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Lubricant l’engranatge ‘Directa’
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Redacció Directa | @La_Directa

Comunitat

Més que mil paraules

Com un engranatge que roda 
gràcies a la força d’altres pe-
ces sense que cap peça tingui 

sentit per si sola. Així ens hem anat 
definint al llarg dels anys. També po-
dríem dir que som com un vaixell 
que navega pel mar o que som com 
artesanes que treballen un producte 
amb molta cura. En definitiva, com 
un estol d’oques, que s’ajuden amb 
la força del vol. Depèn del moment, 
som ocells, peces de maquinària, un 
timó o una caladora. Però al final sa-
bem que, les unes sense les altres  
i les altres les unes, no podríem tirar 
endavant un projecte com la Directa. 
Per això hem volgut cuidar l’orga-

nització de l’equip de treball, que 
té la capacitat de liderar la comuni-
tat sencera. I ens hem reorganitzat 
per fer més eficient la nostra feina i 
poder encabir les motivacions per-
sonals de cadascuna de les treballa-
dores en els objectius del projecte. 
En la part productiva, deixem en-
rere la divisió entre els formats pa-
per i web per passar a la divisió per 
àrees temàtiques, on les persones 
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responsables decidiran quines te-
màtiques es potencien, qui s’encar-
rega de plasmar-les per mitjà dels 
continguts i de pensar en quins for-
mats es poden publicar. També hem 
fet un replantejament de l’equip de 
tancament, per millorar el resultat 
final del nostre producte estrella, el 
quinzenal en paper. En aquest sen-

tit, estrenem una nova funció dins 
l’equip, que és la coordinació d’art: 
la persona a càrrec s’encarrega de 
vetllar per la línia estètica que se-
gueix el nostre mitjà. 
També hem redibuixat les tasques 

de comercial i comunicació, amb 
una nova àrea, i hem especificat 
quins objectius i quines tasques s’hi 

desenvolupen des d’allà. I, per ga-
rantir el benestar i la continuïtat del 
projecte, ha nascut una àrea dedica-
da a la part més important de l’en-
granatge: les persones. Estarà dedi-
cada a millorar el benestar de les 
persones treballadores i fer més flui-
da la relació amb les col·laborado-
res i amb la base social més propera. 

/ SIRA ESCLASANS 
@siraesca
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FRONT ULTRA 
CONTRA LA REFORMA 
DE LA LLEI MORDASSA
La plataforma No a la España Insegura i les organitzacions del Cos Nacional de Policia, 
Jupol, i de la Guàrdia Civil, Jucil, lideren una estratègia coordinada amb Vox contra els 
intents de modificar la llei de seguretat ciutadana

Jesús Rodríguez | @albertmartnez 

4    A FONS

D
erogar, reformar o retocar la Llei 
Orgànica 4/2015, per a la protecció 
de la seguretat ciutadana, popu-
larment coneguda com a llei mor-
dassa. Des de fa més de dos anys, 
el govern PSOE-Podem debat com 

materialitzar el que va ser una de les principals 
mesures de l’acord coalició. A mesura que avança 
la legislatura, el debat està cada cop més condi-
cionat per la pressió als carrers i als mitjans dels 
sectors més reaccionaris. “Quan ens vam reunir 
amb Enrique Santiago [portaveu adjunt d’Unides 
Podem al Congrés estatal, portaveu parlamentari 
d’Esquerra Unida i secretari d’estat per a l’Agenda 
2030] ens va etzibar que no podíem fer una pinça 
amb la dreta en un escenari preinsurreccional i 
que seria una irresponsabilitat per la nostra part 

fer una crítica massa dura al govern. Van intentar 
emmordassar-nos amb el clàssic discurs d’‘anem 
amb compte o vindrà l’extrema dreta’. Vaig sortir 
molt molesta d’aquella reunió”. Ho explica Sara 
López, portaveu de la plataforma No Somos Delito, 
un espai transversal que batalla des de fa anys 
per tombar la normativa i que està integrat per 
un centenar d’organitzacions, des de Greenpeace 
fins a Novact, des de SOS Racisme fins a Iaioflautes. 
S’ha reunit amb el partit lila, però també amb ERC, 
Bildu i Compromís, i té previst fer-ho amb el BNG. 
Ha elaborat un document de línies vermelles amb 
relació a quin hauria de ser el nou redactat de la 
llei de protecció de la seguretat ciutadana perquè, 
a parer seu, deixi de ser “una mordassa”. Per ara, 
qualifiquen la proposta del govern espanyol com 
a “poc valenta” i “clarament insuficient”. 

Enrique Santiago, en declaracions a la Directa ho 
veu molt diferent i parla d’una reforma “profunda” 
per revertir “els aspectes més lesius que va intro-
duir el PP” i posa com a termòmetre, precisament, 

“la radical i abrupta resposta que està tenint per 
part de dreta i la ultradreta, que no han dubtat a 
mentir i falsejar la realitat en el seu intent deses-
perat per crear alarma social”. 
Però a què es refereix el govern espanyol quan 

parla d’escenari “preinsurreccional”? Qui són els 
principals actors contraris a la reforma de la llei 
mordassa? En opinió de Miquel Ramos, periodista 
especialitzat en l’extrema dreta, certs sindicats o 
organitzacions vinculades als cossos policials es-
panyols “s’extralimiten en assumptes que no els 
pertoquen i demostren uns prejudicis que en un 
cos funcionarial no s’haurien d’exhibir”. “Tots 
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L’oposició a la 
reforma s’ha agrupat 
a la plataforma No a 
la España Insegura, 
que es va manifestar 
el mes de novembre

Jupol i l’associació Jucil, d’agents del Cos Nacional 
de Policia espanyola i la Guàrdia Civil, respectiva-
ment–, va ser al capdavant de la protesta contra la 
derogació de la llei mordassa celebrada el 27 de 
novembre de 2021 al centre de Madrid. Va comptar 
amb 150.000 manifestants, segons l’organització, 
20.000 segons la delegació del govern, i la presèn-
cia destacada de tres significatives personalitats 
de la política: Santiago Abascal (Vox), Isabel Díaz 
Ayuso (PP) i Inés Arrimadas (Cs). Moltes banderes 
espanyoles i constant presència de les paraules ca-
os, vandalisme i fins i tot terrorisme en pancartes 
i cartells, en premonició del que ens espera si es 
modifica la normativa. Agustin Leal, portaveu de 
Jucil, va arribar a afirmar: “És com si els haguessin 
donat un full en blanc als antisistema violents i els 
haguessin dit: ‘Escriviu el que vulgueu’”.
Les organitzacions opositores s’han aglutinat des 

de fa tres mesos a la plataforma No a la España 
Insegura. Un cartell amb una gran fotografia de 
motos incendiades en un carrer de Barcelona cri-
dava a concentrar-se “contra la reforma de la llei 
de seguretat ciutadana” davant de les delegacions 
i sotsdelegacions del govern espanyol d’arreu de 
l’Estat, el novembre passat. La bandera rojigual-
da i la silueta d’una península Ibèrica esquerdada 
completaven l’estampa que corria pels grups de 
WhatsApp de Vox que, en paral·lel, presentava mo-
cions de suport als cossos policials a plens munici-
pals d’arreu de l’Estat. El primer web on va aparèi-
xer la convocatòria fou el de l’Associació Espanyola 
de Guàrdies Civils i, en el text que l’acompanyava, 

es deia que la plataforma està constituïda per la 
majoria de sindicats de la policia i associacions de 
la Guàrdia Civil, així com mitjans de comunicació, 

“sindicats de classe”, entitats de la societat civil i as-
sociacions veïnals. Repassant el llistat d’adhesions, 
però, només existeix una única signatura per a ca-
dascuna d’aquestes quatre categories: H50 Digital 
Policial com a mitjà de comunicació; Asociación 
Dignidad y Justícia, pel que fa a la societat civil; la 
federació de sector públic d’UGT a Canàries com 
a “sindicat de classe” i l’associació Velamos por 
Carrenque –un petit municipi de Toledo– en qua-
litat d’entitat veïnal. 
H50 Digital Policial és un diari digital nascut l’any 

2018 i que assegura tenir unes 25.000 lectores ca-
da dia, “escrit i dirigit per professionals de les for-
ces i cossos de seguretat”, la personalitat jurídica 
que s’amaga al seu darrere és Asociación Policía 
H50, amb seu a Boadilla del Monte (Madrid). Entre 
els comptes de Twitter associats al seu web hi ha  
@OrcaValencia, que l’última setmana del mes de 
gener va publicar una foto de la diputada Macarena 
Olona (Vox) vestida amb una samarreta de marxan-
datge de la Unitat d’Intervenció Policial de València 

–antiavalots– i el missatge “Bienvenida a la unidad!”. 
Asociación Dignidad y Justícia està presidida per 

Daniel Portero –fill de Luis Portero, fiscal en cap 
d’Andalusia mort a trets per un escamot d’ETA l’any 
2000– i des de 2005 ha centrat la seva activitat en 
la personació i acusació popular “en tots els ma-
crojudicis contra la trama civil d’ETA”, tal com de-
talla a la pàgina web de l’entitat. Vanesa Santiago, 
qui exercia la direcció lletrada de l’associació en 
aquestes causes judicials, va fitxar el juliol de 2020 
com a assessora del grup parlamentari de Vox al 
Congrés dels Diputats. En el marc de la gala anual 
de l’entitat, l’any 2017, es va condecorar amb la me-
dalla d’or l’expresidenta de la Comunitat de Madrid 
Esperanza Aguirre. L’any 2019, aquest distintiu fou 
atorgat al periodista Federico Jiménez Losantos  
i una de plata va recaure, entre d’altres, a l’advocat  
i exlíder de Fuerza Nueva, José María Fuster-Fabra. 

Xenofòbia uniformada
Entre els grups que també van desfilar el 27 de 
novembre per Madrid i que tenen una major 

vam veure com van trencar un cordó policial en 
una protesta a les portes del Congrés. Si volen, 
poden fer-ho, compten amb un pacte no escrit 
de deixar-los fer. No es persegueixen actuacions 
que podrien ser sancionables, el poder polític no 
farà gairebé res per investigar-ho i encara menys 
per sancionar-ho”, conclou. 

La llei, per a altres
L’escena descrita per Ramos es va viure el 3 de 
març de 2020 i, paradoxalment, els agents polici-
als convocats per l’associació parasindical Jusapol 

–després de superar la barrera d’antiavalots– van 
infringir l’article 36.2 de la llei mordassa pel fet 
de manifestar-se davant l’escalinata dels lleons 
del Congrés dels Diputats. Aquesta mateixa or-
ganització –actualment desdoblada en el sindicat 

Manifestació
en contra de la 

reforma de la llei 
mordassa el 27 

de novembre de 
2021 a Madrid, en 
la qual van assistir 

dirigents del PP, Cs 
i Vox, com Santiago 

Abascal
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activitat tenen a les xarxes socials trobem l’en-
titat Una Policía Para el Siglo XXI, presidida per 
Samuel Vázquez Álvarez. En el marc d’un simposi 
celebrat el 22 de gener d’enguany a Majadahonda 
(Madrid), Vázquez va afirmar, establint un clar 
lligam entre migració i delinqüència, que, “fins 
ara, l’immigrant violava la filla de l’immigrant i a 
Macron li importava dos pebrots, però ara la de-
linqüència ha augmentat tant... Ara ho viuen en 
carn pròpia els habitants de París. Ara volen fer 
alguna cosa, frenar la immigració o prohibir la 
reagrupació”. Tot seguit, sense dissimular-ho, va 
confirmar que “Vox té una comunicació perma-
nent i constant amb nosaltres. Tant de bo fossin 
tots els partits així, però lamentablement no ho 
són”, dirigint-se a una platea on també s’asseia una 
representant de Ciutadans. A l’acte, tot seguit hi 
va parlar el policia Josema Vallejo, que va alertar 
dels perills de la reforma de la llei mordassa i va 
fer una descripció apocalíptica de la convivència 
en alguns barris de la capital de l’Estat espanyol: 

“Famílies humils que no poden viure rodejades 
d’aquesta gent, perquè els estan arruïnant la vi-
da, entorns absolutament degradats que s’estan 

de presó. És rellevant recordar que una investi-
gació del diari Público va acreditar que Ciutadans 
havia finançat activitats de Jusapol. 
Des de Jucil, organització hereva de Jusapol, es 

reivindica encara avui que “davant la situació d’ex-
trema gravetat que viuen els guàrdies civils, policies 
nacionals i les seves famílies a Catalunya, aquesta 
comunitat autònoma ha de ser declarada zona con-
flictiva perquè se’ls aboni un plus”. El periodista 
Miquel Ramos fa la següent reflexió per entendre 

com funciona l’espiral: “Als successius ministeris 
de l’Interior els ha interessat no ficar-s’hi massa 
per no cabrejar-los, tot i saber que no estan al seu 
costat. Això, els més exaltats ho aprofiten per in-
cendiar encara més el discurs contra el govern i 
afegir-hi biaixos xenòfobs, feixistes o d’apologia 
de partits polítics d’extrema dreta com Vox”. El 
resultat: la simple amenaça insurreccional, sense 
materialitzar-se, ja està aconseguint un dels seus 
objectius: condicionar l’acció del govern.�

Jucil reclama 
un plus  per a la 
Guàrdia Civil que 
treballa a  Catalunya 
per “la situació 
d’extrema gravetat”

convertint en el que he conegut a barris de Lille 
o Marsella”. 
El Sindicat Unificat de Policia, que fa poc ha per-

dut l’hegemonia als carrers i en la representació 
en favor de Jupol, quatre dies després de la mani-
festació de Madrid va voler sentir de més a prop 
l’escalf del poder i ho va fer durant la celebració del 
seu 12è Congrés Nacional a Toledo. Pablo Casado 
(PP), com a convidat estrella i amb una interven-
ció des de la tribuna, va prometre que revertiria 
qualsevol reforma de la llei que s’aprovés per part 
del govern PSOE-Podem. 

Mordassa sí, urnes no
L’actual galàxia d’organitzacions policials que 
s’oposen a qualsevol reforma que rebaixi les 
quotes de poder dels agents de l’autoritat té un 
indiscutible moment fundacional: les càrregues 
de l’1 d’Octubre de 2017 a Catalunya. L’aleshores 
embrionària Jusapol va néixer per recollir signa-
tures que demanaven equiparar el sou de policies 
i guàrdies civils amb el dels mossos d’esquadra, 
però ben aviat van ser la punta de llança del fun-
cionariat de paisà que es manifestava contra el 
referèndum. Quan es complia un any del plebis-
cit i amb mig govern català a l’exili i l’altre mig a 
la presó, van organitzar un homenatge als antia-
valots que havien assaltat els col·legis electorals. 
Les protestes independentistes per aquells fets 
van acabar amb càrregues, detencions i proces-
sos judicials, un dels quals contra el jove badaloní 
Marcel Vivet, que va ser condemnat a cinc anys 

Sara López, portaveu de No Somos 
Delito, reconeix que la reforma 
recull alguns avenços que s’havien 
plantejat, “però ho fa per força 
major perquè és jurisprudència 
vinculant del Tribunal Europeu 
de Drets Humans, com el dret 
a manifestació espontània, 
l’eliminació de la infracció 
per a manifestacions davant 
del Congrés de Diputats o un 
mecanisme de ponderació de la 
sanció d’acord amb la situació 
econòmica de la persona 
sancionada”. Per contra, es mostra 
molt preocupada perquè “es 
mantenen les dues infraccions que 
més s’utilitzen per desmobilitzar 
la protesta: la desobediència, de 
l’article 36.6, i la falta de respecte 
a l’agent de l’autoritat, del 37.4. 
En això no hi ha millores. En 
l’últim Examen Periòdic Universal 
[mecanisme de les Nacions Unides 
per sotmetre a examen els drets 
humans], Alemanya va fer notar a 
l’Estat espanyol que aquestes dues 
infraccions s’usaven per reprimir 
de manera indirecta l’exercici 
de drets fonamentals i el govern 
espanyol es va comprometre a 
derogar-les, però no ho fa”. De 
les 463.285 sancions imposades 
en sis anys, 397.083 ho són per 
aquestes dues infraccions, un 
86 % de la casuística. La quantia 
recaptatòria en aquests capítols ha 
sumat 253 milions d’euros. 
Des del Centre per la Defensa 

de Drets Humans Irídia, el seu 
codirector, Andrés Garcia Berrio, 
manté un bri d’esperança i 
explica que “s’està treballant per 
poder eliminar alguns dels seus 
elements més nocius. Veurem si 
amb la votació i amb el text que 
quedi podrem parlar de què la 
llei mordassa no existeix o del 

Una reforma que mantindrà el 
86 % de les sancions actuals

fet que estem davant d’una llei 
mordassa 2.0 maquillada que, per 
ara, és cap a on apunta tot”. Edu 
Cáliz, advocat d’Alerta Solidària, 
no hi veu recorregut i considera 
que la reforma “en els termes que 
s’està plantejant és clarament 
insuficient i corre el perill, com 
ha passat amb la reforma laboral, 
d’acabar legitimant la llei mordassa 
que va fer el Partit Popular i 
que considerem absolutament 
antidemocràtica”. 
López, de No Somos Delito, ho 

rebla denunciant que “es mantenen 
les sancions molt greus que poden 
desmantellar econòmicament 
qualsevol organització que 
practiqui la desobediència civil  
i dugui a terme accions en 
infraestructures, com pot ser 
Greenpeace” i lamenta que 
se seguiran autoritzant “les 
identificacions indiscriminades” i 
no es prohibiran explícitament “les 
identificacions per perfil ètnic”. Per 
Cáliz, si tot això s’acaba complint, 
“estarem llançant a la paperera tot 
el procés d’acumulació de força 
popular d’ençà que es va aprovar 
l’any 2015”. 
“En el nou redactat només s’ha 

matisat el poder de la veracitat 
policial a les identificacions, 
registres i controls a les vies 
públiques, on s’afegeix que l’acta 
redactada pels agents haurà de 
ser coherent, lògica i raonable. 
Sorprenentment, a la resta de 
l’articulat no s’imposa aquesta 
premissa, això vol dir que les actes 
podran ser incoherents, il·lògiques 
i no raonables?”, es pregunta Sara 
López amb ironia. Així i tot, No 
Somos Delito aprofitarà les últimes 
setmanes de negociacions per 
provar d’introduir més esmenes 
que aprofundeixin la reforma.

J. R. | @albertmartnez 
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NOMBRE TOTAL DE SANCIONS
I DINERS RECAPTATS EN EUROS
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Idearte explica que ja fa 
més de vuit anys que atura 
desnonaments amb el Grup 
d’Habitatge de Sants (GHAS) i 
que sovint ho aconseguien, tot i 
patir diferents dosis de violència 
física. “Des de les elits o poders 
fàctics de tota la vida (jutjats, 
policia i propietaris com bancs, 
fons voltors, immobiliàries...) van 
començar a maquinar tàctiques 
per fer front a aquests èxits. 
La més cruel, el desnonament 

Els fets es remunten a juliol del 
2014, abans que s’aprovés la llei 
mordassa. La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) de la Safor-
Valldigna i l’Associació Romaní de 
la Safor van aconseguir aturar el 
desnonament de la família d’Alisa 
Mioara contra rellotge. Quan els 
serrallers ja estaven a la porta, 
el banc Mare Nostrum-Bankia va 
donar tres mesos més de marge a 
la família, amb menors al càrrec. 
Vidal explica que quan ja s’havia 
desconvocat l’acció, policies de 

amb data oberta. Des de fa tres 
anys, han començat a aplicar 
religiosament diferents articles 
de la llei 4/2015 i a sancionar-nos 
administrativament a tota la colla 
de gent que fiquem el cos. En el 
vessant polític, és una repressió 
més de les que estem habituades 
a patir”. Per això, aposta per 
estratègies com l’organització 
veïnal, la intel·ligència col·lectiva 
i les xarxes de suport mutu i 
solidaritat. 

paisà van esperar-los al final del 
carrer per identificar-los. “Ha estat 
un desgast personal molt elevat. 
Jo ho vaig fer amb l’objectiu de 
bloquejar el sistema judicial, 
però és una estratègia que no té 
molt de sentit. Si pogués tornar 
enrere, invertiria aquests diners 
de sancions en causes i lluites en 
què crec. Seria més efectiu que no 
aturar desnonaments ni intentar 
entendre unes lleis que estan 
dissenyades per als poderosos”, 
afirma Teo Vidal.

CARLOS
BAGLIETTO
@carlosbagliettof

Sancions que sumen 601 euros per 
“obstrucció” en dos desnonaments
Marta Idearte | Barcelona

Multat per “negar-se a identificar”  
i “insultar un guàrdia civil”
Teo Vidal | Oliva

MULTES A DISCRECIÓ

Recollim el testimoni de persones afectades per les denúncies policials i les sancions 
administratives en situacions de resistències als desnonaments, manifestacions i accions de 
protesta. Sovint, les identificacions s’han produït un cop els actes ja han estat desconvocats

Guille Larios | @La_Directa
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El 6 de maig del 2021, la visita del 
rei espanyol Felip VI a la Universitat 
Jaume I de Castelló amb motiu d’un 
acte de la Confederació Empresarial 
de la Comunitat Valenciana va 
acabar amb dues detencions i 
47 “propostes de sanció”. A la 
concentració convocada per la 
Coordinadora Antimonàrquica de 
la Plana, Escuder hi va anar a títol 
individual. “Ens van acordonar dins 
del campus i ens van identificar 
a totes. Més tard, amb l’acte 
desconvocat i mentre érem a un 

“Vam estar una estona donant 
suport a la manifestació, fins que en 
marxar, la policia ens van demanar 
el DNI i ens va identificar sense 
cap més explicació. L’argument 
policial és que vaig impedir que 
entressin, però el cert és que jo 
no vaig estar en cap moment en 
aquella porteria”, denuncia Pena, 
qui, el febrer de 2021 va participar 
en l’intent d’aturar un desnonament 
convocat pel Sindicat d’Habitatge 
de l’Eixample Dreta, al número 
662 de la Gran Via de les Corts 

“Em sancionen el dia 6 de juny de 
2021. El motiu no s’especifica, però 
va ser per no voler esborrar una 
fotografia i em van fer marxar del 
lloc dels fets amenaçant-me amb 
una detenció per desobediència. 
Personalment, m’ha afectat 
bastant, he hagut de fer teràpia per 
gestionar l’ansietat que produeix un 
judici. Avui no confio en cap dels 
policies amb qui em trobo mentre 
faig la feina. He tingut molt suport 
de la família, però ha sigut difícil 
la gestió de tot plegat de cara als 

El 26 de març de l’any 2018, Soriano 
anava amb la seva família a una 
concentració per l’alliberament de 
líders independentistes, convocada 
enfront de la delegació del govern 
espanyol a València. “Anàvem 
amb instruments musicals. Ens 
aturaren per a identificar-nos i jo, 
tenint en compte l’imperatiu legal, 
m’identifique amb el DNI i demane 
que el policia s’identifique”. Dies 
després, rebé a casa una notificació 
de denúncia amb l’acusació de 
‘negativa a identificar-se’. “Tot va 

bar, van tornar amb els furgons 
i van identificar-nos novament. 
M’acusen d’interrompre la tasca 
dels agents a l’hora d’identificar, 
però el que estaven fent els agents 
era pegar una companya. No sabia 
què fer. Emocionalment, afrontar la 
sanció a soles haguera sigut més 
complicat. Però amb companyes 
que t’acompanyen t’adones de 
l’important que és organitzar-se. 
Un cop em van formar a mi, vaig 
poder formar altres companyes 
sancionades”, recorda en positiu.

Catalanes de Barcelona. “Aquest 
procés m’ha afectat molt perquè 
en cap moment he fet allò del que 
m’acusen. Soc mare, visc de lloguer 
i estic sense feina, i a sobre ara 
volen multar-me per estar al carrer. 
És delicte estar en una protesta? 
El que estan fent només treu 
llibertat i se salta tots els drets de 
les persones, que tant han costat 
d’aconseguir. L’únic que ens queda 
és presentar el recurs de les multes 
via administrativa i seguir al costat 
de la gent, sense por”.

meus fills. Intento no transmetre’ls 
la desconfiança que tinc amb tota 
la policia, i els dic que van ser 
uns agents en concret que es van 
equivocar”, reflexiona. Destaca la 
sensació de sentir-se observada 
i qüestionada quan els fets van 
tenir una forta transcendència als 
mitjans de comunicació i que ha 
rebut un suport que no s’esperava 
“de la professió i de la societat, 
que ho ha fet tot molt més fàcil”. 
Professionalment, tem que se li 
hagin tancat portes. 

ser un muntatge aberrant. Es va 
desestimar la sol·licitud d’imatges 
de les càmeres de seguretat d’un 
centre comercial que haurien 
enregistrat el que realment va 
ocórrer. T’afecta perquè que has 
d’invertir temps i diners (721,20 
euros) en gestions. Col·lectius 
com ara Alerta Solidària o València 
sense Mordassa van estar al meu 
costat. Ens volen silenciats, que 
agafem por. Cal estar orgullosos 
de formar part de lluita contra la 
delinqüència estatal”.

JAUME HERRERO
@jau_herrero

LUCAS GUERRA

“Alteració de l’odre públic” durant 
una visita de Felip VI a la universitat
Bea Escuder | Castelló

Denúncia per “obstrucció” en el 
desnonament d’una dona de 76 anys
Esther Pena | Barcelona

Sancionada “per no esborrar una 
foto” mentre exercia de reportera
Mireia Comas | Terrassa

Multa quan es dirigia a un acte de 
suport als presos independentistes
Ferran Soriano | València
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MORDASSA 
D’EXPORTACIÓ

A països com Colòmbia, l’Uruguai, el Regne Unit i l’Estat francès han 
implementat legislacions similars a la llei de protecció de la seguretat 

ciutadana espanyola, que persegueixen la dissidència i la pobresa

Anna Celma | @Acelmamelero 

A 
diversos estats del 
món s’han implemen-
tat legislacions emmi-
rallades en la llei mor-
dassa aprovada a l’Es-
tat espanyol el 2015, 

un fenomen que s’ha intensificat en 
paral·lel a la pandèmia 
de la covid-19 i que ha 
endurit la repressió 
contra les respectives 
poblacions.
Un dels casos més pa-

radigmàtics és la llei 
de seguretat ciutada-
na impulsada pel go-
vern d’Iván Duque a 
Colòmbia, debatuda 
només durant una set-
mana en sessions extra-
ordinàries de la Cambra 
d e  Re p r e s e n t a n t s  
i aprovada pel Senat el 
23 de desembre. Es tracta de 68 arti-
cles que alarmen moviments socials i 
organitzacions civils, que denuncien 
una “criminalització de la protesta” 
que es concreta, per exemple, amb 
sancions per a qui efectuï talls de 
trànsit als carrers en el marc d’una 
protesta i a qui faci servir una caput-
xa per salvaguardar la seva identitat. 
Alejandro Lanz Sánchez, codirector 

de l’ONG Temblores, considera que, 
per al govern, “la protesta social és 
violenta per se”. Des de Temblores 
avaluen el nivell de repressió mitjan-
çant la plataforma GRITA. Durant el 

“Paro Nacional” colombià del 2021, la 
plataforma recollia i publicava episo-

dis de brutalitat policial. En compa-
rativa, el 2020 van acreditar més de 
300 casos, però el 2021 es van dispa-
rar fins a 5.808. Davant la nova llei, 
Lanz alerta que, com més capacitats 
administratives tinguin els cossos po-
licials, “més discrecionalitat hi hau-

rà a l’espai públic”. Per 
tot plegat, Temblores 
advoca per una refor-
ma policial des d’una 
mirada interseccional.
La nova llei colombia-

na, a més, podria aixo-
plugar accions parami-
litars amb l’excusa de la 
defensa de la propietat 
privada. Cal recordar 
les imatges d’homes 
amb armes de foc dis-
parant contra manifes-
tants de les primeres  
línies del “Paro” a ciu-

tats com Cali. “La gente de bien”, com 
els anomenen els seus defensors a les 
xarxes socials, van actuar impune-
ment i amb suport actiu o passiu de 
les forces estatals que presenciaven 
els seus atacs. Amb la nova llei, si-
tuacions així tenen suport legal i no 
només de facto, ja que s’elimina la 
responsabilitat penal si s’està “pro-
tegint” la llar o el vehicle, i reforça el 
supòsit de “legítima defensa”.
Més al sud, trobem el cas de l’Uru-

guai, on l’actual govern conserva-
dor del Partit Nacional anuncià en 
plena pandèmia i després de les 
eleccions una llei òmnibus que in-
corpora també un paquet específic 

La llei de seguretat 
ciutadana 

colombiana preveu 
sancions per a qui 

efectuï talls de 
trànsit o per fer 

servir una caputxa 
en una protesta

A l’Uruguai, 
el govern 

conservador s’ha 
servit d’una llei 

òmnibus, la LUC, 
per reforçar la 

legitimitat de les 
actuacions policials

en l’àmbit repressiu. Com explica 
Gabriel Malespina, membre de l’As-
sociació de Treballadors Civils dels 
Dics de l’Estat (ATCDE), els més de 
400 articles d’aquesta Llei d’Urgent 
Consideració (LUC) aborden els àm-
bits laboral, financer, d’habitatge, 
sanitari… i també el policial. Atorga 
presumpció de legitimitat a l’actua-
ció de la policia i fa pesar més el dret 
a defensar la propietat privada que 
no pas el dret a la vida. A més, ins-
taura el desallotjament exprés, per-
judicant les llogateres que no poden 
assumir pagaments.
El mes de desembre ja es va com-

provar l’impacte de la LUC en les llui-
tes laborals, ja que incorpora la il·le-
galització del bloqueig reivindicatiu 
d’empreses i carrers, i per aquest mo-
tiu es va detenir la cin-
quantena de camioners 
que protestaven asse-
guts a l’accés del port 
de Montevideo. “S’està 
aplicant sobretot contra 
treballadors. Donen tot 
el poder a la policia per 
reprimir manifestacions 
pacífiques, escopeta en 
mà. Han disparat perdi-
gons, que poden ser le-
tals. Hi ha abús contra 
la societat”, assenyala 
Malespina. També apun-
ta que l’augment de les eines repressi-
ves no és monopoli de l’actual presi-
dent Lacalle Pou, ja que alguns articles 

“aprofundeixen aspectes que ja havia 
implementat el Frente Amplio”.

La resposta popular ha estat contun-
dent. Tot i les traves del context soci-
osanitari, es van presentar 800.000 
firmes –superant de llarg les 300.000 
necessàries– per impulsar un referèn-
dum on decidir el futur de la LUC. 
Moviments socials, cooperativistes i 
sindicats ja fan campanya perquè es 
tombin 135 articles. La votació se cele-
brarà el 27 de març. Ara bé, Malespina 
alerta que, d’aconseguir-ho, la victò-
ria no serà completa: cal derogar to-
talment la LUC i altres mesures here-
tades de l’anterior govern.

Biaix racial, també a Europa
Per entendre la cocció a foc lent 
d’aquest nou marc autoritari global 
són útils estudis com Metropolice. 
Seguridad y policía en la ciudad ne-

oliberal (Traficantes 
de Sueños, 2021), en 
especial al Nord. Com 
a l’Estat francès, on el 
2020 s’impulsava la 
controvertida llei de 
seguretat global, que 
dotava d’eines jurídi-
ques als cossos polici-
als per reprimir i per-
seguir manifestants, 
alhora que prohibia 
la difusió d’imatges 
d’agents, posant en 
r isc  la  l l ibertat  de 

premsa i la denúncia d’abusos. 
Al Regne Unit, per la seva banda, 

s’està produint una forta reacció 
social contra la intensificació de 
l’autoritarisme mitjançant el Police,  
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Manifestació
de la campanya “Kill 

the Bill” contra el 
projecte de llei que 

limita el dret a la 
protesta al Regne 

Unit, el 15 de gener 
de 2022 

/ ALISDARE
HICKSON

El moviment ‘Kill 
the bill’ s’oposa 

al projecte de llei 
britànic que permet 
prohibir qualsevol 

protesta que 
causi “molèsties 

serioses”

Crime, Sentencing and Courts Bill 
(és a dir, el projecte de llei de poli-
cia, delinqüència, sentències i tri-
bunals). El 15 de gener, milers de 
persones a Londres, Liverpool i 
Manchester, entre altres localitats, 
van pressionar les representants 
polítiques sota el lema 

“Kill the Bill”. La nova 
norma permet prohi-
bir qualsevol protesta 
que causi “molèsties 
serioses” o “desordres 
greus”. A la pràctica, 
si la policia considera 
molestos els càntics o 
les accions d’una ma-
nifestació, pot disper-
sar-la i les manifes-
tants poden rebre pe-
nes de presó de fins a 
deu anys o sancions 
elevades per obstruir l’ordre públic.
Des de la campanya contra la llei, 

s’alerta que l’ampliació dels poders 
policials afecta més intensament les 

persones racialitzades, en un país on 
la discriminació per perfil ètnic és ru-
tinària per part dels agents. Alhora, 
dona cobertura legal a la policia per 
actuar contra comunitats nòmades i 
a tothom que faci ús de l’espai públic, 
una disposició que impacta contra 

la població gitana i la 
gent en situació de 
sensellarisme. Un dels 
col·lectius que també 
ha encès la llum d’alar-
ma és l’ecologista: tem 
que la reforma escanyi 
les accions als carrers 
per pressionar contra 
la inacció institucional 
front l’emergència cli-
màtica. A més, l’anti-
racisme al Regne Unit 
té una altra batalla le-
gislativa: el Nationality 

and Borders Bill (en anglès, el projec-
te de llei de nacionalitat i fronteres), 
que amenaça de retirar la naciona-
litat a qui cometi un delicte. 

La llei ja té un llistat de persones 
damnificades. El 22 de març del 2021, 
en una acció de “Kill the Bill” a Bristol, 
Jasmine York va ser agredida i arres-
tada. A principis de febrer d’enguany 
tenia lloc el judici. Se l’acusava de 
causar incendis i disturbis. 
El col·lectiu feminista i abolicionis-

ta policial Sisters Uncut era present 
a la vista oral per donar suport a la 
jove, i recordava a Twitter que els 
vídeos d’aquell dia mostren com 
York es va limitar a “cridar, can-
tar i tombar una paperera. En can-
vi, la policia li va causar lesions 
horribles”. 
Un altre cas és el de Patsy Stevenson, 

agredida i llançada a terra per agents 
de la policia metropolitana londinenca 
el 13 de març del 2021. Stevenson par-
ticipava en una concentració contra 
l’agressió sexual i posterior feminicidi 
de Sarah Everard, comesos justament 
per un agent del cos, Wayne Couzens. 
La protesta va ser dispersada adduint 
mesures contra la covid-19.�
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Text: Giuseppe Savino | @peppesavino78 
Fotografia: Mathias Rodríguez | @kalimera_photo

La caiguda dels estats 
socialistes europeus 
als anys noranta va 
tenir, indirectament, 
un gran impacte en la 
producció agrícola a 
Cuba. Alberto Quirino 
(Contramaestre, 1960) és 
llaurador, president de la 
Cooperativa de Crèdits 
i Servei Miguel Betancur 
del seu municipi natal i 
membre de l’Associació 
Nacional d’Agricultors 
Petits (ANAP). Ha estat 
fa poc a València per 
participar en una jornada 
d’intercanvi d’experiències 
sobre plataformes de 
venda directa i canals 
curts de comercialització, 
organitzada per CCPV-
COAG i Mundubat. De 
família camperola des de 
sempre –els seus avis van 
obtenir les terres amb la  
Llei de Reforma Agrària 
(1959)–, té clar que només 
amb l’organització de qui 
treballa el camp es pot 

“satisfer les necessitats 
bàsiques d’aliments, que 
és la tasca fonamental de 
l’agricultura”

La pandèmia va generar afectacions en 
l’economia cubana que s’han estimat 
en 288,5 milions d’euros entre abril  
i desembre de 2020, a causa de la 

pandèmia. Com s’han enfrontat a la covid-19 
les llauradores cubanes?
Ha estat un any complicat. Va arribar la pandè-
mia i això va limitar una part de l’entrada de re-
cursos indispensables per tot el cicle productiu 
de l’agricultura i de la ramaderia. La producció 
d’aliments és la tasca més important de la pa-
gesia per al nostre poble. El govern cubà va de-
cidir implementar 63 mesures amb un benefici 
directe per als camperols. Entre aquestes mesu-
res hi havia la rebaixa del pagament de l’aigua i 
de l’energia elèctrica, i la creació d’una Banca de 
Foment Agrícola, on els productors poden treure 
crèdits amb interessos molt baixos. Tanmateix, 
nosaltres, com a llauradors, hem secundat molt 
el tema de la vacunació en els consultoris i hem 
aportat viandes per ajudar el personal sanitari.

Des de la desaparició de l’URSS, les transfor-
macions agrícoles ocorregudes a Cuba han 
estat considerables. S’ha passat d’una agri-
cultura industrial, que exportava la majoria 
dels seus productes, a una de subsistència 
interna per a les seues habitants. Com ha si-
gut aquest procés?
Quan va caure el camp socialista, va arribar el 
Període Especial. No estàvem gens preparats per 
a enfrontar-nos a aquella crisi. De sobte, no van 
entrar els productes de les repúbliques socialis-
tes, ni exportàvem cap a elles. Arran d’això, la pa-
gesia es va unir més. Vam haver de reinventar-nos  
i canviar la forma de treballar la terra. Abans del 
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Període Especial, a la meua zona hi havia mo-
nocultiu de taronja. En un primer moment, el 
govern va decidir implantar fàbriques per la trans-
formació del cítric. Però quan van emmalaltir els 
arbres i vam perdre una gran part de collita, vam 
adonar-nos que havíem de trobar alternatives al 
monocultiu. Vam començar a cultivar diferents 
tipus de fruites –la guaiaba, el mango…– i no no-
més la taronja. També l’escassetat de dièsel i de 
plaguicides i fertilitzants van ser un problema. 
Així i tot, vam introduir la tracció animal i el bio-
fertilitzant produït per nosaltres. Arran d’aquestes 
contramesures el país va millorar a poc a poc. El 
Període Especial va ser molt dur. Això no obstant, 
vam tindre l’oportunitat per girar més decidida-
ment cap a una agricultura ecològica i sostenible.

Què és el Programa Nacional d’Agricultura 
Urbana i com va sorgir?
El Programa d’Agricultura Urbana es desenvolu-
pa com un sistema organitzat des de 1997, però 
va tenir els seus antecedents des dels finals dels 
anys vuitanta. Es va generalitzar l’organoponía 
al nostre país. En aquests trenta anys s’ha acon-
seguit estendre aquesta forma de cultiu a totes 
les ciutats, poblats i xicotets masos o als seus 
voltants. El concepte d’agricultura familiar, en 
el cas de Cuba, consisteix bàsicament en això. 
El decret llei 287 i, més recentment, el 300, han 
possibilitat el lliurament de terres estatals en us-
defruit per fins agrícoles i la majoria d’aquestes 
finques es treballen amb el programa d’Agricul-
tura Urbana. Són pareguts als horts urbans que 
he vist per València. Patis on la gent planta els 
seus vegetals i les seues hortalisses per a elles  
i el seu veïnat.

Alberto Quirino 
Llaurador 

“El Període Especial va 
fer que Cuba apostés per 

l’agricultura ecològica”



14    MIRALLS

La cooperativa 
ajuda a programar 
la sembra i a evitar 
el monocultiu, 
que acaba amb 
el llaurador

Ens coordinem 
amb les insitucions 
per garantir la 
quantitat de 
vegetals que es 
necessiten

Què és l’Asociació Nacional de Petits 
Agricultors (ANAP) i com funciona?
El 1959, la llei de reforma agrària va confiscar totes 
les propietats de més de 400 hectàrees d’extensió 
i va lliurar la terra a molts llauradors. Després de 
la cessió, els mateixos camperols van buscar la for-
ma d’organitzar-se. L’any 1961 es va fundar l’ANAP 
i a partir d’aquesta data es comencen a coordinar 
els treballadors per comunitats. Paral·lelament, 
es van organitzar les cooperatives de crèdit i ser-
vei. Una creació voluntària dels camperols que 

podien sol·licitar la mateixa incorporació a les 
cooperatives. Has de pensar que la sostenibilitat 
de l’agricultura cubana es garanteix, entre altres 
beneficis socials, per mitjà de l’estabilitat dels mit-
jans de treball i la seua utilització, la possessió 
legal de la terra i altres béns, accés a crèdits i 
mercats, la protecció de l’assegurança agrícola 
i la seguretat social. L’ANAP ajuda a realitzar de 
forma més eficient aquestes tasques. Tanmateix, 
una altra feina de l’associació és organitzar les 
fires i els mercats urbans setmanals amb les ins-
titucions. En aquests llocs s’ofereixen productes 
de proximitat i tothom pot anar directament a 
vendre-hi. És un esdeveniment popular on caben 
gastronomia, cultura, i fins i tot esport.

Com està organitzada la cooperativa Miguel 
Betancur? 
La nostra cooperativa es va constituir amb dis-
set llauradors en 1972. Arran d’això es van sumar 
més camperols i ara en som 96. A Cuba, l’afiliació 
a qualsevol cooperativa és per voluntat pròpia, 
no n’has de formar part si no vols. De fet, hi ha 
camperols independents a l’illa. La realitat és que 
molts van decidir associar la seua terra per ser 
més forts a l’hora de produir, transformar i co-
mercialitzar el producte. Totes les cooperatives 
estan organitzades en una junta directiva que es 
reuneix cada mes. Una de les tasques fonamen-
tals és la venda de la producció de tot el gènere 
del camp. Perquè és complicat treballar la terra 
i vendre al mateix temps. Llavors, la cooperati-
va li presta servei en la preparació de la terra, 
en la gestió dels crèdits als bancs, en el tema de 
les assegurances i en la comercialització de les 
hortalisses. És un compromís amb els camperols. 
Tanmateix, la cooperativa ajuda a fer la programa-
ció de la sembra de l’any per evitar el monocultiu, 
que acaba amb el llaurador i, a la llarga, amb la 
cooperativa també. Una altra activitat de la coo-
perativa és coordinar-se amb les institucions. Al 
nostre municipi, la Miguel Betancur es reuneix 
amb els organismes institucionals per conéixer la 
quantitat de vegetals mínima per la supervivèn-

cia de la població. Ara mateix s’ha d’arribar cada 
mes a trenta lliures [uns 13 quilos] de productes 
agrícoles, d’elles 25 d’hortalisses, dues de gra i 
tres de fruita. La cooperativa s’ocupa d’assolir 
aquesta demanda. Ara bé, nosaltres parlem amb 
els nostres afiliats i no és obligatori participar-hi, 
però en el cas de resposta afirmativa signem un 
conveni amb el treballador per satisfer aquesta 
demanda. Nogensmenys, tenim una responsabili-
tat social amb la nostra comunitat, on viuen més 
de 300 consumidors a qui nosaltres venem els 
productes a preu just. 

Aleshores, no existeixen intermediàries entre 
el camperolat i els punts de venda a Cuba?
Sí que n’existeixen. El Ministeri d’Agricultura cu-
bà gestiona directament el Grup Empresarial de 
Provisió, l’organisme que s’ocupa d’adquirir els 
productes agrícoles per compra directa o contrac-
tació i els distribueix i comercialitza. Però amb 
la Llei número 35 (2021) de la Comercialització 
de Productes Agropecuaris va haver-hi una flexi-
bilització de la comercialització. En aquest mo-
ment nosaltres comercialitzem la venda directa 
al nostre consumidor. Amb els intermediaris el 
preu augmentaria un 20 %, més o menys. També 
es perdia molt producte, perquè, per carències 
logístiques, el Grup Empresarial no aconseguia 
comprar-ho tot al llaurador.

Com influeix el bloqueig estatunidenc?
A nosaltres ens afecta prou. No entren productes 
químics, o productes per millorar la sembra, ni 
la matèria primera per a la producció d’aliments 
per a la criança d’animals de granja com el porc o 
l’aviram. Tampoc entra tot el combustible que ne-
cessitem i hem de racionar-ho més. Però ho hem 
hagut de resoldre buscant solucions autòctones, 
per dir-ho així. S’ha sembrat en noves àrees, s’ha 
incrementat la sembra en les velles, s’ha incenti-
vat el policultiu, s’ha augmentat la qualitat de l’ús 
de les llavors locals, tot per construir la nostra 
sobirania alimentària. Tots els llauradors cubans 
van ratificar el seu compromís amb la Revolució 
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El bloqueig ha 
fet créixer l’ús 
de llavors locals 
per a construir la 
nostra sobirania 
alimentària

Abans criàvem 
races selectes 
europees, però 
hem tornat 
al porc crioll, 
menys invasiu

i per això en tots els territoris del país ha cres-
cut la producció d’aliments malgrat el bloqueig. 
També s’ha aconseguit l’increment de la dispo-
nibilitat i la promoció de l’ús d’una gamma vari-
ada de biopreparats fabricats de forma artesanal 
en els 276 Centres de Reproducció d’Entomòfags  
i Enteropatogens (CREU) distribuïts per tot el país. 
Al mateix temps, s’ha estés la sembra de molta 
planta proteica per a alimentar els animals. S’ha 
vist que el iogurt de iuca per al porc, per exem-
ple, és una solució que ha donat bons resultats. 

I amb la ramaderia ha passat el mateix?
És clar. La plena sobirania alimentària passa, tam-
bé, per canviar el tipus d’animal amb el qual tre-
balla el ramader. Abans es criaven algunes races 
de porc selectes, d’origen europeu. Però des de 
fa uns anys ha tornat a aparéixer a les nostres 
granges el porc crioll de l’illa. Les altres races 
selectes són molt exigents i baixen els seus rendi-
ments productius en sotmetre’s als sistemes d’ali-
mentació de pinso no industrial. Al revés, el porc 
crioll, rústic i adaptat al medi cubà, és capaç de 
reproduir-se amb una alimentació com la canya 
de sucre o la iuca. És un animal menys invasiu  
i més resistent. El mateix passava amb les gallines 
que criàvem abans. Feien més ous, però eren més 
dèbils contra les malalties i a més necessitaven un 
pinso específic. Aleshores, hem tornat a tindre 
gallines fines cubanes, que són més fortes davant 
de les malalties. A Cuba, totes les persones tenen 
una cultura de criança d’animals, no només les 
ramaderes. Als patis de les cases, la majoria té 
pollastres, gallines i ànecs, perquè és part de la 
nostra cultura. A partir d’un problema hem po-
gut trobar una excel·lent alternativa en el nostre 
desenvolupament sostenible.

Com ha canviat l’illa amb la descentralitza-
ció del poder duta a terme per Raúl Castro 
fa uns anys?
Ha canviat prou per a les cooperatives que han 
pogut tindre més autonomia. Per exemple, per-
metre la venda directa és una d’aquestes millores, 
perquè d’aquesta forma el producte és més fresc 
i més accessible. A més, les mesures estan afavo-
rint el camí cap a una plena sobirania alimentària. 
Tant el govern com nosaltres sabem que per no 
podem deixar de produir i que el benestar del 
nostre poble passa per això. En aquesta direcció, 
s’ha autoritzat que particulars sacrifiquen animals 
de granja. Ara bé, si el productor demostra de-
terminades condicions, pot matar fins a tres caps 
de bestiar en els escorxadors públics i vendre’ls 
a la seua comunitat.

Així i  tot ,  l ’ i l la  té molts problemes 
d’abastiment?
Hi ha produccions que són deficitàries, no arri-
bem a tot. Per exemple, la llet de vaca es pot do-
nar només als nens o a la gent amb problemes de 
salut. I, sovint, la demanda és més del que estem 
produint. El 70 % de la nostra agricultura és de 
secà i això no ens permet abastir-ho tot.

A l’Estat espanyol hi ha un gran problema 
de relleu generacional en el sector agrícola. 
També passa a Cuba?
Hi ha camperols joves associats a la nostra coope-
rativa, sobretot fills dels llauradors que ja hi estan 
afiliats. La cosa no és tan dramàtica, perquè en 

la comunitat tenim tres finques escola d’agricul-
tura i un politècnic agropecuari per als xavals. 
L’escola és de l’Estat, però, les cooperatives te-
nen una relació directa amb els instituts, tant en 
preparar alguna activitat dins de l’escola com en 
tallers pràctics.

En la vostra comunitat teniu una indústria xico-
teta per a processar la fruita. De què es tracta?
La fàbrica naix gràcies a un projecte de l’ONG 
Mundubat. Es va engegar per treballar la fruita 
en excés que no podíem ni vendre ni conservar. 
Sobretot la guaiaba i el mango, que ara podem 
transformar en conserves. Ha sigut una garantia 
per a tota la zona, tant per a les camperoles, que 
no llancen res, com per a la resta de gent, que pot 
diversificar la seua alimentació. La fàbrica la gesti-
onen directament les famílies de les nostres page-
ses. Filles, parelles, familiars que no es dediquen 
a cultivar la terra. Són de divuit a vint persones 
segons la temporada i, encara que hi ha alguna 
treballadora especialitzada que ve des de fora, la 
gran majoria d’obreres és de la comunitat.

Com ha sigut la teua experiència per la co-
marca de l’Horta?
És un camp diferent, amb una forma de cultiu 
molt peculiar, però m’he sentit acollit i cuidat. 
He vingut aquí per contar la nostra realitat i estic 
molt content perquè he trobat diverses persones 
que n’estaven interessades i diferents llauradores 
que creuen en la sobirania alimentària. �
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Facilitar espais de 
confiança i seguretat
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar | @martacargil
Llicenciada amb INEFC, secretaria del Consell Escolar Municipal,
excomissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
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Aquest és un gran dilema en el qual les 
persones que ens dediquem a l’edu-
cació des de la promoció de l’activitat 
física i l’esport sempre ens hem sen-

tit atretes i captivades. Potser aquesta atracció 
s’esdevé per la complexitat d’una resolució clara  
i contundent del tema.

Vagi per davant el meu clar posicionament per 
la coeducació i per la defensa dels grups heteroge-
nis per enriquir i facilitar les situacions d’aprenen-
tatge. Es tracta d’un dels pilars de les estratègies 
pedagògiques més actuals. Dit això, en el món 
de l’esport, es posen en joc una sèrie de varia-
bles que fan reflexionar i fins i tot fer propostes 
de segregació efectives per afavorir dinàmiques 
més positives.

Intentaré enumerar quines són aquestes vari-
ables i quins són els meus arguments per renun-
ciar, en alguns casos, al model mixt en l’esport. 
En primer lloc, l’edat juga un paper determi-
nant a l’hora d’aplicar models. És evident que 
fins que no es produeixen els canvis físics de la 
pubertat no hi ha arguments de diferència físi-
ca o de rendiment per fonamentar la separació 
de sexes. La càrrega d’estereotips –com que els 
nens són més moguts, que els agraden més les 
pilotes o que les nenes són més tranquil·les i que 
tenen moltes més competències lingüístiques– 
estan basats en la reproducció de models i en la 
necessitat de perpetuar la societat androcèntri-
ca que identifica el sexe femení amb passivitat, 
resignació, feblesa o submissió. Per tant, fins 
a aproximadament els 12 anys, si es produeix 
un aprenentatge compartit i un entorn social  
i cultural que doni les mateixes oportunitats de 
moviment i experiències a tothom, podrien ser 
mixtes tots els equips.

A partir dels 12 anys, els canvis físics i de 
desenvolupament de les capacitats condicio-
nals –com la força, la velocitat, la potència 
o la resistència– poden provocar diferències 
que discriminin les noies o que facin que es 
puguin sentir violentades amb rebuig o exclu-
sió per part de companys. Poden reproduir-se 
patrons que existeixen a la societat i sentir-se 
cosificades o exposades a violències masclis-
tes. La separació per binarisme de gènere es-

Què fa l’esport més igualitari: separar per sexes 
o apostar per un model mixt?

/ OLGA MOLLÀ
@colors.al.vent

taria justificada per potenciar l’empoderament 
i l’autoestima.

De totes maneres, l’avanç que s’està produint 
en el rendiment físic en tots els sentits de les no-
ies fa trontollar algunes teories 
tradicionals 
del condici-
onament fí-
sic i la dife-
rència en-
t re  s exe s . 
L’increment 
m é s  a c c e -
lerat en les 
m a r q u e s 
de les noies que les dels nois augura un futur 
en què podrien trobar-se les línies de rendiment. 
Per tant, deixem aquest interrogant obert, que 
podria portar a altres arguments pel que fa al te-
ma que ens ocupa.

El tipus d’esport també és rellevant. La separa-
ció no queda justificada en totes les classes d’ac-
tivitat física o modalitats esportives. La vela, el 
tir, els escacs, el motorisme o l’automobilisme, el 
patinatge artístic per parelles... són alguns exem-
ples que, per la presència de diferents tipus d’ha-
bilitats i la manca de contacte físic, han pogut 
avançar en propostes mixtes.

Els diferents contextos culturals també condi-
cionen i molt els equips mixtos. Cultures on el 
paper de les noies i les dones està fora de l’espai 
públic o supeditat al dels homes poden condici-
onar els espais d’esport mixt i generar diferents 
tipus de violències. Aquests col·lectius de noies 
són els que més beneficis poden treure de la pràc-
tica esportiva i, per tant, s’han de facilitar espais 
de confiança i seguretat, és a dir, segregats, per 
promoure la pràctica esportiva.

La darrera variable a tenir en compte és la de 
l’objectiu que es pretengui amb la pràctica espor-
tiva. És a dir, si és la competició i a quin nivell, si és 
l’educació o si és el lleure. En cada cas, la segregació 
o no, ha de ser un mitjà per a complir les fites plan-
tejades i sempre amb la premissa del creixement 
personal, la dignitat i el coneixement i respecte mu-
tu. La intencionalitat educativa i l’empoderament 
han d’estar per davant en qualsevol opció.�
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Fomentar la integració, 
combatre el binarisme
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trast

Antonio Gutiérrez Herraiz | @PanteresGrogues
Coordinador de l’equip mixt de natació artística 

del club LGTBI+ Les Panteres Grogues

Les competicions esportives haurien de 
ser totes mixtes, no s’haurien de dividir 
en grups homogènere. Tenim clar que 
l’esport és mixt, que no hi ha d’haver es-

ports que estiguin limitats a ser practicats per un 
gènere determinat, o que siguin uns masculins  
i altres femenins. Qualsevol persona pot practi-
car i dedicar-se professionalment a l’esport que li 
agradi sense que es vegi condicionada pel fet de 
ser practicat majoritàriament per un gènere o per 
un altre. Aquesta ha estat una lluita que encara 
persisteix en esports tradicionalment practicats 
per homes –com l’halterofília, l’esgrima o el futbol– 
o en aquells històricament femenins, com la na-
tació artística, on la participació dels homes a es-

cala estatal 
ja és possi-
ble en totes 
les modali-
tats (solo, 
duo, grup 
i combo), 
però a es-
cala inter-
n a c i o n a l 
només po-

den competir en la de duo mixt.
Ara, però, hem de lluitar, a més, perquè pu-

guem competir junts i abolir de forma definitiva la 
separació de sexes, trencar el binarisme imperant 
a l’esport i permetre una diversitat on es pugui in-
corporar, de forma normalitzada, el grup d’espor-
tistes trans i no-binaris. És cert –com apuntaran 
aquelles persones detractores– que homes i dones 
són genèticament diferents i que aquesta genètica 
diferencial condiciona uns aspectes físics (mus-
culars, articulars...) i fisiològics (hormonals) que 
poden donar avantatges en alguns esports. D’això 
no hi ha cap dubte, però, en esports grupals, es 
podrien anivellar aquests aspectes, si es formessin 
equips mixtos en proporcions fixes de gènere (cis, 
transgènere i no-binari). Tots els equips competi-
dors mantindrien la mateixa composició i, per tant, 
l’avantatge de gènere quedaria anivellat pel que fa 
al grup i podríem aprofitar i gaudir de la riquesa 

Què fa l’esport més igualitari: separar per sexes 
o apostar per un model mixt?

en actituds d’aquesta diversitat. Poso un exemple, 
en natació artística, per fer un combo, es reque-
reixen deu persones; la normativa de la competi-
ció podria fixar que aquest tingués, per exemple 
30 % de dones CIS, un 30 % d’homes CIS, un 10 % 
de trans masculins, un 10 % de trans femenins, un 
10 % de no-binari home i un 10 % no-binari dona. 
Amb aquesta proposta també podríem unificar la 
vestimenta esportiva i erradicar diferències sexis-
tes que avui dia són font de conflicte.

A més, en la natació artística, la incorporació 
dels homes dins els hegemònics grups de dones ha 
donat força, dinamisme i expressivitat a les core-
ografies i ha forçat una avaluació diferent de la 
disciplina que portarà a un canvi radical d’aques-
ta. Aquest fet, n’estic segur, es podria donar en 
molts altres esports d’equip. Sembla fàcil que els 
esports grupals puguin arribar a assolir aquesta 
diversitat de gènere, però també pot ser-ho en 
aquells individuals, com la natació o l’atletisme, 
on es podria calcular un factor matemàtic d’equi-
paració que permetés que les diferències físiques 
biològiques entre gèneres no esdevinguessin el 
factor limitant per guanyar una competició.

La societat del segle XXI està fent passes, des 
de fa temps, cap a la no segregació per gèneres en 
molts àmbits: l’educació (potenciant les escoles 
mixtes per sobre les segregades), el professional 
(sous igualitaris, mateixa proporció d’homes i do-
nes en llocs rellevants...), la política (quota feme-
nina en la formació dels governs)... I l’esport no 
s’hi pot quedar enrere, perquè l’esport, més que 
cap altra disciplina, ha de promoure la participa-
ció de tothom, sense discriminació de gènere ni 
d’orientació sexual, i ha d’alinear-se amb la soci-
etat en promoure la integració dels gèneres, bio-
lògics i sentits, en competicions mixtes d’equip o 
individuals, derrocar el binarisme regnant i onejar 
la bandera del pluralisme, la diversitat i la inte-
gració. Les competicions mixtes donaran color 
al món de l’esport, visibilitzaran homes i dones, 
cis, transgèneres o no-binaris unint forces, amb 
una finalitat comuna, però també canviaran el 
nostre món cap a societats més justes, igualitàri-
es i respectuoses.�
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Pep Tarradas i Dulcet | @PepTarradas
Albert Costa i Vendrell | @alberttrombone 
Músics afiliats al Sindicat de Músics activistes de Catalunya

Necessitem 
polítiques públiques 
que donin suport 
a totes les cultures 
i no només a les 
apostes mainstream 
de ‘fast food’ 
cultural

18    IMPRESSIONS

pàgina oberta

Les treballadores musicals sor-
tirem més precaritzades que 
mai d’aquesta crisi, amb un 

futur més fosc a causa de l’abando-
nament i de la manca de projecte 
que hem patit per part de les admi-
nistracions públiques. El paper dels 
governs català i espanyol ha obviat 
la protecció dels interessos de les 
treballadores, sense cap protocol 
per activar quan apareix una nova 
onada i amb una sensació d’impro-
visació constant. 

Les poques ajudes que hi ha hagut 
han demostrat el desconeixement 
total que pateix la cultura per part 
de qui governa, i la nul·la voluntat 
de fer complir la insuficient legisla-
ció laboral que ens protegeix. 

La Generalitat de Catalunya va im-
pulsar dues d’aquestes mesures. Per 
una part, la de cancel·lació de con-
certs, gairebé inaccessible i pensa-
da només per a les grans empreses 
i, per l’altra, un ajut directe de 750 
euros que va arribar a l’equador de la 
pandèmia. És innegable que aquesta 
última va ser més que benvinguda en 
un moment en què era impossible 
treballar per a moltes de nosaltres. 
Però també és cert que aquest tipus 
d’ajudes puntuals haurien de ser no-
més una primera mesura per parar 
el cop. Si no van acompanyades de 
plans de creació de llocs de treball 
dignes, no deixen de ser iniciatives 
simplement populistes. 

Les reivindicacions amb més vo-
lada mediàtica no han sigut pas sa-
laris decents o condicions de treball 
dignes, sinó les que reclamava amb 
més vehemència la patronal: el sal-
conduit cultural, #CulturaSegura, la 
rebaixa de l’IVA cultural o la deman-
da del 2 % del pressupost català des-
tinat a Cultura. No diem pas que no 
siguin demandes a reivindicar, però 
això no obsta perquè s’hagi deixat 
de banda l’esglaó més feble de la 

cadena: les treballadores musicals. 
És curiós que l’actor principal i, de 
fet, l’únic imprescindible en això 
de la creació artística, siguem les 
grans oblidades. Les demandes es-
mentades són prou universalitzado-
res, cert, però també ho és que no 
aborden l’arrel del problema i que 
han invisibilitzat altres lluites. 

Si mirem a Madrid, el govern de 
l’Estat també s’ha desentès de la crisi 
del sector i ha perdut grans oportu-
nitats per dignificar la nostra feina 
i la nostra vida, com per exemple 
garantir-nos l’accés a l’atur. I és que 
les treballadores musicals tenim les 
prestacions per desocupació pràcti-
cament vetades, perquè no es té en 
compte la naturalesa intermitent del 
nostre treball. L’atur tan lluitat per a 
artistes hauria suposat una gran vic-
tòria, però va acabar sent només un 
accés “extraordinari”, de pocs me-
sos, fet de la forma més barroera  
i maldestra possible i amb proble-
mes d’execució i d’accés per a moltes 
treballadores. Cap altra mesura en 
dos anys, cap pla de xoc per fomen-
tar la cultura i la creació de llocs de 
treball dignes, i l’Estatut de l’artista 
continua sent una quimera que, fins  
i tot, podria suposar una reforma 
que desreguli encara més el sector. 

El sector musical del nostre  
país necessita una sacsejada de cap 
a peus per repensar-lo, per generar 
una alternativa que vingui des de 
baix i que posi institucions i indús-
tria al servei de les treballadores i de 
la cultura mateixa. Calen polítiques 
públiques valentes que generin un 
teixit cultural de base, que garantei-
xi tant l’accés universal a la cultu-
ra com el treball digne i de qualitat. 
Necessitem polítiques públiques que 
donin suport a totes les cultures i no 
només a les apostes mainstream de 
fast food cultural que sorgeixen de 
les grans discogràfiques, les grans 
empreses de management i els grans 
mitjans de comunicació. 

La situació prepandèmica era 
greu, sí. Les artistes i el sector musi-
cal som un garbuix amb manca de 
consciència de classe i d’autoorga-
nització, també. Però no ens queda 
més remei que seguir la nostra lluita 
i animar a tothom a afiliar-se i mobi-
litzar-se. I de la mateixa manera que, 
com a sindicat combatiu i de classe 
que som, hem mostrat la nostra so-
lidaritat amb les lluites transversals 
com el pla de xoc, la lluita per l’ha-
bitatge digne, la lluita de les treballa-
dores de la neteja o pels drets dels 
riders i en contra dels falsos autò-

/  LLUIS RÀFOLS
@el_rafols

Cultura i pandèmia, sortir del 
foc per caure a les brases
La pandèmia ha castigat durament les treballadores musicals, un sector ja molt 
precaritzat, i de poc han servit uns ajuts institucionals pensats sobretot per atendre 
les demandes de les grans empreses culturals

noms, ara reivindiquem solidaritat 
per, simplement, disposar dels drets 
laborals que ens pertoquen com a 
treballadores. Nosaltres continua-
rem aportant el nostre granet des 
de la trinxera cultural, en pro dels 
drets de les treballadores musicals 
i per l’accés universal a la cultura. �



Festa sense consumir 
ni consumir-se

Guille Larios | @La_Directa

En una de les escenes de 
la pel·lícula Trainspotting 
(1996), el protagonista, 
Marc Rent Boy Renton, 
surt de nit a una dis-

coteca dels suburbis d’Edimburg. 
Renton es troba entre un grup d’ho-
mes adults que, des dels marges de 
la sala, miren fixament les dones 
que ballen al centre de la pista. Els 
homes tenen tots un mateix patró 
d’actuació: en la mateixa posició,  
alternant calades i glops, estàtics 

Festes i espais d’esbarjo amb diversitat de funcions i activitats 
poden enfortir la percepció de seguretat, reduir les violències 
sexuals i transformar la cultura del consum i l’abús de substàncies

C
ru

ïlla

però assentint amb el cap al ritme 
de la música, com a caçadors expec-
tants a l’espera d’una presa femeni-
na. Mogut pel desig sexual i l’esti-
mulació de la droga que porta al cos, 
Renton abandona la paràlisi i s’acosta 
a la pista per ballar i seduir alguna  
noia. Després de ser rebutjat per 
unes quantes, connecta amb Diane, 
amb qui marxarà a dormir.

Aquesta escena tragicòmica des-
criu una de les moltes maneres de re-
lacionar-nos que tenen molts homes 

quan participen en esdeveniments 
d’oci o festius: com es parapeten dar-
rere del consum d’alguna substància 
per donar-los confiança a l’hora de 
relacionar-se i vèncer la inseguretat; 
com tenen les mans ocupades amb 
un got o una cigarreta per semblar 
més interessants o atractius o com a 
forma de performar la seva identitat, 
ritualitzar les seves actituds i fer-les 
previsibles... Són patrons de relació 
normalitzats i sovint inconscients, ac-
cions que representen uns hàbits 
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Espai chill-out a 
l’edició de 2019 del 
Festival Own Spirit, 

a l’Aragó
/ FESTIVAL OWN 

SPIRIT
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La percepció 
d’inseguretat 
de les dones 

creix quan l’oci 
es concentra en 

una sola activitat, 
segons un estudi 
de Noctámbul@s 

A l’espai okupat 
la Cinètika no 

s’hi distribueix 
alcohol ni 

s’hi permet el 
consum de cap 

estupefaent

L’espai de chill-out en 
l’edició de 2019 del 
Festival Own Spirit , a 
l’Aragó 
/ FESTIVAL OWN SPIRIT

adquirits després d’anys de repe-
ticions com a part del joc recreatiu.

Aquest reportatge planteja pre-
guntes i alternatives al voltant dels 
models d’oci i d’aquests hàbits com-
partits. Què entenem per festa? És 
possible sortir i passar-ho bé sen-
se emborratxar-se? Quina relació hi 
ha entre les inseguretats personals  
i socials i el consum de drogues?  
I entre la cultura de consum, venda 
d’alcohol i drogues i les agressions 
sexuals? Com plantejar espais i fer-
los més segurs i saludables sense 
criminalitzar fenòmens com l’oci 
nocturn juvenil?

Alcohol i patriarcat
“Desfasar-se a les nits del cap de 
setmana té relació amb unes jorna-
des de feina asfixiants i amb l’alta 
precarietat, convertint els darrers 
dies de la setmana en una vàlvula 
d’escapada emocional. Tenim dos 
dies per fer tot el que no en fem 
durant els altres cinc i no s’hi val 
estar trista o estar fluixa. Per tant, 
les drogues i l’alcohol sovint són 
la drecera per gaudir de la nit”. 
Ens ho expliquen les investigado-
res de l’Observatori Noctambul@s, 
un projecte de la Fundació Salut  
i Comunitat que funciona com a es-
pai d’anàlisi de les violències sexuals 
en els contexts d’oci nocturn.

És un enfocament que comparteix 
el col·lectiu CrimethInc a Anarquia  
i alcohol (2003), una publicació sobre 
els impactes de la cultura de l’addic-
ció i l’alcohol en la his-
tòria i els moviments 
en lluita: “En la nostra 
cerca de salut, de felici-
tat, del sentit de la vida, 
hem anat d’una subs-
tància a una altra –via-
gra, vitamina C, Prozac, 
vodka…– en lloc de di-
rigir els nostres pro-
blemes cap a les seves 
arrels socials i econò-
miques. Se substitueix 
la cura pel tractament 
simptomàtic, per treure durant unes 
hores el dolor d’una avorrida i mo-
nòtona existència”.

Explorant el fenomen amb més 
detall, en aquests anys les investiga-
dores de Noctámbul@s han publicat 
fins a sis informes amb enquestes 
fetes a les nits en discoteques, bars  
i clubs. Val la pena assenyalar alguns 
dels resultats dels seus estudis i veu-
re patrons comuns que reproduïm a 
la festa, l’oci i la nit.

Una de les seves conclusions és 
que l’alcohol és la substància més 
consumida entre les 1.541 entrevis-
tades quan surten de festa. El 97 % 
consumeix alcohol; el 65 %, tabac; 
el 51 %, cànnabis; el 24 %, èxtasis i 
el 12 %, cocaïna. L’alcohol és també 
la substància més present en situa-

cions de violència sexual, seguida 
de la cocaïna.

Les dones, segons aquestes en-
questes, consumeixen, en general, 
drogues legals, relacionades social-

ment amb una menor 
pèrdua de control en el 
comportament i per la 
por, sempre present, a 
la violació. La seva per-
cepció d’inseguretat 
és major quan una zo-
na d’oci és poc diversa, 
quan hi ha concentra-
ció d’una sola activitat 
o d’un grup homogeni 
de persones, com ara 
turistes o un macrobo-
tellot. Els homes, per la 

seva banda, són els que més inclouen 
les drogues com a part de l’imaginari 
de la seva diversió nocturna i els que 
més inclouen en la seva nit ideal l’ex-
pectativa de tenir relacions sexuals. 
En el cas de les dones, es prioritzen 
abans activitats com ballar.

Segons aquests informes, sembla 
evident, doncs, que l’alcohol s’asso-
cia directament amb contextos de 
festa. I que alhora té una forta rela-
ció amb les agressions sexuals. 

Així i tot, les investigadores apunten 
que, tot i la tendència a criminalitzar 
l’oci nocturn, les violències sexuals 
i la impunitat es donen, sobretot, a 
contextos domèstics. “No tenen tant 
a veure amb el consum d’alcohol, sinó 
amb el patriarcat, amb unes maneres 
de lligar basades en ideals d’amor ro-

màntic i violència masclista, que justi-
fiquen objectius de ‘cacera nocturna’”.

Consumir o ser consumida
“Quan parlem de modificar hàbits en 
el consum d’alcohol, tabac, begudes 
estimulants, cànnabis o jocs d’apos-
tes, oblidem que la indústria o els mi-
tjans de comunicació massius tenen 
molta més capacitat econòmica per 
innovar i desfer les nostres passes”, 
s’assenyala des de Noctámbul@s. 
El cert, però, és que pocs projectes 
han qüestionat aquest oci atomitzat 
i han intentat generar fórmules de 
diversió alternatives. En trobem al-
guns exemples d’un caràcter més in-
trospectiu a la dansa extàtica o als 
Rainbow Gathering, 
esdeveniments on no 
es permet el consum 
de substàncies estu-
pefaents i s’aposta per 
arribar a relacions i es-
tats de consciència di-
vergents per mitjà d’ac-
tivitats i formes d’ex-
pressió corporal, com 
el cant o el ball.

Des de l’òrbita punk 
i llibertària també hi 
ha iniciatives en la mateixa direcció. 

“Dels feminismes neix aquesta mira-
da cap a repensar els espais i l’oci  
i fer-los més inclusius i segurs per a 
totes. Sobretot per a les que solen te-
nir menys poder, també als nostres es-
pais, com les dones o les identitats no 
normatives, les xiquetes o la gent que 

‘no es posa fins al cul’”. Això expli-
quen les organitzadores dels Vermuts 
jàrcörs, una sèrie de concerts punk 
celebrats de dia, per a un públic di-
vers i a on no es venia alcohol. “La 
idea era voler-s’ho currar, oferir un 
espai fet amb amor i no en plan des-
troy, des de l’espai infantil fins al dinar.  
I combinar-ho amb activitats de debat 
o reflexió, no fer només l’activitat lú-
dica estricta”, valoren anys després 
de l’última edició, celebrada el 2019.

D’altres propostes innovadores 
es poden trobar a l’espai okupat la 
Cinètika, al barri barceloní de Sant 
Andreu de Palomar. Des del seu ini-
ci, ara fa cinc anys, no s’hi distribu-
eix alcohol ni es permet el consum 

de cap estupefaent a 
l’interior. Sota aquesta 
mirada funcionen pro-
jectes com el gimnàs, 
la biblioteca i les nou 
sales per a projeccions 
de pel·lícules. Fa poc, 
també s’hi ha propo-
sat un “Tinder en viu”, 
una activitat destinada 
a conèixer gent, lluny 
del consum ràpid de 
cossos que propicien 

les plataformes digitals de contactes 
i a on l’alcohol no en fos el protago-
nista. El lema de la trobada ficava el 
dit a la llaga: “Fins al monyo de fotos 
posturetis escalant? Hi haurà dinàmi-
ques molt xules per conèixer-se, fer 
col·legues o lligar. Aprenem juntes a 
socialitzar presencialment”.�
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Estratègies per celebrar 
festes més saludables

Per saber-ne 
més

Diversificar l’oferta d’activitats 
dins de l’espai i dirigir-les a totes 
les edats.

Posar en el centre conceptes 
com l’esport o el joc, amb partits 
nocturns de futbol o bàsquet o 
bé amb sessions maratonianes 
de jocs de taula.

Formar el personal d’accessos 
i organitzadores de la festa en 
protocols pel bon funcionament 
de l’acte, en mediació en 
conflictes i en coneixement de 
substàncies i riscos.

Energy control: Projecte de 
prevenció, informació de 
riscos associats al consum de 
drogues i anàlisi de substàncies. 
Amb guies preventives i de 
seguretat per a espais de festa 
i materials destinats a famílies: 
energycontrol.org.

Edpac: Serveis en contextos d’oci 
nocturn per al desenvolupament 
d’hàbits saludables i per reduir 
riscos associats al consum de 
substàncies i en situacions de 
vulnerabilitat: edpac.cat.

‘Anarchy & Alcohol’ (2003). 
Fanzine del col·lectiu CrimethInc 
sobre la cultura de l’addicció en 
la història i en els moviments 
en lluita. Conté estratègies de 
sobrietat i desintoxicació basades 
en la comunitat i l’autogestió, com 
el grup Alcohòlics Autònoms: 
crimethinc.com/zines/anarchy-
and-alcohol.

Programació
per a tots els 

públics a l’Espai 
Comunitari el 

Refugi (Barcelona)
/ EL REFUGI

Evitar la concentració reiterada 
d’elements lumínics o sonors que 
provoquen eufòria o distorsió.

Habilitar zones chill-out a les festes, 
allunyades de la pista de ball, per 
permetre el descans i el diàleg.

Oferir activament des de les 
barres begudes no alcohòliques 
i no ensucrades i reduir el 
contingut d’alcohol servit a cada 
consumició.

Retardar el servei o no servir 
alcohol a persones amb signes 
evidents d’intoxicació o amb 
actituds violentes.

Generar alternatives econòmiques 
a la venda d’alcohol com a única 
forma d’ingressos (menús i plats 
cuinats, donacions, taquilla 
inversa...).

Aprofundir progressivament en 
una cultura lliure d’addiccions i 
alcoholisme, crear grups d’afinitat 
on compartir experiències 
inspiradores, fracassos, dubtes  
i gestos de suport mutu.



14.02.2022 Directa 54122    RODA EL MÓN

Devolucions en  
calent sistemàtiques  

a Grècia 
Testimonis de persones migrades, grups de drets humans i les mateixes 

acusacions de Turquia evidencien que les expulsions a la frontera són 
una pràctica habitual, tot i que el govern grec ho nega

Joan Mas | @jmasautonell 
Atenes (Grècia)

L
a frontera de Grècia amb Turquia, fins 
fa poc principal via d’accés de perso-
nes refugiades a la Unió Europea, ha 
esdevingut els darrers anys una bar-
rera cada cop més infranquejable: les 
devolucions en calent han augmen-

tat fins a convertir-se en una pràctica sistemàtica. 
Això ha reduït al mínim el nombre de persones 
migrades que aconsegueixen sol·licitar protecció 
internacional al país hel·lè, i genera una dinàmica 
d’abusos i brutalitat sense precedents. 

Les escenes de persones agredides que van de 
tornada a territori turc, gairebé despullades, des-
prés que la policia grega els hagués pres les per-
tinences i la documentació i les expulsés, són una 
de les realitats pròpies de les devolucions. 

Aquest mètode, que priva les persones del dret a 
demanar asil i és il·legal segons la legislació inter-
nacional, s’ha fet comú a la majoria d’estats de la 
UE que són fronterers amb països no comunitaris, 
però en el cas de Grècia les xifres són extremada-
ment altes, segons asseguren múltiples organitza-
cions de drets humans sobre terreny.

El rebuig quasi automàtic de les persones mi-
grades s’ha accelerat amb l’arribada al poder 
l’any 2019 del partit dretà Nova Democràcia, que 
va fer del discurs antimigratori una de les seves 
bases electorals. D’altra banda, les restriccions 
de moviment, la creixent opacitat a les fronteres 
en plena pandèmia o una llei recent que delega 
les tasques de rescat en alta mar a la Guàrdia 
Costanera grega són elements que han alimen-
tat les expulsions.

 
Refugiades usades com a “peons” 
“Les devolucions són sistemàtiques, passen setma-
na rere setmana”, denuncia Lorraine Leete, advo-
cada i coordinadora del Legal Centre Lesvos, en-
titat que presta suport sociojurídic a sol·licitants 
d’asil a l’illa. Segons remarca, l’agència europea 
Frontex, que patrulla les costes de l’Egeu amb em-
barcacions pròpies i plena coordinació amb Grècia, 
podria estar també prenent part en aquestes pràc-
tiques, o almenys ser-ne còmplice. 

No només hi ha 
devolucions en alta 
mar, sinó que es 
deporten persones 
que ja han trepitjat 
territori de la UE 
  
La Guarda Costanera 
empeny cap a 
Turquia barques 
carregades de gent, 
generant onades o 
fent malbé motors 

GRÈCIA

Atenes

La violència i les vulneracions per part de les 
forces de seguretat gregues a l’hora d’expulsar per-
sones migrades a la frontera terrestre i alta mar 
són també part de la tònica general. A això s’hi 
sumen mètodes del tot irregulars que abans eren 
gairebé impensables, en un estira-i-arronsa en què 
Grècia i Turquia usen les refugiades “com si fossin 
peons”, com un element més de les seves llargues 
disputes diplomàtiques, opina Leete. 

A l’àrea de l’Egeu, les devolucions no són només 
en alta mar, sinó que moltes persones són retor-
nades malgrat haver trepitjat ja territori de la UE. 
En aquest punt, l’Estat els hauria d’oferir dret a 
demanar asil i derivar-les a camps d’acollida, però 
s’ha documentat com en molts casos actua d’una 
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A inicis de febrer, 
dinou persones van 
morir congelades a la 
frontera terrestre amb 
Turquia, després de 
ser retornades  
  
L’organització Josoor 
ha documentat casos 
de retorns a territori 
turc de refugiades 
que ja tenien asil 
reconegut a Grècia  

Un grup d’una 
trentena llarga de 
persones, proce-
dents del Marroc, 
el Pakistan i altres 
llocs vivint al ca-
rrer després d’ha-
ver estat deporta-
des per la policia 
grega a Turquia 
/ JOSOOR

altra manera: la policia deté les nouvingudes, les 
posa als bots amb els quals han arribat i les obliga 
a tornar a la costa turca. 

Segons relats de les pròpies afectades, la Guarda 
Costanera també empeny cap a Turquia les bar-
ques carregades de persones que migren, ja sigui 
generant onades, arrossegant-les i sabotejant els 
motors de les llanxes. 

“Les tàctiques de devolució són cada cop més 
brutals”, les rutes per entrar a la UE “més peri-
lloses” i el risc d’acabar morint pel camí augmen-
ta, explica a la Directa Natalie Gruber, membre 
de Josoor International Solidarity, entitat que fa 
seguiment sobre el terreny de les violacions de 
drets humans comeses a la frontera greco-turca. 

Grècia nega cometre devolucions il·legals 
Atenes nega oficialment que dugui a terme de-
volucions en calent, però els testimonis de gent 
afectada, vídeos d’expulsions gravats per persones 
migrades, investigacions d’ONG o les acusacions 
de Turquia mostren una altra realitat. 

Una tragèdia recent també ho fa patent: a inicis 
de febrer, dinou persones van morir congelades 
a la frontera terrestre turca, després de ser retor-
nades des de Grècia. Segons el govern turc, les 
forces gregues els havien tret la roba i les sabates  
i les van expulsar a la intempèrie. Poc després mo-
ririen d’hipotèrmia en ple fred hivernal.

L’executiu grec va negar la seva implicació i les 
acusacions de Turquia, però aquest és un dels mè-
todes comuns que les seves forces de seguretat 
usen: quan la policia atrapa les persones migra-
des, els sol prendre el telèfon, la documentació, la 
cartera i la roba, i els fa tornar sense gairebé res, 
com a mesura de dissuasió perquè no ho tornin 
a intentar, explica Gruber. 

La seva organització, Josoor, ha documentat 
també casos de persones expulsades a Turquia 
que mai hi havien estat prèviament, o de refugia-
des que ja tenien asil reconegut a un país europeu 
i van ser deportades a territori turc després que la 
policia grega els hi prengués els documents, una 

“greu vulneració” que no és ni una devolució en 

grar el 2021, segons les Nacions Unides. Això con-
trasta amb les 15.000 de 2020, un any marcat per 
la pandèmia en què la regió va quedar paralitzada 
per les restriccions de moviment. D’altra banda, 
gairebé 75.000 van arribar el 2019, just quan Nova 
Democràcia assumia el poder. 

Amb tot, les xifres queden lluny del punt àlgid de 
2015, quan més de 860.000 persones que fugien 
de la guerra de Síria i altres conflictes de l’Orient 
Mitjà van passar per Grècia. 

El país acull avui al voltant de 100.000 refu-
giades i 60.000 sol·licitants d’asil, però l’actual 
govern ha endurit els requisits per rebre protec-
ció internacional i ha fet més precària la vida 
als camps, a on les condicions ja eren dolen-
tes, denuncia Leete. Recentment, gairebé 17.000  
residents han patit escassetat de menjar per 
una nova llei que talla la provisió d’aliments a  
qui se li ha denegat l’asil o ja ha obtingut l’es-
tatus de refugiat.

La pandèmia com a “excusa”
D’altra banda, la pandèmia “ha servit d’excusa 
per reforçar les polítiques contra les refugiades”, 
afegeix l’advocada. Des del primer confinament 
a març de 2020, “a la pràctica, els camps han es-
devingut presons”. La gent “només pot sortir-ne 
un cop a la setmana, si tenen cita mèdica o amb 
un advocat”, concreta.

A aquest règim s’hi afegeixen les noves instal·la-
cions tancades a les illes de l’Egeu, a on les refu-
giades hi són recloses des que trepitgen territori 
grec. Ja se n’han construït a tres. A la frontera 
terrestre amb Turquia també es va acabar d’al-
çar un mur de quaranta quilòmetres aquest estiu, 
just quan la crisi d’Afganistan feia témer una nova 
onada de refugiades. 

Tot aquest conjunt de mesures evidencien la 
intenció del govern de Kyriakos Mitsotakis de tan-
car-se hermèticament, però Grècia és una de les 
portes d’entrada a la UE, i moltes persones a l’al-
tra banda no desisteixen en continuar cercant 
les escletxes per sortejar barreres i travessar les 
fronteres blindades del país.�

calent, però que mostra el grau extrem d’abusos al 
qual Grècia sotmet les refugiades, comenta Gruber. 

De fet, quasi el 100 % d’expulsions que Josoor 
va documentar el 2021 es van fer amb “violència 
severa”, una mostra de la “deshumanització” de 
la policia cap a les persones migrades. Segons cal-
cula, retornen en calent almenys 500 persones de 
Grècia a Turquia cada mes, però no es deixa cons-
tància oficial d’aquesta pràctica, així que el nombre 
d’expulsades podria ser tres cops més alt. En tot 
cas, s’estima que desenes de milers de persones 
haurien estat retornades en calent els últims anys. 

L’existència de devolucions sistemàtiques podria 
tenir relació amb la tendència a la baixa d’arriba-
des a Grècia. Menys de 9.000 persones hi van mi-
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Onada de cops  
d’estat al Sahel 

El rol de l’Estat francès, amb interessos econòmics a la 
regió i una destacable presència militar, rep  

fortes crítiques, mentre Rússia pren posicions
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El Sudan, Guinea, Mali, 
Burkina Faso o el Txad 
han vist com les  
forces armades 
prenien el poder en 
l’últim any i mig  
  
A Guinea, el president 
deposat havia 
intentat modificar 
la Constitució per 
presentar-se a un 
tercer mandat

REGIÓ DEL SAHEL

Nacho Ibáñez | @geoconflictos

Z
ona de transició entre el desert del 
Sàhara i la sabana arbustiva al sud, el 
Sahel cobreix una immensa extensió 
que travessa el continent africà d’est 
a oest, i inclou fins a una desena de 
països, amb realitats i dinàmiques di-

ferents, tot i que en gran part interconnectades. 
L’augment de la violència i la proliferació de cops 
d’estat en els últims anys es troben entre els punts 
en comú de la situació actual en aquest vast territori.

El Sudan, Guinea, Mali, Burkina Faso o el Txad 
han vist com els militars prenien el poder en l’úl-
tim any i mig. A aquests països cal sumar-hi els in-
tents fallits al Níger i el més recent a Guinea Bissau. 
Tots, menys aquest últim i el Sudan, són part de 
l’antic imperi colonial francès. Això es dona en 
un moment de progressiva pèrdua d’influència 
de l’hexàgon a la regió, mentre altres potències 
com Rússia l’incrementen. 

La inseguretat com a excusa
Tot i les connexions evidents, cadascun d’aquests 
aixecaments militars ha comptat amb el seu propi 
recorregut i conseqüències. El 18 d’agost de 2020, 
part de les Forces Armades de Mali van iniciar un 
motí i van deposar al president, Ibrahim Boubacar 
Keita. Els colpistes van anunciar de forma immedia-
ta la creació del Comitè Nacional per a la Salvació 
del Poble i el coronel Assimi Goïta es va proclamar 
líder d’aquest organisme. L’estament militar va 
defensar l’acció com una resposta al clima d’in-
seguretat creixent i als pocs recursos disponibles 
per a fer-hi front. L’anunciada transició cap a un 
govern civil es va desbaratar mesos més tard amb 
un segon cop d’estat. A principis d’any, la junta 
militar anunciava l’ajornament de les eleccions fins 
al 2026. Això ha comportat la imposició de greus 
sancions per part de la Comunitat Econòmica d’Es-
tats de l’Àfrica Occidental (CEDEAO). Aquest or-

ganisme ha estat acusat en diverses ocasions de 
servir als interessos dels caps de govern i no dels 
països que representen, ja que no dubta a actuar a 
l’hora de condemnar els cops d’estat, però fa muts 
i a la gàbia quan es tracta de denunciar casos de 
retrocessos democràtics.

És el cas de, per exemple, de la República de 
Guinea, on el president deposat Alpha Condé va 
modificar la constitució per a poder-se presentar 
a un tercer mandat i va reprimir amb duresa qui 
s’hi oposava, sense que la CEDEAO deixés de do-
nar-li suport. En canvi, l’organització va afanyar-se 
a “condemnar fermament” el motí que el derro-
caria el setembre de 2021. L’exèrcit va anunciar 
poc després la creació d’un Consell General de 
Transició format per civils i militars, que haurà de 
dissoldre’s per mitjà d’unes eleccions que encara 
no tenen data prevista.

Per últim, cal assenyalar el cas de Burkina Faso. 
Com a Mali, l’exèrcit s’aixecava amb l’excusa de 
la falta de seguretat. L’assassinat de 53 persones 

–49 militars i quatre civils– durant un atac jihadis-
ta contra la caserna d’Inata el mes de novembre 
n’hauria estat el detonant, seguit de nombroses 
protestes antigovernamentals, on els crits contra 
la presència francesa s’hi feien sentir amb força. 
El 23 de gener, el president Roch Kaboré era de-
tingut i obligat a renunciar al càrrec. El Moviment 
Patriòtic de Salvaguarda i Restauració va dissoldre 
llavors l’Assemblea Nacional i col·locava un militar 
com a cap de govern per un període de transició 
indeterminat.

El rol de l’exmetròpoli
En major o menor mesura, aquests cops han gaudit 
de manifestacions de suport al carrer. Han cridat 
especialment l’atenció les imatges dels manifes-
tants onejant banderes russes o cremant-ne de 
franceses. París compta amb interessos estratègics 

a la regió, on les grans corporacions vinculades a 
l’exmetròpoli exploten els recursos gràcies a llaços 
de poder asimètrics creats durant dècades de colo-
nialisme. Les importants reserves d’urani al Níger 
o les de bauxita a Guinea són vitals per l’economia 
francesa, i s’hi sumen les reserves d’hidrocarburs 
descobertes durant els últims anys.

Des del 2011, amb el derrocament de Moammar 
al-Gaddafi a Líbia per una coalició internacional i la 
posterior rebel·lió de pobles tuaregs, la regió s’ha 
convertit en un polvorí. Grups com l’Estat Islàmic 
del Gran Sàhara o el Grup de Suport a l’Islam  
i els Musulmans (filial d’Al-Qaeda), competeixen 
pel control d’extenses àrees on la població civil 
ha creat milícies d’autodefensa per enfrontar-s’hi.

Segons dades del Centre d’Estudis Estratègics 
d’Àfrica, think-thank proper al Pentàgon, el nom-
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Les reserves d’urani al 
Níger o les de bauxita 
a Guinea son vitals per 
l’economia francesa, 
com les d’hidrocarburs 
descobertes fa poc 
  
En alguns països, 
Rússia lluita contra 
grups insurgents a 
canvi de contractes 
en infraestructures 
o energia

Manifestació
a favor de la 
junta a Burkina 
Faso amb ban-
deres de Mali, 
Rússia  
i simbologia
antifrancesa

bre de morts durant el 2021 al Sahel seria 4.380 
com a mínim, una xifra que no deixa de créixer 
des de l’any 2015. La zona més afectada és la triple 
frontera entre Mali, Burkina Faso i el Níger, però 
en els últims mesos la violència s’ha estès a països 
del golf de Guinea com la Costa d’Ivori o el Benín.

Però mentre la violència incrementa, l’Estat fran-
cès sembla retirar-se. Aquest estat, que compta 
amb bases militars al Níger, Mali, Burkina Faso  
i el Txad, anunciava el 2014 la coneguda com a ope-
ració Barkhane, que va comportar l’enviament de 
milers de soldats. “L’operació deixarà d’existir en 
la seva forma actual”, afirmava el president francès, 
Emmanuel Macron, el mes de juny, mentre anunci-
ava una “profunda transformació” de la presència 
militar francesa a la regió. Les desavinences amb 
les noves autoritats de Mali, la pressió de la pobla-
ció local que veu la seva presència com a ineficaç 
i la mala imatge d’aquestes operacions entre la 
població francesa ho feien inevitable.

Per a la població del Sahel, la ineficàcia francesa 
contrasta amb els èxits de la presència russa. A  
països com Moçambic o la República Centreafricana, 
Rússia participa en la lluita contra moviments insur-
gents a canvi de contractes relatius a infraestructu-
res o energia. El fet de no comptar amb un passat 

Entre aquests soldats de fortuna hi ha el criticat 
Grup Wagner. Es tracta d’un conglomerat d’empre-
ses de seguretat liderat per Yevgeny Prigozhin, un 
oligarca rus amb forts vincles amb el Kremlin. S’ha 
documentat la presència de Wagner a conflictes 
de tot el món, com els d’Ucraïna o Síria i ha estat 
acusat en diverses ocasions per violacions siste-
màtiques dels drets humans. A Mali, la seva pre-
sència va ser denunciada pel Ministeri d’Exteriors 
francès, que va apel·lar a Rússia perquè “adopti 
un comportament responsable i constructiu a la 
regió”, iniciant així un dur conflicte diplomàtic 
que ha culminat amb la recent expulsió de l’am-
baixador francès del país africà. 

Ja sigui al Txad, pel seu ràpid suport al cop d’es-
tat posterior a la mort d’Idriss Déby; a Burkina 
Faso, on els manifestants contraris a l’exmetrò-
poli van fins i tot bloquejar un camió militar, o 
a altres països del Sahel, l’Estat francès veu com 
la seva presència és cada cop més criticada.  
En canvi, sigui amb acords comercials o en ma-
tèria de seguretat, països com Rússia, la Xina o 
Turquia veuen dia a dia augmentar la seva influ-
ència. Enmig, hi ha una població africana cada 
cop més conscient del seu paper central en la ge-
opolítica mundial.�

colonial al continent fa que Moscou gaudeixi d’una 
millor imatge entre la població, i a això cal sumar-hi 
una presència militar més discreta per mitjà de pro-
grames d’entrenament i forces mercenàries, donant 
un paper més actiu als exèrcits locals.
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L’anàlisi de Iolanda Fresnillo | @ifresnillo 
Investigadora en finances al desenvolupament, polítiques públiques i economia feminista

LA BATALLA PER L’AUSTERITAT, 
DE L’ARGENTINA AL MÓN 

L’estat sud-americà tanca un acord de refinançament del seu deute 
amb l’FMI que pot marcar el camí de l’organisme en la recuperació 

econòmica postpandèmica cap a polítiques menys austericides

El 28 de gener, el govern argentí  
i el Fons Monetari Internacional 
(FMI) van anunciar que havien 

arribat a un acord per refinançar els 
44.000 milions de dòlars de deute 
del país sud-americà. Els mesos pre-
vis havien estat un continu d’especu-
lacions sobre si s’aconseguiria l’acord 
abans del març, quan l’Argentina ha-
via de pagar 2.800 milions de dòlars 
a l’FMI (d’un total de 19.000 milions 
a liquidar el 2022) o si, per contra, el 
govern d’Alberto Fernández prendria 
de nou el camí de no pagar el deute. 
Fem un pas enrere per entendre la 
rellevància d’aquest acord. 

Entre 2001 i 2015, l’Argentina va 
convertir-se en l’espantall de l’FMI 
i els mercats financers. El desembre 
de 2001, entre repics de cassoles  
i crits de “que se vayan todos”, l’Ar-
gentina va protagonitzar un dels im-
pagaments de deute més sonats de la 
història global recent. L’impagament 
va permetre un procés de renego-
ciació amb els creditors des d’una 
posició de força i un ràpid procés 
de desendeutament. El país, sota 
els governs dels Kirchner, va acon-
seguir pagar per avançat el que devia 
a l’FMI, per trencar amb aquesta ins-
titució, baluard del neoliberalisme  
i l’austeritat.

Tanmateix, el desembre de 2015, 
un canvi de govern va suposar un 
nou gir de 180 graus en les relaci-
ons entre l’Argentina i l’FMI. El con-
servador Mauricio Macri no només 
va complir amb el pagament a fons 
voltor querellats amb l’Argentina pel 
default de 2001, sinó que va negoci-
ar amb l’organisme internacional un 
nou préstec multimilionari. El juny 
de 2018, enmig d’una nova profunda 
crisi econòmica i social, es va acordar 
el préstec més gran de la història de 
l’FMI: 57.000 milions de dòlars.

Diversos analistes han indicat que 
el préstec va servir, entre altres mo-
tius, per cobrir la fuga de capitals del 

país i finançar la campanya electoral 
de Macri. Una recent avaluació del 
mateix FMI sobre aquella operació 
apunta irregularitats i errors a l’hora 
d’aprovar i gestionar el préstec. 

El desembre de 2019, el peronis-
ta Alberto Fernández va assumir la 
presidència del país i va anunciar 
que una de les seves prioritats era 
renegociar l’acord amb l’FMI. El cert 
és que el cronograma de pagaments 
per retornar el préstec era impossi-
ble (19.100 milions de dòlars el 2022, 
19.300 el 2023 i 4.900 el 2024) i fins 
i tot l’FMI n’era conscient. O s’arri-
bava a un acord o l’impagament era 

inevitable. I un impagament d’aquest 
volum podia posar en perill les finan-
ces del fons.

Per als moviments socials de l’Ar-
gentina, el préstec de 2018 és del 
tot il·legítim i hauria d’haver sigut 
repudiat i impagat íntegrament. De 
fet, en els darrers mesos, manifesta-
cions massives han reclamat el tren-
cament amb l’FMI. 

L’acord amb l’organisme amb 
seu a Washington per refinançar el 
deute ha estat presentat pel govern 
argentí com un gran triomf. No no-
més té millors condicions pel que 
fa al calendari de pagaments sinó 
que, a priori, evita dures mesures 
d’austeritat. 

En un context d’elevats deutes a 
escala internacional, però sobretot a 
països del Sud global, aquest acord 
pot ser una escletxa d’esperança en 
l’horitzó per a molts països. En els 
mesos i anys vinents, cada vegada 
més països a l’Amèrica Llatina, Àfrica 
i Àsia tindran dificultats per pagar els 
seus deutes. En absència d’un meca-
nisme global i independent per resol-
dre les crisis de deute, o de governs 
disposats a patir les conseqüències 
de no pagar, els països del sud tenen 
poques opcions més que renegociar 
amb els seus creditors. En aquestes 
renegociacions, els creditors acostu-
men a exigir garanties que cobraran 
el deute que no es cancel·li. Garanties 
que, en general, impliquen un finan-
çament de l’FMI amb un programa 
que, tradicionalment, imposa un ca-
mí d’austeritat. 

El  pacte entre l’Argentina i  
l’FMI es presenta com un trencament 
d’aquesta dinàmica. Encara no hem 
vist la lletra petita, però sí que hem 
pogut veure la reacció dels mercats 
per mitjà de dures crítiques a l’acord 
a mitjans financers internacionals. El 
Washington Post o el Financial Times 
han publicat editorials reclamant 
més mà dura amb l’Argentina. 

El que està en joc és quina serà la 
recepta de l’FMI per sortir de la cri-
si econòmica i de sobreendeutament. 
Podria l’acord amb l’Argentina mar-
car un camí diferent de l’austeritat de 
sempre? Sota la direcció de Kristalina 
Georgieva, l’FMI ha adoptat un discurs 
molt més social. Malgrat aquest apa-
rent canvi de tarannà, nombroses re-
cerques acadèmiques i d’ONG eviden-
cien que l’austeritat és encara la norma 
en els programes de l’FMI. En aquest 
context, com més resistència de movi-
ments socials i governs hi hagi davant 
l’austeritat del fons, més possibilitats hi 
haurà de convertir el canvi de discurs 
en un canvi de polítiques. La batalla 
per l’austeritat acaba de començar.�

L’acord té millors 
condicions en 
el calendari de 

pagaments, però 
també evita dures 

mesures d’austeritat
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Cine quinqui, ‘exploitation’ 
i neorealisme d’extrarradi

A mig camí entre el sensacionalisme i la denúncia social, un 
subgènere molt popular fa quatre dècades va mostrar al gran 

públic la realitat marginada de les perifèries urbanes 
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Sergio D’Asensio | @La_Directa
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a fi del franquisme va propiciar un cert oberturisme en els cos-
tums que es va traduir en l’arribada a l’Estat espanyol de nous 
corrents culturals forans, però també de gran quantitat d’es-
tupefaents. En paral·lel, amb els corrents de migrants que es 
desplaçaven de les zones més depauperades a les grans ciutats 

–Barcelona, Madrid o Bilbao– van sorgir unes urbs col·lapsades 
i forçades a créixer sense cap control urbanístic i sanitari. Les 
barraques i els barris marginals es multiplicaven pràcticament 
sense aturador, abocant milers de persones a la marginalitat.

La migració de població rural a les urbs entre els anys cin-
quanta i la crisi del 1973 va deixar les classes treballadores al 
límit de l’esclat econòmic i social. Això, juntament amb l’entrada 
sense fre de les drogues, va dibuixar unes barriades perifèri-
ques llastades per les toxicomanies i la pobresa.

Aquell context i aquelles barriades van fer irrompre un nou 
corrent cinematogràfic, el cinema quinqui, un gènere o sub-
gènere de gran èxit comercial nascut entre els finals dels anys 
setanta i principis dels vuitanta amb l’objectiu de reflectir tot 
el que succeïa en els entorns marginals mitjançant un còctel en 

què la crítica social convivia amb l’explotació d’elements que 
en l’època eren vistos com a provocatius, com ara el sexe, les 
drogues, l’alcohol, la violència o l’homosexualitat.

Neorealisme de suburbi

En pocs anys es va produir una gran quantitat de pel·lícules 
sota el paraigua quinqui, que volien presentar una realitat que 
començava a aflorar a les grans ciutats. Com ja va succeir a 
Itàlia després de la Segona Guerra Mundial amb el moviment 
neorealista, a l’Estat espanyol també irromp durant el tardo-
franquisme una generació de cineastes amb pretensions de 
retratar la capa més vulnerable de la societat, que la dictadu-
ra sempre va intentar que no es mostrés. Les seves pel·lícules 
evidenciaven una realitat, però sense obviar també elements 
de crítica a la societat, al sistema econòmic i als poders fàctics. 

Aquells particulars De Sica i Rossellini van ser José Antonio 
de la Loma i Eloy de la Iglesia, els màxims exponents del gè-

Fotograma 
que recrea la 
detenció del 
Vaquilla a la 

pel·lícula ‘Yo,
“el Vaquilla”’ 

(José Antonio de 
la Loma, 1985)
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nere quinqui. El barceloní De la Loma va practicar un cinema 
més convencional, prolífic en externalitat i escenes d’acció pels 
carrers Barcelona i el seu extraradi, mentre que el guipuscoà De 
la Iglesia –amb films com Navajeros (1980) o el díptic El pico (1983 
i 1984)– se centrava en Madrid i el País Basc i tenia un discurs més 
social i crític. També van jugar en algun moment amb aquest gènere, 
des de les respectives i particulars visions, cineastes de trajectòria 
tan diversa com Pedro Almodóvar, Vicente Aranda o Carlos Saura. 
De fet, Los Golfos (Carlos Saura, 1960) es podria considerar com 
un protoexemple d’audiovisual quinqui primerenc.

Per dotar les seves propostes de versemblança, els cineas-
tes que van cultivar la gramàtica quinqui es van nodrir de lo-
calitzacions reals, de llum natural, i d’un equip artístic on la 
majoria de personatges juvenils no eren actors o actrius pro-
fessionals sinó gent realment formada en l’escola de l’extraradi 
i el carrer i marcada pel segell del lumpenproletariat, com José 
Luis Manzano o José Luis Fernández Eguía, el Pirri. Alguns, fins  
i tot, arrossegaven un historial ja marcat pel llast delinqüencial 
i interpretaven a la pantalla personatges basats en la seva prò-
pia vida o en la d’altres personatges del seu entorn. Per exem-
ple, Ángel Fernández Franco, conegut com el  Torete, que va es 
recrear a la pantalla a ell mateix, o un altre nom referent de les 
bandes juvenils del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, Juan 
José Moreno Cuenca, el Vaquilla. Molts d’aquells actors van morir 
joves com a conseqüència directa o indirecta de les addiccions. 

Les pel·lícules estaven marcades per unes trames dures  
i per conflictes personals i socials. Eren habituals els arguments 
amb personatges joves o adolescents enfrontats a situacions 
afectades pel context de crisi econòmica, famílies treballado-
res desestructurades, que les trames associaven al sexe sense 
control, les drogues i l’alcohol. 

El terme quinqui es popularitza l’any 1977, arran de l’èxit 
del gènere cinematogràfic, i prové de quincallero –que eren 
els ascendents dels quinquis dels anys setanta. Aquesta deno-
minació es referia a la gent dedicada al comerç amb la ferralla 
i, per associació, es va traslladar a la delinqüència de baixa es-
tofa. Sovint procedien de diverses generacions que ja es dedi-
caven a la recuperació de ferralla o la venda ambulant, feines 
que els estereotips associaven a l’ètnia gitana. També existien 
els mercheros, també marcats per l’economia de recuperació 
i supervivència, però que en aquest cas eren paios o gitanos 
mestissos, però amb una tradició també nòmada i fins i tot el 
seu propi idioma, molt similar al caló gitano. Aquest extracte 
social va ser el més colpejat per la irrupció a gran escala de 
l’heroïna durant els anys postfranquistes, que va abocar molts 
joves a la delinqüència de carrer. 

Del descampat al barraquisme vertical

Les localitzacions dels films seguien el guió traçat pel creixement 
desmesurat de les grans ciutats, que creaven uns paisatges ur-
bans entre el no-lloc i la degradació: les escenografies típiques 

del cinema quinqui són el descampat –sovint entre edificis en 
runes o en construcció– i els blocs de pisos alçats de manera 
ràpida i clònica –el que es va conèixer com a “barraquisme 
vertical”– tota mena de polígons, les cases barates o els solars 
plens de barraques. 

Als anys seixanta es calcula que hi havia més de 20.000 barra-
ques a Barcelona, on vivia un 6 % de la població. A conseqüència 
d’un pla municipal per erradicar-les es van construir blocs de 
pisos en temps rècord. De manera simultània, es van viure els 
rodatges als seus barris d’alguns dels productes més genuïns que 
van consolidar el cinema quinqui. Concretament, la sèrie de films 
inaugurada amb Perros callejeros (1977), cinta a la qual van seguir 
Perros callejeros II (1979), Los últimos golpes de “El Torete” (1980), 
Perras callejeras (1985) i Yo, “el Vaquilla” (1985). El seu director, 
José Antonio de la Loma, amb una llarga trajectòria en el cinema 
de gèneres populars, era veí del Raval –llavors encara anomenat 
barri xino–, de família militar, i va interessar-se per la realitat de 
barris com la Mina, el Carmel, el Camp de la Bota o Can Tunis, 
que eren els més marcats per les greus mancances socials.

Les pel·lícules van ser grans èxits de taquilla, algunes fins  
i tot amb premis internacionals (com Deprisa, deprisa, de Carlos 
Saura, Os d’Or a la Berlinale el 1981) mentre que als barris de 
l’extraradi es continuava lluitant per la dignitat de les persones 
que hi vivien. Alguns films, de fet, hi van crear certa controvèr-
sia, ja que part del veïnat estava totalment en contra de la imat-
ge que es recreava en pantalla, de la criminalització dels barris  
i del seu jovent: fins i tot, a la Mina, van aparèixer cartells  
i algunes concentracions de protesta contra Perros callejeros. 
Així i tot, part del rodatge es va realitzar en aquell polígon 
de grans blocs construïts per encabir sense cap mirament 
milers de barraquistes.

El Lute: camina o revienta (Vicente Aranda, 1987) va narrar 
les aventures d’Eleuterio Sánchez, el Lute, un salmantí de fa-

Fotograma de 
‘Navajeros’ (Eloy 
de la Iglesia, 1980)
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Cartells de les pel·lícules 
‘Los golfos’ (Carlos Saura,  
1980),  ‘Navajeros ‘ (Eloy de 
la Iglesia, 1980), ‘Deprisa, 
deprisa’ (Carlos Saura, 
1981),  ‘El pico’ (Eloy de la 
Iglesia, 1983), ‘Perros calle-
jeros’, (José Antonio de la 
Loma, 1981),  ‘Los últimos 
golpes de ‘El Torete’’  (De 
la Loma, 1980), ‘Perras ca-
llejeras’ (De la Loma, 1985), 
‘El Lute: camina o revienta’ 
(Vicente Aranda, 1987),  
‘Las leyes de la frontera’  
(Daniel Monzón, 2021)    

mília merchera que en plena dictadura va delinquir per poder 
menjar. Estigmatitzat pel règim i la seva premsa sensacionalista 
afina com a fórmula per criminalitzar la pobresa, amb el temps 
va esdevenir un símbol de l’esquerra política. Aquesta pel·lícu-
la marca d’alguna manera el final del gènere com a producte 
d’èxit, tot i que la seva pàtina ha anat reapareixent al llarg en 
diferents llargmetratges. 

Mort i ‘revival’

El repunt de la pobresa a causa de les crisis dels últims anys ha 
fet reviscolar les barraques i els assentaments als extraradis i les 
ciutats limítrofes de Barcelona, però també a altres urbs com 
València o Alacant. D’aquest nou context i en aquesta darrera 
ciutat sorgeix Criando ratas (Carlos Salado, 2016) que va iniciar 
un corrent actualitzat als nostres temps del gènere, que es po-
dria anomenar cinema neoquinqui, molt fidel al camí marcat 
fa quaranta anys. El cinema digital va ser part important de 
la creació d’aquesta obra que, pràcticament sense pressupost, 
segueix al personatge del Cristo i les seves passes per barris 
deprimits. El rodatge va prolongar-se diversos anys, ja que es 
gravava segons la disponibilitat que tenia el protagonista depe-
nent de les seves entrades, sortides i estades a la presó. El barri, 
els conflictes, les relacions socials, els personatges i les trames 
mostren una història purament quinqui ambientada en l’actu-
alitat. Una producció d’estil amateur ens apropa encara més a 
la realitat, quasi com si fos un documental, com si qui veu la 
pel·lícula pogués mirar i viure en primera persona la història, 
olorar, sentir, escoltar i patir “la vida del barri”. 

L’èxit del film va ser total, amb prop de quatre milions de vi-
sites a YouTube –l’únic canal d’exhibició del llargmetratge. Més 
tard, es van produir videoclips que seguien la història i vida del 

Cristo, en un exercici multimèdia quinqui que retroalimentava 
el gènere i la redempció del personatge protagonista. 

L’última reencarnació audiovisual del gènere quinqui és Las 
leyes de la frontera (Daniel Monzón, 2021), rodada a Girona, a 
partir d’una novel·la de Javier Cercas, que recrea amb els re-
cursos actuals i amb aires de superproducció el món quinqui 
dels anys setanta. Un llargmetratge tintat de convencionalis-
me i cultura pop, lluny de la realitat i dels axiomes del model 
original. Possiblement, es tracta de la reactivació d’un gènere 
que es resigna a morir perquè la pobresa, la marginalitat i les 
diferències de classes socials semblen condemnades a existir.�

‘Criando ratas’ 
(Carlos Salado, 
2016) va iniciar la 
reviscolada del 
gènere quinqui

A la Mina de Sant Adrià 
de Besòs van apareixer 
cartells contra ‘Perros 
callejeros’ per la imatge 
criminalitzadora que oferia 
del barri i el seu jovent
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Maduixes, nabius i gerds
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Estònia, juliol de 2019. Comparteixo l’habitació amb l’Ada. 
És francesa i una mica més gran que jo. Hem decidit re-
latar aquesta setmana utilitzant una màquina d’escriure 

que ocupa la taula de l’escriptori de la cambra. Ella ho farà en 
francès; jo, en català. 

La casa és petita, però el terreny és immens. Millor així, amb 
espais per córrer i amb caliu a l’interior. 

És juliol, mitjans de juliol. La millor època per recollir fruits 
vermells.

L’Edvin ens ha portat a veure el raïm espina. “Té quaranta ve-
gades més vitamina C que la taronja”, això ens ha dit. Quaranta 
vegades més són moltes vegades més. És copropietari de la 
granja, té les mans grosses i desprèn una olor dolça, com si 
hagués absorbit l’aroma dels fruits. 

El nabiu és bo per prevenir la cistitis. Avui n’hem estat reco-
llint al matí i n’hem berenat, amb iogurt casolà, a la tarda. Ha 
estat una jornada intensa. A la nit hem compartit infusió i silenci. 

En Danielle prepara el ca-
fè als matins, en una cafe-
tera italiana. És petita  
i som dotze. Al final 
surten cinc o sis tan-
des que impregnen 
la cuina d’aroma 
de cafetera. Avui 
el pa l’hem untat 
amb melmelada 
de gerd, la prime-
ra que fem com a 
grup. 

Gran part del pro-
ducte que recollim es 
ven en una petita bo-
tiga del poble, on dife-

malalletra

rents granges agrícoles ofereixen el seu producte. Avui l’hem 
visitada i recorreguda de cistella en cistella. Des de petits to-
màquets fins a carabasses enormes. He comprat un pot de mel 
ecològica i l’Ada dos quilos de pomes. 

Avui la pluja ha vist sortir i posar-se el sol. Hem estat dins 
de casa, preparant melmelades i xerrant. En Hamza ha estat 
pendent del foc, que continués caldejant la sala. En Danielle  
i el seu company d’habitació han preparat un pastís de madui-
xes que ha durat un sospir.

L’Ada se’n va demà. Em deixa un llibre de plantes medici-
nals que va comprar en una botiga de segona mà, el dia que 
vam baixar al poble. La primera pàgina té una flor xafada es-
perant dissecar-se i la seva adreça a Toulouse, perquè vagi a 
visitar-la. Promès. 

La nova companya d’habitació es diu Charlotte, és d’Alema-
nya. Li he ensenyat la màquina d’escriure, amb aquest diari,  

i diu que s’anima a fer-ne el seu 
de propi, en alemany. 

Demà me’n vaig, 
amb les mans im-
pregnades d’olor 
dolça, diferents 
direccions per vi-
sitar i amb un pot 
de mel ecològica.�

O b ra  g u a rd o -
nada amb el pri-
mer premi de l’edi-
ció 2021 del concurs 

“Retalls de voluntari-
at”, del Servei Civil 
I n t e r n a c i o n a l  d e 
Catalunya.

El relat de Clara Jorge Blanco 

/ MARINA LABELLA
@_marinalabella
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Una casa que menjava

Una autoentrevista de feina

LLIBRE
Lo único nuevo aquí, 

sois vosotros 
Marina Fornet 

Vivancos 
Turismo Verité, 2021

140 pàgines 

LLIBRE
Carcoma
Layla Martínez
Editorial Amor de 
madre, 2021
138 pàgines
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Aquesta és una histò-
ria de venjança. És 

un terratrèmol que fa 
trontollar les parets de 
la Història i fa créixer 
sota el subsol les veus 
apagades de tantes  
i tantes, com una plan-
ta carnívora. És bàlsam 
per a la injustícia i un 
recordatori que ningú 
pot fugir d’allò que va 
passar; que, com a molt, 
es pot amagar.

A Carcoma, Layla 
M a r t í n e z  a c o n s e -
g u e i x  a p r o p a r - s e  
tendrament al relat 
d’una vivència íntima, 
que traspassa l’àmbit 
personal i que abasta 
tota una estructura so-
cial, política, econòmi-
ca (sabent que tot és la 
mateixa cosa). I de la 
mateixa manera, om-

Vivim amb la necessi-
tat constant de de-

finir-nos pel que fem 
o pel que hauríem –o 
no– de fer. “A qui cony 
estem parlant? No, se-
riosament, a qui?”, 
es pregunta Marina 
Fornet Vivancos, l’au-
tora d’aquest recull de 
neurosis experiencials 
que recorda la tradició 
fanzinera iniciada per 
les Riot Grrrl als anys 
setanta. Moltes dones 
van trobar en l’autoe-
dició l’espai per la seva 
vocació narrativa, que 
comprenia des de la in-
tenció personal a la vo-
luntat col·lectiva, apun-
tant a la política. 

Aquí ens espera des 
d’un diari íntim del 

ressenyes

Elena Maravillas | @elena.maravillas

Aïda Camprubí 

confinament a base 
d’esquetxos de sèries  
i pel·lícules, receptes 
per a fer coques de blat 
negre i una llustrosa 
col·lecció de portades 
de rap protagonitzades 
per OG femenines. Qui 
pot necessitar tot això? 
Mai se sap, però moltes 
sentim una necessitat 
imperant de recol·lec-
tar coneixements i ex-
periències. També de 
bolcar-les a algun lloc, 
en la recerca d’encai-
xar-nos a nosaltres ma-
teixes –potser busquem 
posar el nostre cul, per 
fi, sobre un sofà?– en-
cara que el canvi sigui 
constant i el nostre 
equilibri per resoldre’l 
defectuós.�

Dibuixar les incerteses 
d’un procés de pau

L’any 2016 les FARC-
EP i  e l  govern 

colombià segellaven 
l’acord definitiu amb 
el qual volien posar 
punt final a dècades 
de conflicte armat, ai-
xí com a la lluita mit-
jançant les armes de 
la guerrilla més anti-
ga del continent. Cinc 
anys més tard, la Cort 
Constitucional d’aquest 
país acaba de dictami-
nar que existeix un 
greu incompliment per 
part de l’Estat colombià 
respecte a les mesures 
de seguretat per al col-
lectiu exguerriller que 
s’han reincorporat a la 
vida civil. A l’estigmatit-
zació i les incerteses de 
les excombatents aco-
llides al procés de pau, 
cal sumar-hi la xifra de 
les més de 300 signants 
de l’acord assassinades, 
segons la Fundació 
Lazos de Dignidad.

A  E n  e l  o m b l i g o . 
Diarios de guerra y 
paz en Colombia, Gala 
Ro c a b e r t  N av a r ro 
(Premià de Mar, 1990) 
i  Anna-Lina Mattar 
(Colònia, 1990) retra-
ten en format de cò-
mic les incertes de la 
comunitat fariana de 
Pondores, situada a la 
Guajira colombiana. Es 
tracta d’un dels múlti-
ples punts de desarma-
ment i reincorporació 
a la vida civil als quals 
arribaren milers de 
grups guerrillers que 
a tot Colòmbia s’acolli-
ren al procés de pau. Al 
volum trobem la persis-
tència de les raons es-
tructurals que van pro-
vocar el conflicte, els 
retrobaments amb la 
família, els canvis de 
les seves dinàmiques 
comunitàries, la conti-
nuació de la militància 
política per altres vies 

CÒMIC
En el ombligo. 
Diarios de guerra y 
paz en Colombia
Gala Rocabert 
Navarro i Anna-Lina 
Mattar
Salamandra Graphic, 
2021
200 pàgines

Jordi Campabadal Graus | @jordicampag

o com la comunitat im-
pulsa diferents projec-
tes productius i d’ecotu-
risme amb els que sos-
tindré la nova realitat.

El fil conductor del 
retrat és l’experiència 
de Gala Rocabert, que 
l’any 2017 arribà al cam-
pament de Pondores 
per acompanyar el pro-
cés de reincorporació a 
la vida civil. Però a En 
el ombligo no només es 
parla de la seva expe-
riència més personal, 
sinó que també que-
den recollides les veus 
i anhels d’excombatents 
de les FARC, així com la 
manera en què viuen 
aquest trànsit. Alhora, 
Anna-Lina Mattar és qui 
il·lustra les inseguretats 
i dubtes del col·lectiu,  
i les violències estructu-
rals que malauradament 
continuen flagel·lant 
diàriament Colòmbia, 
plasmades en conver-
ses quotidianes amb 
Rocabert. L’obra els 
ha valgut el reconeixe-
ment del XIV Premi 
FNAC – Salamandra 
Graphic.�

plir-ho tot d’una atmos-
fera terrorífica. Perquè 
terrorífic és el que no 
s’explica, el que es 
manté intacte malgrat 
el dolor, malgrat la pe-
na, malgrat la ràbia.

De cop i volta, la lec-
tora s’adona que la llar 
en la qual es troben 
les narradores, àvia  
i neta, i en la que es tro-
ba ella mateixa sense ha-
ver-ho volgut, ha estat 
sempre la casa maleïda 
habitada per l’alteritat: 
aquelles bruixes que 
menjaven nens i que 
vivien sempre al bosc, 
lluny d’aquells que  
feien el bé, que res-
pectaven l’ordre. Però  
l’ordre és patriarcal i fill 
de feixistes, i res millor 
que una casa allunyada 
per rebentar-lo.�



Com vau assabentar-vos de l’arrest de Mikel?
Primer vam conèixer que dos altres germans, Aitor 
i Patxi, havien estat traslladats a la comandància de 
la Guàrdia Civil de Pamplona. En canvi, de Mikel 
no vam saber res fins al cap d’uns dies, perquè ni 
responia al telèfon i a l’empresa d’autobusos on 
treballava ignoraven el motiu pel qual no havia anat 
a la feina. Més tard, ens van informar que  havien 
detingut Idoia, la seva companya, i quan la mare 
va anar a la caserna d’Intxaurrondo, després que 
un veí l’advertís que havia vist com treien Mikel del 
seu domicili, van dir-li: “Si ha perdut 
el fill, vagi a objectes perduts”.

Com vau afrontar aquest tracte 
tan denigrant?
Gràcies a la mare vam canalitzar-ho 
el millor possible. Va mantenir-se fer-
ma en tot moment, fins a l’extrem 
d’exigir als grups abertzales que en 
reclamaven l’aparició que s’abstin-
guessin de fer lloances a ETA, ja que 
ell no n’era membre.

Només dos anys abans, Lasa i Zabala havien 
desaparegut i també es registraven assas-
sinats de refugiades basques a Iparralde.  
Vau témer que a Mikel li hagués passat el ma-
teix?
Vam intuir el pitjor, perquè els GAL estaven en ple-
na activitat i des de l’Estat se l’implicava a ETA, la 
qual cosa era la base perquè es justifiqués la seva 
detenció i se li apliqués la llei antiterrorista. 

Quina reacció vau tenir davant la falta de no-
tícies?
Ens vam tancar força, sobretot els germans, que 
havien patit tortures. No han parlat fins fa ben poc. 
També va ser dolorós veure que, des de l’àmbit ins-
titucional, no se’ns facilitava cap explicació. L’única 
va venir de Luis Roldán, aleshores director general 
de la Guàrdia Civil, quan ens va trucar per dir-nos 

que el cadàver aparegut al riu Bidasoa podia ser 
el de Mikel.

La causa va arribar als tribunals el 1988, però 
després de ser instruïda per set jutges es va 
sobreseure. Com va anar?
Van rellevar tots els instructors que pretenien in-
vestigar a fons, fins que l’últim va acceptar una 
versió que cau pel seu propi pes. És impensable 
que hi hagués un dipòsit d’armes a la zona on su-
posadament van portar Mikel, perquè és un lloc 

molt concorregut per la Guàrdia Civil, 
i perquè el meu germà no sabia ne-
dar, i per on diuen que va escapar-se 
hi ha una presa. També pensem que 
si l’agent Gonzalo Pérez García, un 
dels que el custodiava, va ser ascen-
dit a coronel, va ser a canvi que no 
confessés la veritat.

Ja el 1995, el diari El Mundo va 
difondre unes converses en què 

Luis Alberto Perote, excap del CESID, i Pedro 
Gómez Nieto, capità de la Guàrdia Civil, co-
menten que Mikel va perdre la vida a Intxaur-
rondo. Ni això va servir per esclarir el cas?
De nou, van rellevar jutges i els periodistes que 
havien publicat les informacions es van acollir al 
secret professional per no parlar, de manera que 
no va servir de res.

Al documental Non dago Mikel? (2020) es 
pot escoltar l’àudio d’aquesta conversa. Obre 
una esperança per enjudiciar els culpables? 
Es podria fer alguna cosa si hi hagués sentència, 
però no és el cas, o bé que es reformés la llei de 
secrets oficials de 1968, l’Estat admetés l’assassinat 
del meu germà i, a partir d’aquí, s’escatissin els 
crims comesos per la Guàrdia Civil durant l’eta-
pa dels GAL. Però mentre Felipe González visqui, 
l’assassinat de Mikel continuarà impune, n’estic 
convençuda. Després ja veurem què passa.�

“Travessava sovint la ‘muga’ 
per visitar una cosina a 
Baiona o arribar abans a 
Orbaizeta, el poble navarrès 
on tenim el ‘baserri’, ja 
que fer-ho per la part 
francesa li estalviava dues 
hores de trajecte”. Així 
recorda Lurdes Zabalza 
el seu germà Mikel, que 
fou arrestat per la Guàrdia 
Civil, juntament amb dos 
dels seus germans, la seva 
companya Idoia i altres 
joves el 26 de novembre de 
1985, arran d’un atemptat 
d’ETA. Tot i que cap d’elles 
no tenia vincles amb 
l’organització armada, Mikel 
Zabalza va ser conduït a 
la caserna d’Intxaurrondo 
(Sant Sebastià), on va morir 
a causa de les tortures 
que van infligir-li uns 
agents que, per ocultar les 
causes, van llançar-lo al 
riu Bidasoa. Malgrat que 
l’autòpsia va contradir la 
versió oficial, segons la qual 
s’havia ofegat, el cas va 
ser sobresegut. Un fet que 
Lurdes Zabalza i la resta de 
testimonis que apareixen 
a ‘Non dago Mikel?’ (‘On és 
en Mikel?’, 2020) encara 
denuncien amb l’esperança 
que algun dia, tot i la 
desídia de l’Estat espanyol, 
es conegui la veritat i es 
faci justícia.

“Quan la mare 
va anar a 

Intxaurrondo 
van dir-li: ‘Si ha 

perdut el fill, vagi a 
objectes perduts’”

“Mentre Felipe González 
visqui, l’assassinat de 

Mikel continuarà impune”
Àlex Romaguera | @AlexRomaguera

Lurdes Zabalza,
germana de Mikel 
Zabalza, mort per la 
Guàrdia Civil
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/ MIQUEL MUÑOZ 
@miquimm
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