per la finestra de la meva habitació. 
Tot i que estic sepultada sota tres grans mantes, el meu peu 
esquerre s’ha obert camí fora de la protecció de la borrassa. El 
tinc penjant del llit, el mitjó està foradat i la sensació de fred fa 
hores que s’ha apoderat del meu cos. 

Crec que han passat dos minuts, que s’han fet eterns, des 
del primer udol, i ara ja sonen les sirenes. El seu so m’aterreix, 
i darrerament ens trenca la nit. Un altre cop silenci. Les sirenes 
deixen de sonar i ara als udols dels gossos s’afegeix un nou so 
que sembla una xiulada. No és nou per mi. Una xiulada que 
cada cop és més greu i estrident.

Boom! Boom! Boom!

malalletra

Silenci.
Soc a terra. Estirada sota el meu llit, crec. El terra està fred, 

gelat, humit. Pràcticament no em puc moure. Estic atordida. 
Noto l’olor de la terra, de la pols i de la sang. Casquets de pe-
dra pressionen les meves cames. Gairebé no em puc moure. 
L’explosió es deu haver produït ben a prop. 

Els gossos ja no udolen. 
Sento una nena plorar, un plor desconsolat que t’esguerra 

l’ànima. Veus desesperades. Cops contra la paret. Els crits d’una 
dona fereixen el meu cor, plora per la mort d’algun ésser estimat. 

Aconsegueixo sortir amb gran esforç de sota el llit. No hi 
veig. Amb el tacte de les mans no soc capaç d’identificar l’espai. 
Només casquets de pedra i olor de sang. Estic desorientada. Tot 
i que sé que soc a la meva habitació, no la reconec. No trobo 
la porta de sortida al passadís.

Estic ferida, la meva orella sagna abundantment. Noto com 
aquests fluids van xopant la meva samarreta. El meu peu! Em 
fa un mal terrible. No sé què deu ser, però no tinc sensibilitat 
al peu esquerre.

Un forat a la paret. No ho sé. No n’estic segura. No sé on soc. 
Runa i pedres per terra, obstacles insalvables per a mi. No puc 
identificar on soc. M’assec a terra. Intentaré pensar una mica. 
No soc capaç de reconstruir què ha passat ni estructurar els 
meus pensaments. No puc, tinc mal de cap. M’esclatarà. No ho 
puc suportar. Estic tremolant. Estic molt cansada, tinc molta 
son, tancaré els ulls. 

De manera brusca i sobtada, em desperten cops i sorolls 
estridents que no soc capaç d’identificar. Novament sento un 
altre tipus de sirenes. Deu ser una ambulància. Sento passos, 
crits. Sento el meu nom. M’estan cridant pel meu nom! No 
sé qui són però les seves veus em resulten familiars. No reac-
ciono. No sé què em passa. Estic veient l’escena des de fora. 
És tot molt estrany. Tinc la sensació que estic somiant, però 
hi ha alguna cosa que em diu que és ben real. No sé què pen-
sar. No tinc força, no puc contestar. Tancaré els ulls, dormiré, 
que tinc son…�

El relat de Josep Pimentel | @josep_pimentel

/ TANIA VICEDO
@taniasillustration
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El llinatge d’Humet

La construcció de comunitat 
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Màtria (Satélite K, 
2020) és l’entra-

nya de Gemma Humet 
feta disc, en una viva 
reivindicació del pa-
per de les dones i el 
seu llegat.

Central al nou treball 
és “Ales al Vent”, on la 
cantautora de Terrassa 
cerca noves sonoritats, 
jugant amb l’electròni-
ca –present a tot el disc– 
i frasejos que s’acosten 
als dels MC de rap. Un 
plus de contundència 
contextual com a por-
ta d’entrada a l’eix argu-
mental del disc: “Diuen 
que les dones no fem 
llinatge. I doncs, què 
som? Hotels dins les 
nostres panxes?”.

La Màtria d’Humet 
és sòlida i, més enllà 

Vincles, autonomia 
i  d e p e n d è n c i a . 

Estes tres paraules, en-
tre d’altres, conformen 
el discurs al voltant 
del qual gira el llibre 
Produir el comú: entra-
mats comunitaris i lluites 
per la vida, format per 
relats de diversa autoria 
publicats a la revista me-
xicana El Apantle. 

En els textos, tant des 
d’una vessant purament 
teòrica com d’una més 
pràctica, s’exposen re-
flexions dirigides a bus-
car com superar certes 
derives que comporta 
el capitalisme, sobretot 
mitjançant la mercanti-
lització i l’atomització 

ressenyes

Xavier Puig i Sedano | @xavierps7

Elies Boscà | @Elies_Bosca

social. Així, a partir de 
repensar àmbits com 
l’urbanisme, l’ecologis-
me o el feminisme, s’in-
tenta traçar una línia 
d’acció que vaja més en-
llà del mercat però tam-
bé dels límits i les con-
tradiccions que suposa 
l’experiència estatal. 

Al remat, com bé 
proposa el pròleg d’es-
ta edició, ens trobem 
davant d’un recull de 
textos que, tot i la se-
ua llunyania geogràfica, 
ens traslladen coneixe-
ments a la nostra reali-
tat més propera per tal 
d’aprofundir en l’eman-
cipació i la construcció 
col·lectiva.�

Quan la música et 
descontrola els sentits

Fins ara els Xiula 
feien vibrar. I ho 

feien amb èxits com 
“Verdura i peix”, “Sucre” 
o “Polls”. Però el seu 
darrer CD és d’un en-
cant immens. Amb 
Descontrol MParental, 
el grup fa un home-
natge a les mares i pa-
res com a font de vida. 
Però, ep!, no cal tenir 
fills per escoltar-lo i en-
amorar-te’n. Tots i totes 
hem sigut nens o nenes, 
i és per aquests records 
que les seves cançons 
t’entren Dintríssim i no 
en surten fàcilment, tin-
guis l’edat que tinguis.

Podria parlar-vos de 
les catorze cançons, 
però serà més màgic si 
les escolteu. Compten 
amb col·laboracions 
de luxe com Albert Pla, 
Suu, Beth i altres.

El que sí que neces-
sito demanar-vos és 
que –si encara no ho 
heu fet– escolteu rà-
pidament “Mirada es-
tràbica”. Aquesta és la 
cançó que els Xiula han 
fet amb la col·labora-
ció de l’artistassa Clara 
Peya i, per mi, la pun-
ta de l’iceberg d’un CD 
potentíssim. Busqueu-la. 
La teniu a punt? Abans 
de clicar play perme-
teu-me un consell: tan-
queu els ulls i només es-

Laia Santís | @laia_santis

colteu. Assaboriu la lle-
tra. Imagineu el Jaume, 
la Valentina, el Moha o 
la Berta. I finalment, la 
Lluna. L’eix de la cançó 
i el motiu que ens fa 
obrir els ulls i que s’en-
telin. Ara que ja l’heu 
escoltat, busqueu i mi-
reu el videoclip i prepa-
reu-vos. Si teniu cons-
ciència social, la vostra 
pell s’eriçarà de cop. Si 
teniu l’empatia activa 
i treballada, la vostra pell 
s’eriçarà per sobre de les 
vostres possibilitats. 

Us enganyaria si us di-
gués que no he plorat en 
escoltar-la. I encara plo-
ro quan torna a sonar. 
Aquesta cançó és una 
eina més que poderosa 
per despertar l’esperit 
crític en els nens i nenes. 
És, també, una eina po-
derosa per aquelles qui 
ens dediquem a l’edu-
cació, per fer-la sonar a 
l’aula, parlar-ne i reflexi-
onar. Perquè relata amb 
cura les moltes realitats 
socials que ens envol-
ten i activa consciènci-
es a través de la Lluna, 
la Jèssica, el Patrick, el 
Samuel, la Maria, el Jose 
o la Carmina. Perquè sí, 
hi són. Només fa falta 
activar una altra mirada.

Les cançons de Xiula 
són mel per als cinc 
sentits.�

del propi bagatge, en 
aquesta ocasió es cons-
trueix sobre versos de 
Maria Mercè Marçal, 
Estel Solé, Roc Casagran, 
Mireia Calafell o Sònia 
Moll. I sobre el llegat 
del seu oncle, el també 
cantautor Joan Baptista 
Humet, de qui versiona 

“Solitud”, una cançó que 
va quedar dins un ca-
laix per la censura del 
franquisme.

Però, sobretot, el 
llinatge d’Humet és 
latent a la senzil la 

“Mare”. Acompanyada 
només del piano, la de 
Terrassa despulla la se-
va experiència materna. 
També la de moltes al-
tres, a qui dona veu a 
l’epíleg de la cançó i del 
disc.�



Quan comences a militar a Izquierda Castellana?
A mi m’ha passat com a altres joves de Madrid, que en 
l’adolescència s’involucren en actes contra l’extrema 
dreta i tenen experiències en l’àmbit de l’okupació o 
vagues al seu institut, amb la diferència que, durant 
el meu pas per la universitat i malgrat que sempre 
m’ha mogut el principi llibertari de la crida a la des-
confiança, vaig connectar amb Izquierda Castellana. 

Què hi vas trobar?
Més enllà de ser l’esquerra que no s’ha acomodat en 
la Transició, com sí que va fer el Partit Comunista, 
coincideixo en la necessitat d’articular un projecte 
integral que vagi més enllà de les lluites sectorials i 
que reivindiqui Castella com a subjecte polític.

La tradició dels comuners entronca amb 
l’emancipació social? 
Nosaltres sempre diem que “com més 
Castella, menys Espanya”, perquè la 
idea de construir Castella contrasta 
amb el règim espanyol i les seves elits 
extractivistes. Però som conscients que 
és complicat perquè, com a cor de la 
bèstia, Madrid ho bombeja tot, de ma-
nera que no és fàcil vertebrar un sub-
jecte castellà a l’estil de Catalunya, el 
País Basc o Galícia, que simbolitzen la 
perifèria enfrontada a la metròpolis. 

Per això encara no té gaire recorregut?
Ho hem intentat en l’àmbit local amb Madrid en 
Pie i les candidatures que, en línia amb el que 
representa la CUP, es presentaven sota l’etiqueta 
Ganemos. Però la irrupció de Podem va frenar-ho, 
ja que amb el missatge que el problema es trobava 
en la mala gestió dels governants i no en el mateix 
règim, va cooptar molta gent que desitjava un par-
tit que defensés el bé comú. 

La “revolució castellana” de les Marxes per la 
Dignitat i el 15-M va ser avortada per Podem?
Podem i després Manuela Carmena han sabut ca-
nalitzar-la, encara que hi ha una saviesa popu-

lar que sempre desconfia i que, sociològicament, 
ocupa un gran espectre de l’esquerra combativa. 
Malauradament, i com succeeix a Catalunya, els 
castellans també patim un relat distorsionador que 
impedeix visibilitzar-ho. 

En quin sentit ho dius?
Fa poc van sortir imatges d’una concentració de 
falangistes a Valladolid on tan sols eren trenta per-
sones, quan el dia abans a la mateixa ciutat un 
miler havien participat en una marxa antifeixista 
de la qual ningú es va fer ressò. Hi ha un interès 
evident per realçar l’extrema dreta i utilitzar-la 
per atemorir la població. 

L’actual govern de l’Estat espanyol opta pel càl-
cul electoral i la lògica del mal menor?

Exacte, i explica per què Podem es 
va despenjar de la manifestació que 
vam organitzar el 16 de març de 2019 
en defensa del procés català, que 
amb el lema “No hi ha democràcia 
sense dret a decidir” buscàvem que 
fos el més oberta possible. En tot cas, 
caldria recordar a Podem que, si per 
aconseguir vots renuncies a ampliar 
drets, al final t’acabes quedant sense 
vots ni drets. 

Si políticament és difícil vertebrar una alter-
nativa, quins són els actors que mantenen la 
protesta a Castella?
Sobretot el republicanisme i el feminisme, que 
posen damunt la taula el debat sobre els models 
productiu i reproductiu, i les plataformes en defen-
sa de la sanitat pública i el moviment antifeixista. 

El carrer tornarà a marcar l’agenda?
Crec que estem en un moment comparable al que 
va propiciar el 15-M, ja que molta gent observa que 
la crisi no s’ha resolt, sinó que les condicions de vida 
han empitjorat per a la majoria i el govern no ofereix 
les respostes que exigeix el carrer. Prova d’això és que 
ni ha derogat la reforma laboral ni la llei mordassa.�

Enguany s’ha commemorat 
el cinquè centenari de les 
revoltes comuneres, en què 
diverses ciutats de l’interior 
de Castella, especialment 
les de Toledo i Valladolid, 
es van sollevar contra 
el poder senyorial. 
Elena Martínez, militant 
d’Izquierda Castellana 
(IzCa), reivindica el paper 
dels sectors populars 
amb vista a desconstruir 
el sistema polític que 
ha convertit Madrid en 
una capital depredadora 
al servei de l’oligarquia 
financera. Malgrat l’escassa 
incidència d’IzCa, que 
aspira a reunificar les 
comunitats de Cantàbria, 
Castella i Lleó, Madrid, La 
Rioja i Castella-la Manxa, 
Martínez veu en la lluita 
quotidiana dels moviments 
socials la palanca de canvi 
per capgirar la situació. 
“Hem d’emmirallar-nos 
amb Xile, on després de 
molta repressió i esforç, la 
ciutadania ha aconseguit 
que s’obri un nou procés 
constituent”, afirma. Segons 
Martínez (Madrid, 1979), 
amb l’empenta de la gent, 
Castella pot esdevenir 
un subjecte clau per a 
la conquesta de drets 
individuals i col·lectius a tot 
l’Estat espanyol.

“Som en un 
moment similar al 
que va propiciar 

el 15-M. El govern 
no ofereix les 
respostes que 

exigeix el carrer”

“Com més Castella, 
menys Espanya”

Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Elena Martínez,
militant d’Izquierda 
Castellana
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