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Explicar-nos, escoltar-nos, re-
pensar-nos. Són verbs que a 
la Directa conjuguem de forma 

molt especial dos cops a l’any, a les 
assemblees generals de la coopera-
tiva. La darrera l’hem celebrat el 3 
de març a la Lleialtat Santsenca de 
Barcelona. Més enllà de complir amb 
els tràmits reglamentaris de sotmetre 
a aprovació els comptes i pressupos-
tos de cada exercici, les assemblees 
generals les hem entès sempre com 
una bona oportunitat per posar-nos 
davant del mirall de la nostra base 
social, compartir-hi les idees que des 
de l’equip de treball i els diversos òr-
gans de la cooperativa s’estan posant 
damunt la taula.
L’assemblea d’aquest mes de març 

de 2022 no ha estat una excepció. 
Les sòcies que hi van participar de 
forma presencial o telemàtica (un 
efecte positiu de la pandèmia que 
ha vingut per quedar-se), van avalar 
amb els seus vots el pretancament 
del resultat de l’exercici del 2021 i el 
pressupost d’enguany. Ben aviat, al 
web cooperativa.directa.cat, farem 
públics els documents aprovats i l’ac-
ta d’aquesta darrera. Però també vam 
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aprofitar l’oportunitat per compartir 
les línies de treball que s’estan im-
pulsant des del Consell rector i el 
Consell social; i les sòcies treballa-
dores ens van presentar les princi-
pals línies estratègiques del Pla de 
treball per aquest 2022, que recull 
una reestructuració prou ambiciosa 
de l’organigrama de funcionament: 
tant en l’àrea productiva (enfortint 
l’equip de tancament de la revista de 
paper i amb una divisió per especiali-
tats temàtiques per fer més eficient la 
gestió dels continguts), l’establiment 
d’una gran àrea de persones per mi-
llorar els vincles entre totes les par-
ticipants del projecte, i un reforç de 
l’equip de treball que ha de perme-
tre ser millors i més innovadores en 
la difusió per les xarxes socials del 
treball periodístic que fem, i alhora 
potenciar aquest treball periodístic 
amb més temps per poder destinar 
a la investigació, que és una de les 
marques de referència de la Directa. 
Són algunes pedres que han de servir 
de clau de volta d’aquesta publicació 
en els pròxims mesos: gràcies a totes 
les assistents per ajudar-nos a cavar 
fonament, posar-hi ciment i fer paret.



LLET TACADA 
PER LES 
MARQUES 
BLANQUES
El sector lleter català es planta davant les pràctiques de la gran 
distribució, que aposta pels preus rebentats com a reclam comercial 
després de dues dècades de cobrar quasi el mateix valor per litre 

Josep Comajoan | @jcomajoan
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Q
uarts de set del matí del dilluns 
2 d’agost de 2021. Una cisterna 
amb 25.000 litres de llet produ-
ïda per la Cooperativa Plana de 
Vic arriba a la planta envasado-
ra de Làctia Agroalimentària a 
Vidreres (la Selva), però ha de gi-
rar cua sense que la làctia li deixi 

descarregar. A les onze del matí, una altra cisterna 
amb la mateixa quantitat que ha recollit la llet de 
ramaderes de la cooperativa Vaquers d’Osona cor-
re la mateixa sort. La decisió de l’envasadora és 
la culminació d’un mes de juliol d’estira-i-arronsa 
entre Làctia i les dues cooperatives osonenques, 
que venen a l’empresa de Vidreres uns 12 milions 
de litres anuals. Làctia Agroalimentària és una soci-
etat nascuda el 2016, amb un 49 % de capital de la 
cooperativa Lletera Campllong i un 51 % de Covap, 
acrònim de la cordovesa Cooperativa Ganadera 
del Valle de los Pedroches.
Dimecres, 18 de juny de 2003. Set cooperatives 

catalanes –i la basca Iparlat, que hi aporta el conei-
xement tecnològic i, durant un temps, una planta 
envasadora a Urrieta– anuncien a Barcelona que el 
dissabte següent començaran a comercialitzar la 
seva pròpia marca de llet. Llet Nostra neix després 
d’una primavera calenta amb un boicot ciutadà 
als productes lactis de la marca Pascual, després 
que l’empresa làctia burgalesa anunciés d’un dia 
per l’altre que deixava de recollir els 60 milions 

de litres de llet de les ramaderies catalanes. Ho 
feia en el marc de l’anomenada “guerra del io-
gurt” a causa de l’oposició del sector ramader i de 
la Generalitat catalana al decret del govern espa-
nyol que permetia a Pascual dir iogurt a les seves 
postres làcties. Entre les principals cooperatives 
catalanes impulsores de Llet Nostra hi ha Lletera 
Campllong.
Dimarts, 31 d’octubre de 2017. S’anuncia que dues 

de les cooperatives fundadores de Llet Nostra, les 
de Campllong i Mollerussa, deixen el projecte per 
crear Làctia Agroalimentària. Només Campllong 
aportava el 40 % de la llet que s’envasava a la plan-
ta de Llet Nostra a Vic. Tot i que la decisió agafa 
Llet Nostra en un moment de lideratge entre les 
llets de marca a Catalunya, sense el volum de les 
cooperatives escindides es fa inviable la continuï-
tat de la factoria vigatana i, a partir del 15 de maig 
de 2018 s’opta per passar a envasar –caramboles 
de la vida– a la planta que Pascual té a Gurb, a to-
car de Vic. Aquesta fàbrica de Pascual havia obert 
l’any 2004, en el que l’empresa va presentar com 
una mostra de bona voluntat cap a la ramaderia 
catalana, instal·lant al país una de les seves princi-
pals envasadores. El processament de Llet Nostra 
a Pascual es fa a través d’un circuit del tot diferen-
ciat del de la marca castellana.
Els de 2003, 2017 i 2021 són tres capítols d’una 

llarga història, la de la lluita de les ramaderies ca-
talanes per cobrar un preu digne per la llet que 
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SIRA ESCLASSANS | @siraesca

PAU FABREGAT | @pau_fabregat

Un 56 % de la llet 
que es ven a l’Estat 
espanyol és de 
marca blanca i, 
d’aquesta, la meitat 
és d’Hacendado 
 
Entre 2003 i 2021, 
el preu que rep el 
sector ramader per 
cada litre de llet crua 
només ha crescut 
quatre cèntims

produeixen. I amb uns protagonistes 
que es van repetint en el temps, com 
els sindicats o les cooperatives agràri-
es, per una banda, i la indústria lle-
tera –amb Pascual com a estendard 

durant anys– per l’altra. Però en el 
penúltim capítol del serial, el de 

l’estiu de 2021, un protagonista 
que fins ara s’ha sabut mante-
nir en l’ombra d’aquesta histò-
ria és qui acaba movent els fils. 
Mercadona, el principal grup 

en quota de mercat en el sector 
de la distribució tant a Catalunya com a l’Estat 
espanyol, és qui ha comprat des de 2017 la pràc-
tica totalitat de la llet de Làctia Agroalimentària. 
De fet, Lletera Campllong i Covap no van ocultar 
en el moment de la creació de l’empresa que 
l’objectiu de la mateixa era poder produir la 
llet que Mercadona ven a Catalunya amb la seva 
marca blanca Hacendado.

L’experiència de Llet Nostra
Les polítiques agressives de preus de Mercadona 
van provocar el 2017 el trencament de Llet Nostra. 
Una circumstància que la marca catalana es re-
sisteix a reconèixer, però que es confirma vis-
tos els moviments posteriors dels qui la cadena 
valenciana anomena els seus “totalers”, aquells 
industrials que els subministren el producte per 

comercialitzar amb la seva marca blanca. La po-
sició de domini de la distribuïdora en el sector 
de la llet a través de l’etiqueta Hacendado salta a 
la vista. Segons dades del Ministeri d’Agricultura 
espanyol, un 56,3 % de la llet que es ven a l’Estat 
és de marca blanca. D’aquesta, la meitat és de la 
marca Hacendado. Si li sumem la resta de mar-
ques, resulta que Mercadona ven el 30 % de la 
llet líquida que es consumeix al mercat espanyol, 
segons l’Informe de l’any 2021 sobre el sector de 
la llet de consum que ha publicat la revista espe-
cialitzada Alimarket.
El preu percebut per cada ramadera per la seva 

llet no ha variat gairebé en els últims vint anys. Ja 
el 2003, quan va néixer Llet Nostra, més enllà de 
la rebequeria de Pascual amb el govern català, la 
guerra de preus entre indústria i la ramaderia era 
molt present en la decisió de les cooperatives ca-
talanes. Segons l’històric de preus que actualitza 
mensualment la Comissió Europea, el 2003 el sec-
tor ramader espanyol cobrava 28,10 cèntims per 
litre de llet crua. El juliol de 2021, just abans de 
l’estiu calent que va portar les productores a ma-
nifestar-se davant de supermercats de Mercadona 
de tot Catalunya, el preu publicat era de 32,23 
cèntims per litre: poc més de quatre cèntims de 
diferència en divuit anys. En el mateix període, a 
l’Estat francès s’havia passat de 27,94 a 37,42 cèn-
tims, i a Holanda, de 29,14 a 37,50 cèntims. Més 
del doble d’increment que aquí.
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Qui és qui en el negoci lleter

MERCADONA
És qui dicta la pauta al mercat 
amb la seva marca blanca 
Hacendado. Ven el 30 % de la 
llet que es consumeix a l’Estat 
espanyol. Compra a sis proveïdors: 
Cooperativa Ganadera del Valle 
de los Pedroches (Andalusia), 
Naturleite (Galícia), Iparlat (País 
Basc i Cantàbria), Lactiber 
(Castella i Lleó), Lactazor (Múrcia) i 
Làctia Agroalimentària (Catalunya). 

LÀCTIA AGROALIMENTÀRIA
Societat constituïda el 2016 per 
la Cooperativa Ganadera del Valle 
de los Pedroches i la cooperativa 
gironina Lletera Campllong. 
Són la principal proveïdora de 
llet de Mercadona a Catalunya. 
Envasen en una planta de Vidreres 
(la Selva), la gestió de la qual 
comparteixen amb CAPSA Foods, 
propietària de Central Lechera 
Asturiana i ATO.

LLET NOSTRA
Creada el 2003 per sis 
cooperatives catalanes i la basca 
Iparlat, ara només hi continuen 
aquesta i Ramaders del Baix 
Empordà i Cadí. Després que el 
2017 en marxessin les cooperatives 
de Campllong i Mollerussa, van 
haver de tancar la seva fàbrica de 
Vic i ara envasen a la de Pascual a 
Gurb (Osona). Són de les poques 
que l’últim any han pagat les 
productores per sobre dels 35 
cèntims, concretament a 37.

BON PREU
Alterna la marca blanca envasada 
a la fàbrica de Lactalis a Mollerussa 
amb la marca Terra i Tast que 
proclama garantir un preu digne 
al ramader. Un dels grups que 
tallen el bacallà al Grupo IFA, que 
actua com una potent central de 
compres en la negociació amb els 
ramaders.

“Mercadona no és 
qui menys paga, 
però és qui marca el 
preu”, apunta Marc 
Xifra, del sindicat 
Unió de Pagesos 
 
Entre els anys 
2006 i 2018, el 
sector ramader 
català només va 
obtenir beneficis 
en tres anys

“Mercadona no és el que menys paga, però és 
qui marca el preu”, opina Marc Xifra, ramader 
del Mas Gener de Riudellots de la Selva i respon-
sable nacional de boví de llet del sindicat Unió de 
Pagesos. Vicenç Fabré, president de la Cooperativa 
Plana de Vic aquell 2 d’agost de 2021, també de-
clarava davant la fàbrica de Làctia de Vidreres: 

“Hem centrat el problema en Mercadona, però en 
realitat són totes les que estan jugant a aquest joc 
de vendre la llet a 58 cèntims, que l’únic que fa 
és arruïnar al ramader”. 58 cèntims era aleshores 
el preu de venda al públic d’un litre de llet de la 
pràctica totalitat de marques blanques disponibles 
als supermercats que operen a casa nostra.

Marques blanques a preus rebentats
Segons totes les fonts consultades, el preu de 58 
cèntims el litre tampoc és rendible per a les grans 
superfícies, que fan servir la llet de marca blanca 
com a producte reclam per vendre d’altres arti-
cles. Aquest preu tan baix, sense gairebé marge 
de negoci, fa que, durant anys, indústria lletera  
i distribuïdores hagin fet mans i mànigues per no 
haver de pagar un preu digne a les ramaderes. Fins 
al punt que, segons dades de la Unió de Pagesos, 
entre 2006 i 2018, només el 2007, 2014 i 2017 els 
ramaders de la llet catalans van tenir beneficis. 
Malgrat això, la llei estatal de la cadena alimentà-
ria –que es remunta a l’any 2013– ja estableix que 
el preu que es pagui a una explotació productora 
no pot estar per sota del preu de cost. La dificultat, 
però, rau a determinar aquest preu de cost, que 
durant l’últim cicle de mobilitzacions de l’estiu 
de 2021, se situava per sobre dels 37 cèntims, i 
que ara, amb l’increment desmesurat del cost de 

l’electricitat i els carburants en els últims mesos, 
alguns ja situen força per sobre dels 42 cèntims, a 
l’espera de saber com pot afectar la guerra d’Ucra-
ïna en el mercat del cereal.
Tornem a l’estiu de 2021, a aquell 2 d’agost en 

què les cisternes de les cooperatives Plana de Vic 
i Vaquers d’Osona van haver de girar cua. Després 
de setmanes de negociacions, les dues coopera-
tives osonenques s’havien plantat i van anunciar 
a Làctia que, en la renovació del contracte que 
havia d’entrar en vigor l’1 de juliol, no acceptari-

Abocament de llet 
a un establiment de 
Mercadona de Vic per 
exigir el pagament 
d’un preu just a les 
productores, l’agost 
de 2021
/ BERNAT CEDÓ 
@bernatcedo.fotograf

J. C. | @jcomajoan
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VAQUERS PLANA DE VIC
La marca amb la qual es presenten 
al mercat les cooperatives 
Plana de Vic i Vaquers d’Osona. 
Subministren una petita part de la 
seva llet a la marca Terra i Tast de 
Bon Preu, però la resta la venen a 
preus inferiors a Pascual, Làctia  
i Cacaolat.

LACTALIS
La indústria lletera europea 
principal. A Catalunya té l’antiga 
fàbrica d’El Castillo a Mollerussa. 
A la seva fàbrica de Villalba (Lugo) 
també envasa algunes marques 
blanques, com la llet ecològica  
de Bon Preu.

LIDL
També alterna la seva marca 
blanca Milbona, envasada a 
Galícia, amb la marca Lletera 
Campllong, per la qual afirma 
pagar un preu digne als ramaders 
d’aquesta cooperativa gironina.

PASCUAL
A Catalunya té una fàbrica a Gurb 
(Osona). No ha entrat en el joc de 
les marques blanques.

en un preu per sota dels 37 cèntims per litre. La 
resposta de Làctia Agroalimentària va ser que no 
els recolliria la llet –uns 12 milions de litres anu-
als– que representa un terç de la que produeixen 
la quarantena d’explotacions ramaderes de les du-
es cooperatives.

Per sota del preu de cost
L’1 de febrer, les dues cooperatives ja havien aler-
tat del “col·lapse del sector” i ho acompanyaven 
d’una anàlisi de costos i preus d’un bric d’un litre 
de llet. Segons aquesta anàlisi, les ramaderes te-
nien una pèrdua d’un 6,3 % sobre el cost de pro-
ducció; la indústria lletera, una pèrdua de l’1,9 %, 
i la distribució, una pèrdua del 0,1 %. Ho feien a 
partir d’un preu mitjà de venda al supermercat 
de 75,74 euros, dada que obtenien fent la mitjana 
entre els 88,50 euros de les marques de fàbrica  
i els 58 euros de les marques blanques. Tot plegat, 
en un context d’encariment de costos pels preus 
de l’energia i el carburant, però també les matè-
ries primeres necessàries per a l’alimentació del 
bestiar. Segons dades del Ministeri d’Agricultura 
espanyol, l’abril de 2021, el blat de moro es va en-
carir un 24,19 % i la soja, un 11,16 %.
Així, es va arribar a la data marcada amb vermell, 

l’1 de juliol, i Làctia va anunciar que no acceptava 
els 37 cèntims que li reclamaven les productores, 
que de seguida van atribuir a Mercadona la im-
mobilitat en la negociació. Era la primera vega-
da que s’assenyalava tan clarament i en públic la 
distribuïdora com a causant del preu irrisori que 
es paga per la llet. Però només l’anunci d’una pri-
mera mobilització per al 27 de juliol davant d’un 
dels dos Mercadona de Vic ja els va fer moure una 
mica i Làctia va oferir una pujada de dos cèntims, 
que el sector ramader van continuar qualificant 
d’insuficient.
No va ser fins al 30 de juliol que les ramaderes 

no van comunicar que acceptaven firmar. Però 
amb una condició. Que s’inclogués aquest afegi-
tó: “El subministrador signa aquest contracte per 
necessitat, sent conscient que el preu acordat no 
cobreix els costos de producció”. Làctia, sospitant 
que acceptar aquest afegitó era el pas previ a re-
conèixer un incompliment explícit de la llei de la 
cadena alimentària, i més des de la seva modifi-
cació el desembre de 2020, no va acceptar firmar. 
El 2 d’agost no va descarregar els 50.000 litres de 
llet que li van portar les dues cooperatives oso-
nenques. L’endemà mateix, es firmava l’acord, in 
extremis, per un preu de 35 cèntims, per no haver 
de llençar més llet.

No colla només Mercadona
Les mobilitzacions no van cessar i el 20 d’agost 
s’abocava llet, palla, fems i aigua a les portes d’un 
altre Mercadona de Vic, en una concentració con-
vocada per Unió de Pagesos i Joves Agricultors 
i Ramaders de Catalunya ( JARC). El 25 d’agost, 
la cadena distribuïdora anunciava que apujava 
per sobre dels 60 cèntims el seu bric d’un litre 
Hacendado, en el que els ramaders van qualificar 
de “neteja d’imatge”. Una puja del tot insuficient, 
ja que el sector ramader sempre ha reclamat que 
la marca blanca no baixi per sota dels 85 cèntims, 
una quantitat que permetria pagar un preu just a 
les productores i obtenir un marge suficient a la 
gran superfície. Qui acabaria pagant més és la con-
sumidora, però fent un càlcul senzill es veu com 
un increment de vint cèntims multiplicat pels 63 
litres de llet de mitjana que es consumeixen per 
persona i any, segons li consta a la Generalitat 
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Els 85 cèntims per 
litre que reclama el 
sector suposarien 
una despesa extra 
de 12,6 euros anuals 
per consumidora 
 
A Bon Preu, al costat 
dels envasos de 
‘preu just’ Terra i Tast, 
s’hi mantenen brics 
de marca blanca 
a 66 cèntims

FONTS:
Estudi del sector boví de llet 2021. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya.
Milk Market Observatory  –  European Comission.

El 7,7 % de les 
explotacions 
produeix el 45,3 % de 
la llet de Catalunya

El 53,3 % del total d’explotacions de boví de llet 
a Catalunya es troba en aquestes comarques

Osona 19,2 % (81)

L’Alt Urgell 12,1 % (52)

El Gironès 8 % (34)

L’Alt Empordà 7,3 % (31)

La Selva 6,8 % (29)

de Catalunya, l’increment seria de 12,6 euros 
anuals per persona. Encara no 13 euros que hau-
rien de permetre salvar el sector sense que ni in-
dústria ni distribuïdor se’n ressentissin.
Però no només Mercadona colla fort les ramade-

res i juga al joc de la marca blanca com a reclam 
per portar clientela al supermercat. “Estaríem en-
cantats de no vendre llet a 65 cèntims, però tots 
els productes que posem en el mercat són a un 
preu competitiu, les tendències de consum influ-
eixen sempre, és el consumidor qui acaba esco-
llint”, s’excusava Joan Sabartés, cap d’operacions 
del Grup Bon Preu, el 14 de febrer en la presen-
tació de la llet de la línia Terra i Tast. Es tracta de 
la nova marca comercialitzada per Bon Preu a 99 
cèntims el litre després d’un acord de compra a 
un preu de 41,5 cèntims a les ramaderies de les 
cooperatives Plana de Vic i Vaquers d’Osona, en 
aquest cas agrupades sota l’epígraf Vaquers Plana 
de Vic, que també consta en l’etiqueta de l’ampolla.
Però Bon Preu manté en el lineal dels seus super-

mercats, just al costat d’aquest envàs vaquer fri-
endly de Terra i Tast a 99 cèntims, el seu bric de 
marca blanca, que a mitjans de febrer encara es 
venia a 66 cèntims el litre. Des del 24 de febrer, just 
l’endemà que la cadena Lidl posés la seva marca 
blanca a aquest preu, Bon Preu la ven a 69 cèn-
tims, i no s’ha mogut més. De fet, aquesta matei-
xa llet de marca blanca forma part del principal 
reclam que es troba en entrar en el web de Bon 
Preu i Esclat, un “lot estalvi” on, per 6,99 euros, 
es pot adquirir un litre de llet, un pot de cacau 
soluble, un de cafè soluble i un paquet de cereals, 
en aquests tres últims casos, sí, de marca Nestlé. 
En el cas de la llet, l’omnipresent marca blanca.
El gest de Bon Preu, però, va ser ben valorat. “Si 

bé això no suposa la resolució del problema real 
a les nostres cooperatives, que s’aconseguirà si 
la resta d’industrials i distribuïdores paguen un 
preu just que cobreixi com a mínim els costos 
de producció, és un bri d’esperança”, declarava 
Daniel Bassas, portaveu de Vaquers Plana de Vic 
en la presentació de Terra i Tast. La intenció és 
envasar a la planta de Cacaolat –des de juny de 
2021 en mans del grup Damm– a Santa Coloma 
de Gramenet uns 65.000 litres cada dos mesos. 
Una producció gairebé simbòlica si la comparem 
amb els 780.000 litres que Vaquers Plana de Vic 
entrega cada setmana a Pascual, Làctia i Cacaolat 
a un preu inferior.
Terra i Tast, però, ja ha tingut rèplica. El 4 de 

març, en un acte en un supermercat Lidl presi-
dit per Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya, s’anunciava l’acord entre aquesta ca-
dena i Lletera Campllong per comercialitzar a 85 
cèntims la marca pròpia de la cooperativa gironi-
na, que porta el seu mateix nom. Lidl pagarà qua-
ranta cèntims per litre a Lletera Campllong, que 
al seu torn continua sent una de les dues sòcies 
de Làctia Agroalimentària, principal proveïdora 
de Mercadona a Catalunya.

Pràctiques pròpies de càrtel
“Els diem que són un càrtel i s’enfaden, però dei-
xem-ho en què ens hauríem de plantejar si ho són”, 
declara Marc Xifra amb relació a les estratègies de 
preus, sobretot de la marca blanca, i a l’hora de 
pagar les productores, que practiquen les grans 
distribuïdores. “Entre ells es controlen”, reitera 
Abel Peraire, ramader del Soler de n’Hug de Prats 
de Lluçanès. És un dels cinc ramaders que queden 
dels més de trenta del Lluçanès Nord que duien 

la llet conjuntament a l’antiga fàbrica Letel de Vic 
quan fa 31 anys van començar a munyir a la granja 
que aleshores portava el seu pare. Peraire lamenta 
la poca transparència a l’hora de fixar els preus, 
a diferència d’altres productes agraris i ramaders, 
que disposen de les seves llotges de preus, on en 
teoria tothom està representat. D’aquí que l’últi-
ma paraula sempre l’acaba tenint la distribució, 
que és qui ara té la paella pel mànec en la taula 
de negociació.
Unes taules de negociació on Mercadona no és 

l’única gran distribuïdora que s’hi asseu. Gairebé 
fent-li ombra –si sumem tots els seus actius– tro-
bem el Grupo IFA. Es tracta d’un grup d’empre-
ses de distribució que l’any 2020 sumava 6.335 
establiments i va assolir una facturació de 15.046 
milions d’euros. En 17 de les 51 províncies espa-
nyoles ostenta el primer lloc en quota de mercat 
en superfície, entre elles les de Barcelona i Girona, 
però també Madrid. Entre les distribuïdores amb 
pes al grup hi ha Bon Preu. El seu president, Joan 
Font, és un dels tres consellers delegats d'IFA i el 
seu cap d’operacions; Joan Sabartés, al seu torn, 
forma part del Comitè de Compres Centralitzades. 
I és que un dels puntals, per no dir el principal, de 
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El president de Bon 
Preu és conseller 
delegat de Grupo 
IFA, que domina les 
taules de negociació 
junt amb Mercadona

JOSEP COMAJOAN 
@jcomajoan
I PAU FABREGAT
@Pau_Fabregat

Evolució del preu de la llet (cèntims per litre)
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Preu mitjà
percebut
el 2021

Cost de 
producció 
2021

38,65 €
33,95 €

Canals de distribució de llet

Venda de llet a Catalunya en litres 

Mercadona ven 
el 30 % de la llet 
que es consumeix 
a l’Estat espanyol

91,2 % Hipermercats, supermercats
i discounts
7,6 % Altres canals

56,3 %
Marca de distribució (marca blanca)

1,2 % Botigues tradicionals

43,7 %
Marca de fabricant

Grupo IFA, és poder fixar unes condicions avan-
tatjoses en la negociació de compra de producte 
amb les proveïdores, en aquest cas les ramaderes 
del sector lleter.
Abel Peraire també assenyala un altre factor que, 

com la marca blanca, va fixar un abans i un des-
prés en el sector lleter català i espanyol: la llet es-
terilitzada o UHT, escalfada a grans temperatures 
en pocs segons per mitjà d’un procés que no està 
a l’abast de tothom i que permet allargar la durada 
en els brics molt més temps que l’anomenada llet 

pasteuritzada o fresca, que té un recorregut més 
curt, i sempre dins d’un frigorífic. Pascual va ser 
qui va popularitzar l’UHT a l’Estat espanyol on, a 
diferència d’altres països amb més tradició de llet 
fresca, és majoritari en els lineals dels supermercats.

Llet fresca i de proximitat
La llet fresca, per les seves característiques, per-
metria escurçar la permanència del producte en 
mans de la indústria i la distribució i, sobretot, 
garantir realment la proximitat. És el cas de 



14.03.2022 Directa 54310    A FONS

“Amb la marca 
blanca rebenten 
preus, és la plaga 
del sector, perquè 
hi ha la teoria, que 

no sé d’on surt, que 
la llet ha de servir 

com a reclam” 

“No se la van jugar ni 
els polítics ni el sector, 
i ara som on som”
Pep Alsina, productor de llet 
i sindicalista d’Unió de Pagesos

El pagès de Calldetenes (Osona) és un dels històrics del sindicalisme 
agrari català, més concretament del sector de la vaca de llet. Nascut 
el 1954, treballava des dels 14 anys a la casa del Pujol, on va néixer, 
i des de 1976 milita a Unió de Pagesos, on va tenir diverses respon-
sabilitats i va ser durant més de quatre dècades una de les cares visi-
bles tant a les taules de negociació com a les mobilitzacions al carrer 
i les tractorades a la carretera. 

El sector lleter català va entrar 
amb mal peu a Europa?
Europa, quan es va crear la Comunitat 
Econòmica Europea, havia patit una 
guerra i estava en crisi alimentària. 
Per això va potenciar, a base de mol-
tes estructures petites, la generació 
d'aliments per a tota la població. Però 
ho van potenciar tant que van pro-
vocar molts excedents. I quan hi va 
entrar Espanya, ja ho va fer comen-
çant a pagar taxes, per uns excedents 
que no havia produït. 

La quota lletera que es va fixar 
era fictícia?
Quan Europa va tenir molts exce-
dents i no sabia com parar-ho, va 

i en principi no hauria 
de ser dolenta, ens vam 
trobar que la producció 
estava controlada, però 
el dret a produir estava 
en el mercat lliure. Si la 
quota és una producció 
regulada, el mercat de 
la quota ha d’estar en 
mans de reserves de 
l’Estat. La quota ens l’han de deixar, 
ha de ser una cessió. Però un mercat 
com el que hi va haver aquí va fer 
tancar molta gent, i també va endeu-
tar-ne molta. 

La indústria lletera va ser la gran 
beneficiada de tot plegat?

La indústria va ser du-
rant molts anys, quan 
jo em vaig introduir en 
el sector, qui tallava el 
bacallà. Però li va pas-
sar igual que als page-
sos, que hi havia molts 
fabricants i n’han quedat 
quatre. Això els dona un 
poder a l’hora de jugar.

Tanmateix, la indústria, tan po-
tent com la vèiem, ara sembla 
estar a expenses dels interes-
sos de grans distribuïdors com 
Mercadona.
Sí, més tard va arribar la gran distri-
bució, i d’alguna manera va agafar 

Segons Unió 
de Pagesos, a 
Catalunya han 
plegat 1.200 
granges lleteres 
des de l’any 2000

les llets de petites productores, “amb nom  
i cognoms”, com li agrada dir-li’n a la veterinària 
Imma Puigcorbé, de la família que regenta una 
d’aquestes marques de proximitat, Mas el Lladré, 
de les Llosses (el Ripollès). Puigcorbé és una de 
les veus més escoltades en el sector i molt activa 
a les xarxes socials.
A part de Mas el Lladré, n’hi ha d’altres de pro-

ximitat que, amb més o menys fortuna, es de-
fensen en els circuits de comercialització curta, 
des de Granja Armengol, de Gurb (Osona); Can 
Robert, de Gavà (el Baix Llobregat), o Cal Serrador, 
d’Avià (el Berguedà) fins a Ca l’Esteve, de Batet (el 
Ripollès); la Selvatana, de Campllong (el Gironès) 
o Mas Eusebi, de Fonteta (el Baix Empordà), pas-
sant per Agrofresc, marca nascuda el 2006 fruit 
de l’acord entre dues granges del Bages, la Torre 

posar una quota. Recordo una reu-
nió amb un alt càrrec del ministeri 
a Barcelona, que ens va dir: “Hem 
calculat un poc per dalt, un poc per 
baix, hem agafat la mitjana, i crec que 
haurem encertat”. I no van encertar, 
perquè van declarar molta menys llet 
de la que es feia. D’entrada, ja vam 
néixer coixos. Un país deficitari en 
llet, com ho és Espanya i Catalunya 
molt més, al moment d’implantar la 
quota, com que en declarava menys, 
una part de la producció va haver de 
desaparèixer. 
 
Què s’hauria d’haver fet diferent? 
Un cop tenim la quota posada, que 
ha de servir per regular el mercat, 

d’en Roca, a Sallent, i El Canadell, a Santa Maria 
d’Oló, per citar-ne només alguns noms.
Es tracta de granges que han optat per línies de 

producció i comercialització més modestes, però 
que, en canvi, els ha permès mantenir viva l’ex-
plotació. No com les més de 1.200 que, segons 
dades de la Unió de Pagesos, han tancat des de 
l’any 2000 a Catalunya, en un degoteig constant 
que situarà aquest any 2022 el nombre d’explo-
tacions de vaca de llet per primera vegada per 
sota de les 400, amb una estructura també can-
viant, en la qual cada vegada més vaques estan 
en menys mans. I tot plegat, amb el sector pen-
dent que es reguli aviat el sostre per explotació 
per evitar la proliferació de macrogranges com 
les que ja han començat a aparèixer en algunes 
comarques de Ponent.�

J. C. | @jcomajoan

SARA BLÁZQUEZ 
@sarablazquez
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l’espai de domini i de poder a la in-
dústria. Les grans distribucions, que 
són quatre, fixen preus, pressionen 
la indústria, i aquesta colla a l’últim 
de la cadena, que és el pagès. I com 
que el pagès no té ningú més a sota, 
ha de fer el que pot. 

Com va passar amb les quotes, hi 
ha un abans i un després de les 
marques blanques?
La marca blanca és la plaga del sector. 
Amb la marca blanca rebenten preus. 
Hi ha la teoria, que no sé d'on surt, que 
la llet ha de servir de reclam. I això, és 
clar, es fa amb marca blanca. 

I mentrestant, pagesos que van 
plegant...
Quan jo vaig començar, érem 4.900 
granges de vaca de llet a Catalunya. 
Tampoc havien de ser tantes, però és 
que ara en deuen quedar unes 420. La 
meva opinió, no compartida per tot 
el sector i menys pels polítics, és que 
fa uns anys s’havia d’haver posat un 
sostre d’explotació, que per mi havia 
de ser de dues o tres unitats de treball, 
per poder fer torns i descansar els caps 
de setmana o poder estar malalt, amb 
100-120 vaques, i poder salvar mil ex-
plotacions a Catalunya. Però els polí-
tics i el sector se l’havien de jugar, no 
se la va jugar ningú, i ara som on som.

I per a aquest model ideal, hi 
som a temps, o ja és un procés 
irreversible?
Crec que hem fet tard. Perquè es neces-
sitaven mil explotacions a Catalunya, 
i ja estem en 400. Ara parlen de po-
sar un sostre. La Unió de Pagesos en 
plantejava un de 300 vaques; Madrid, 
800, i la Generalitat, 600, i no sé com 
acabarà. Això serveix per evitar aques-
tes grans granges de milers de vaques. 
Però per a un model escampat en el 
territori, que tothom se n’omple la bo-
ca, crec que hem fet tard.�

Directa 543 14.03.2022

SIRA ESCLASSANS  
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Helen Torres va nàixer a 
l’Uruguai, es va criar a 
l’Argentina i resideix a 
Catalunya des del 1991. Va 
estudiar Ciències Polítiques 
i es va especialitzar en 
Sociologia. El seu treball 
parteix del feminisme, 
l’anticolonialisme  
i de l’articulació entre 
llenguatge, art i polítiques. 
Especialitzada en el 
pensament de la zoòloga  
i filòsofa Donna Haraway, 
ha dut a terme traduccions 
d’obres seues com el 
‘Manifiesto Chthuluceno 
desde Santa Cruz’ o ‘Seguir 
amb el problema’ (Consonni, 
2020), i ara es troba 
immersa en la traducció 
de ‘Manifiesto cyborg’. És a 
partir d’aquest treball que ha 
desenvolupat un marc teòric 
sobre gènere i diversitat 
funcional, narratives 
espacials i llibres col·lectius. 
Torres practica intervencions  
i narratives sonores, 
coordina tallers de fabulació 
especulativa, així com tallers 
de lectura performativa.

Com abordes la idea de l’amor per mit-
jà de la lectura dels teus textos?
Reflexione sobre les relacions afectives 
i com pensar l’amor si ens considerem 

simbiòtics, com tots els organismes. Ja saps que 
soc molt fan de Donna Haraway i ella ens diu que 
ningú viu per si sol, que tothom viu en un lloc 
i que tots els organismes estan interrelacionats. 
Si tenim en compte l’amor des d’aquest punt de 
vista, se’ns amplien un munt de possibilitats, com 
serien les relacions multiespècie, però també ens 
permet pensar com és l’amor entre humans, no 
sols entre éssers no-humans. En l’article “L’amor 
en temps de Fakebook”, no parle de la simbiosi, 
sinó que l’aborde a partir d’una experiència col-
lectiva en el postporno, tot un replantejament 
de la sexualitat, de la representació de la sexu-
alitat, de les relacions amoroses… Però la meua 
sensació és que no arribem a parlar de l’amor 
i repetim moltes coses de la normativitat. Ens 
carreguem la parella, però no del tot; continu-
em sent geloses, però no treballem la gelosia… 
Llavors, al final, sents un gran abisme emocio-
nal, perquè no tens el coixí o el recer de les re-
lacions familiars, en el sentit sanguini, i “l’altra 
família” és molt difusa. Aquest text forma part 
del llibre Transfeminismos (Txalaparta, 2013), que 
fou una convocatòria a una sèrie de persones 
activistes i pensadores que es podrien conside-
rar part del col·lectiu. L’encàrrec que van fer-nos 
era un intent de definir què és el transfeminisme, 
però en aquell moment el moviment encara es-
tava naixent, per la qual cosa no sabíem què era. 
Cadascuna podia escriure sobre el que volgue-
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ra i jo vaig escriure sobre l’amor, com una carta 
oberta a les amigues. En un altre text, “El llamado 
del Chthulu. Artes de los afectos y políticas coti-
dianas”, aquest moviment ja no existia com a tal, 
han passat uns anys i jo ja estava treballant amb 
l’obra de Donna Haraway i començava a pensar 
en l’amor des d’un altre lloc, no sols en l’amor 
entre humans o l’amor queer, amb tanta etique-
ta, sinó més aviat a posar la mirada o l’interés en 
les relacions, el que em pareix una eina política 
fonamental per a canviar el món.

El llenguatge és imprescindible en el teu tre-
ball, el qual afirmes que és una tecnologia de 
codi obert que genera realitat. Com ho fem?
El llenguatge sempre està generant noves reali-
tats. Aquesta pregunta és un parany, perquè cada 
vegada que parlem estem reproduint o generant 
una realitat. Per exemple, el llenguatge binari o el 
masculí universal és un tipus de llenguatge que, 
com sabem, anul·la tota mena de diferències, uni-
fica, uniformitza i deixa fora al no-normatiu, tot 
el que no siga l’home. Com es pot hackejar això? 
Ja s’està fent, i no sols canviant el llenguatge. Per 
a mi, el llenguatge en femení o en masculí, o im-
posar la e, és un parany, perquè quan algú intenta 
imposar maneres de parlar ja està discriminant. 
Sembla que el llenguatge haguera d’anomenar-ho 
tot i la qüestió amb el llenguatge és que no anul·le 
la diferència i no que intente representar-ho tot 
en totes les circumstàncies. Jo, en el meu treball 
com a traductora, em trobe molt amb aquest pro-
blema. En els meus mateixos textos intente no 
utilitzar mai el masculí genèric, parle amb verbs, 

Helen Torres, 
sociòloga 

“El llenguatge no ha d’anul·lar 
la diferència ni intentar 

representar-ho tot”
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Posar la mirada 
en les relacions 
em pareix una 
eina política 
fonamental per a 
canviar el món

Quan parlem 
de ‘fabulació 
especulativa’ 
parlem de 
replantejar-nos 
el present

amb accions… Com menys substantius fas ser-
vir, menys adjectius necessites. O parle de per-
sones, de gent… Però quan traduïsc he d’utilitzar 
el masculí universal. No cal pretendre que totes 
les identitats càpiguen en una definició, sempre 
hi ha alguna que queda fora o una que fins i tot 
no ha sorgit, que llavors arriba i sent que ningú 
l’està anomenant. 

Amb relació al llenguatge, vas treballar un 
taller anomenat “Ficcions sòniques”, que re-
flexiona al voltant de la violència. Com opera 
el poder, siga polític, colonial o patriarcal, a 
través d’aquesta violència?
Jo amb violència em referia, per exemple, a quan, 
en els vaixells negrers, els esclaus no podien par-
lar, només podien cridar. També, al llenguatge 
que parlaven entre elles les persones esclavitza-
des, que es denominava speak sounds, “sons de la 
parla”, ja que no era considerat ni un llenguatge 
perquè a elles no les consideraven persones. A 
això em referisc quan parle de violència del llen-
guatge, perquè no hi pot existir la possibilitat de 
comunicació. D’altra banda, hi ha la violència so-
nora. Per exemple, ara mateix estem atordides. 
Viure en una ciutat és viure en un atordiment. No 
sols com ens atordeixen certs sons sinó també 
què no ens deixen escoltar i això ho hem sabut 
també gràcies al confinament. Ningú pot negar 
que l’absència de soroll de la maquinària huma-
na ens va mostrar un món que no coneixíem, ni 
qui viu a la muntanya. Jo crec que ací està molt 
clar què és la violència sonora i com poder uti-

litzar-la. Un altre exemple serien les forces de 
l’ordre, que compten amb eines que produeixen 
sons estridents, això és una tortura. I si existeix 
tot això, també existeix tot el contrari: com uti-
litzar el so justament per a generar altres formes, 
altres realitats. Quan parle de so, parle d’altres 
maneres de percebre la realitat. Hi ha una co-
sa anomenada ocularcentrisme, que és propi de 
la cultura occidental i sosté que el coneixement 
parteix de la mirada. La mirada és la percepció 
hegemònica, tot passa per ella, fins al punt que 
el sinònim de pensar és reflexionar i una refle-
xió és una metàfora òptica. Jo treballe molt amb 
la idea que s’utilitzen altres metàfores òptiques 
com, per exemple, la difracció, que ja no és el 
reflex mateix d’una cosa.

També has treballat molt entorn del concepte 
fabulació especulativa, que consisteix a utilit-
zar la ficció per a imaginar possibles realitats 
futures. Què és el que generen aquestes ficci-
ons en les persones? Creus que la construcció 
de realitats fictícies ajuda al fet que aquestes 
puguen donar-se realment en un futur?
Hi ha un llibre de Marge Piercy anomenat Dona 
al límit del temps que està escrit en 1976 i que en 
2006 es va reeditar amb una actualització, per-
què les utopies que hi havia en aquells temps 
eren molt diferents de les que hi ha ara. Piercy 
escriu un pròleg en el qual ens diu que les utopi-
es serveixen per a poder pensar cap a on volem 
anar i que, si no podem ni imaginar un altre futur, 
com canviarem el present. Per tant, la utopia és 
necessària per a poder imaginar altres mons pos-
sibles. Amb la fabulació especulativa cal tindre 
molta cura, perquè s’ha posat molt de moda i és 
molt perillosa. Aquest concepte el comencen a 
treballar Donna Haraway i la filòsofa belga Isabelle 
Stengers. La idea de la fabulació especulativa no 
és pensar futurs per a evadir-nos, sinó per a po-
der pensar en el present. Per exemple, l’exercici 
que fa Margaret Atwood en El conte de la serven-
ta és extrapolar una idea del present cap al futur, 
però aquest exercici és molt diferent: consisteix 
a inventar mons que no existeixen per a pensar 
en altres formes possibles que en l’actualitat no 
són reals en absolut, però que no tenen perquè 
no poder ser un somni. Ara, aquest concepte s’ha 
posat de moda durant i després de la pandèmia. Si 
els discursos apocalíptics ja trepitjaven fort, amb 
eixa situació era molt difícil que no s’hi posés, 
perquè no podíem pensar en el futur. A més, vi-
vim en l’era del progrés i tots hem sigut educats 
amb l’ideal del desenvolupament i que anar cap 
avant, avançar, significa millorar. I no té per què 
ser així. Pareix que quan parlem de futur par-
lem de seguir avant. En canvi, quan parlem de 
fabulació especulativa parlem de replantejar-nos 
qüestions del present. 

De Donna Haraway prens la metàfora del cí-
borg. El Manifiesto cyborg rebutja els límits 
rígids, no sols en les construccions de gène-
re sinó també aquells que separen l’humà de 
l’animal i l’humà de la màquina. Creus que 
la societat està preparada per a aquesta rup-
tura identitària?
Haraway escriu Manifiesto cyborg per encàrrec, 
perquè definís com haurien de ser dins del socia-
lisme les polítiques feministes. En aquell moment, 
als EUA, als anys vuitanta, hi ha un moviment 
molt important en el feminisme que consisteix 
en el retorn a la naturalesa i l’oposició a la tec-
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Les polítiques no 
haurien d’utilitzar 
la identitat com 
una jaqueta 
de força, sino 
com un escut

No forme part de 
cap col·lectiu, crec 
que l’activisme 
de l’assemblea i el 
carrer restringeix, 
com la institució

nologia. En canvi, Haraway diu que la natura-
lesa ja no existeix. Jo crec que les polítiques no 
haurien d’utilitzar la identitat com una jaqueta 
de força, sinó com un escut. Com és el cas de les 
TERF [en anglés, feminisme radical trans exclo-
ent], que afirmen que una dona no és feminista 
perquè va nàixer amb penis i això em sembla 
feixista. Justament perquè les polítiques identi-
tàries sempre han reforçat les diferències com a 
separacions i no com a ponts.

Tu mateixa afirmes que no ets artista ni cre-
adora, que només provoques determinades 
maneres de pensar. Però no és aquesta pro-
vocació, aquesta generació de pensaments, 
per mitjà dels teus textos, els teus tallers, les 
teues performances, una forma de creació 
en si mateixa?
Molta gent no està d’acord amb mi, però el que 
realment he sigut sempre, des del dia que vaig 
nàixer, és una militant, una activista. A mi el que 
m’interessa és la política. El que faig és utilitzar 
les eines que tinc i, probablement, si no haguera 
nascut on vaig nàixer, no faria les coses que faig,  
i si no fora dona, tampoc. Les trajectòries vitals es 
van formant a través de tota una sèrie d’entramats 
i no ets tu qui està decidint quins, per això dic que 
no soc artista. Sí que podria dir que soc sociòloga. 
He treballat molt com a investigadora i conec les 

eines. Realment, va ser la sociologia la que em va 
portar a ser artista o a no ser-ho. Jo treballe en 
els museus i faig tallers perquè és el mitjà que he 
trobat, però no ha sigut una decisió premeditada. 
També m’agradaria dir que soc escriptora, però 
no puc dir-ho perquè no puc practicar-ho, encara 
que si no fora tan precària, em dedicaria a temps 
complet a l’escriptura i a la traducció. Per això, 
quan dic que no soc artista és realment una pro-
vocació política i, al mateix temps, una mostra 
de respecte cap a la gent creadora. 

Com et relaciones amb un espai artístic ins-
titucionalitzat com és el museu?
Jo vaig als museus perquè em criden des dels 
museus, si em cridaren de les esglésies i em dei-
xaren fer el que vull, també hi aniria, igual que 
també he treballat amb ajuntaments i altres ins-
titucions. El que jo reivindique, com a activista, 
és que no és imprescindible acudir a assemblees, 
acudir a manifestacions o formar part de col-
lectius. Jo no forme part de cap col·lectiu, per-
tanc a una xarxa immensa que s’estén més enllà 
de l’Atlàntic, amb persones que ni conec, i em 
sent en una comunitat. Crec que l’activisme de 
l’assemblea i el carrer restringeix, igual que ho 
fa la institució. És un luxe per a mi treballar en 
museus i tindre l’oportunitat de redefinir l’art i 
no deixar-lo en mans del negoci.�
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Escoltar, cedir, cuidar
Pere Brunet | @CentreDelas
Investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
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Davant de conflictes armats com l’actual, 
una primera proposta personal és la 
de buscar informació contrastada i si 
pot ser no partidista, per apropar-nos 

a la complexitat de la situació i a una comprensió 
no esbiaixada. Aprenent del passat i de les inter-
vencions a Iraq i a Líbia, curiosament tolerades.

Si ho fem, descobrim que l’enviament d’armes 
és una pèssima solució. Les armes acaben matant 
persones de totes bandes. Part de les armes que 
ha estat fabricant Ucraïna els darrers anys les ha 
venut a Rússia i a Estat Islàmic. És molt probable 
que algunes de les armes que ara hi enviem si-
guin d’aquí a uns anys en les mans de grups ter-
roristes. Ucraïna és el dotzè exportador mundial 
d’armes, segons l’Institut Internacional d’Estudis 
per a la Pau d’Estocolm (SIPRI, per les seves si-
gles en anglès). Com demana l’International Peace 
Bureau (IPB) a la seva campanya global GCOMS 
sobre despeses militars, com exigeixen més de 
cinquanta premis Nobel, i en contra de les actu-
als tendències, cal reduir la despesa militar i cal 
dedicar aquests recursos a les necessitats de les 
persones. Cal canviar els mètodes, perquè les in-
tervencions a l’Iraq, Líbia i Síria no han millorat 
la vida de la seva gent.

Qui se n’està beneficiant, d’aquest conflicte? 
Per què les sancions econòmiques i la sortida del 
sistema de transacció financera SWIFT ha acabat 
afectant només la gent normal i no s’ha aplicat 
als paradisos fiscals? Per què, com diu Ana Iris 
Simón, l’Europa que mira a una altra banda quan 
el Marroc agredeix els sahrauís ara es posa la capa 
d’heroïna sanguinària? Per què no s’estudien les 
relacions entre els oligarques financers i energè-
tics de tot el món?

Cal ajudar les persones que pateixen, sense dei-
xar de denunciar els responsables immediats de 
la invasió (Putin). I cal trobar solucions diplomà-
tiques. Caldria que els equips negociadors esti-
guessin formats bàsicament per dones, per poder 
trobar camins feministes basats en l’ètica de les 
cures. Cal saber cedir, perquè els compromisos 
impliquen concessions. I cal analitzar bé totes les 

Quina posició cal adoptar davant de conflictes armats 
com el d’Ucraïna?

responsabilitats, perquè l’escalada d’un conflic-
te és com a mínim cosa de dos. Què en diem, de 
l’expansionisme de l’OTAN cap a l’est d’Europa 
durant tres dècades?

Hem estat provocant la fera durant 
anys i ara, quan ens ataca, ens pre-
guntem com aturar-la. Ningú va fer 
cas de les propostes pacifistes que du-
rant anys ens anaven venint de gent com 
Arcadi Oliveres, Jaume Botey, Pilar 
Massana, Vicenç Fisas i molts altres. 
Europa té també la responsabilitat 
d’haver-se desentès dels Acords de Minsk.

Què és més valent, defensar negociaci-
ons per arribar a solucions de neutrali-
tat o bé continuar fent el que se’ns 
diu que hem de fer? No siguem 
ingenus, deixem enrere les suposades  
guerres heroiques.

Calia, cal i caldrà treballar, amb propostes in-
formatives, pedagògiques i educatives, per de-
semmascarar els actuals discursos patriarcals, 
supremacistes, racistes i violents, per construir 
alternatives basades en valors feministes i de cura 
de les persones, per anar cap aquest altre món 
que és possible i necessari, per ser més humans.

Crec que hauríem de  
saber canviar d’ulleres, per-
què els arbres de les pàtries 
no ens amaguin el bosc de les 
persones. Persones que, totes, si-
guin del bàndol que siguin, són igual-
ment dignes i plorables. Hem d’acollir 
els refugiats –ara els ucraïnesos, però 
també els que fugen de tots els altres 
conflictes i que ara aturem als murs de 
les fronteres d’Europa. Els grans pro-
blemes que ens esperen són globals, i ens 
hem de preparar per resoldre’ls de manera 
post-violenta i amb consciència global d’espè-
cie. Perquè els conflictes climàtics de les pròximes 
dècades seran molt greus, generaran conflictes, 
desastres humanitaris i grans onades de persones 
refugiades que hauríem de saber acollir i cuidar.�
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Una esquerra líquida enfront 
d’una guerra sòlida?
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Xavier Godàs | @XavierGodas
Sociòleg

E scric aquestes ratlles 
preocupat per la in-
decisió i la confusió 
que mostra l’esquer-

ra a l’hora d’abordar la guerra a Ucraïna. 
És com si no ens acabés d’encaixar per cau-

sa de l’evolució de la geopolítica dels darrers 
vint anys. Algunes reaccions a la invasió de les 
tropes russes sobre Ucraïna reforcen la sensa-
ció que aquestes guerres postsoviètiques que es 
lliuren en sòl europeu ens agafen políticament  
a contrapel. D’aquí que, en el que segueix, plan-
tegi cinc punts d’atenció per a una posició es-
quemàtica de l’esquerra respecte de la guerra 
que es basa en dues premisses: una, que les 
posicions s’han de fixar en funció de les con-
dicions actuals; dues, que han de respondre a 
una política que transiti entre la urgència del 
context i els principis rectors de l’avenir.

Primer: L’agressor principal des del 24 de fe-
brer és el Kremlin i el seu responsable personal 
és el president Putin. És clar que hem d’apro-
fundir sobre les causes imputables al conflicte, 
perquè el coneixement forma part de l’ADN de 
l’esquerra i ha d’informar les solucions políti-
ques. Però en cap cas aquest fet d’aprofundir 
en el fons de la qüestió ha de relativitzar el 
binomi concret agressor-agredit. I el fet que 
es puguin arribar a comprendre les claus de 
l’agressió mai no ha de comportar la derivada 
que es justifiqui o s’accepti en cap grau.

Segon: És normal que un país envaït per un 
exèrcit exterior mostri motivació per defen-
sar-se. Si hi ha components d’aquest país que 
ens generen malfiances, suspicàcies o repro-
vacions, hem de tenir-les en compte, però no 
poden ser determinants per acceptar o no la 
idea de la legítima defensa en si mateixa. O es-
tem disposats a acceptar que el fet de resistir 
només sigui del tot justificable en casos ideolò-
gicament pulcres, com ara la resistència kurda 
de Rojava?

Tercer: A la llum d’una voluntat de resistència 
convé prendre posició en aspectes com el de 

Quina posició cal adoptar davant de conflictes armats 
com el d’Ucraïna?

/ GUILLEM ARDERIUS
@guiarderius

facilitar el subministrament d’armes. L’esquerra 
ha de contribuir políticament a combinar el 
sosteniment de la resistència (en sentit ampli) 
amb una diplomàcia orientada a aturar la guer-
ra. Especialment, ha de donar suport sense fis-
sures a la desobediència civil ucraïnesa i russa. 
En canvi, no és admissible advocar per la ren-
dició de qui té les de perdre (per evitar mals 
majors, es diu) si l’agredit persisteix en resistir 
l’agressor, perquè si en el cas d’Ucraïna aquest 
fos el cas, en lògica conseqüència, convindria 
receptar el mateix a la resistència bizantina de 
palestins, sahrauís o kurds, que tenen les de 
perdre des de fa dècades.

Quart: L’esquerra ha de ser estratègicament 
propositiva en pensar un sistema de seguretat 
propi autònom dels EUA, el que vol dir euro-
peu, democràtic i no-atlantista. El cas és que, 
en termes de política pràctica, si no s’aborda 
la qüestió de la seguretat, al capdavall, els seus 
termes sempre s’acaben operativitzant per la 
dreta. Raó per la qual quan esclata un conflicte 
l’esquerra acostuma a bascular entre les ocur-
rències verbals o el fet de sumar-se reactivament 
a l’esquema disponible de seguretat.

Cinquè: Per acabar, un apunt per aquelles 
faccions de l’esquerra que somiegen amb l’URSS 
i amb el món que era i no va ser: és un fet que 
Rússia no és l’URSS. Ho dic perquè hi ha qui està 
temptat a comprar la idea que l’actual conflicte 
és hereu d’una causa en origen justa estronca-
da per l’esdevenir històric: el sovietisme com a 
fórmula de poder. És una postura entre nostàl-
gica i retroutòpica, que menysprea la democrà-
cia, i que no aconsegueix veure que la guerra 
es dirimeix entre una crua voluntat de poder 
en què no es confronten models alternatius  
d’organització econòmica i social.�
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Les administracions 
ometen 
irresponsablement 
tots els efectes que 
tenen en el medi 
natural, i continuen 
plantejant més 
infraestructures
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Segons un article de la revista 
Nature, a finals de 2020, la 
massa total de les construc-
cions humanes a la Terra va 

superar per primer cop la dels és-
sers vius existents. Així, l’estat de 
la biosfera és extremament precari,  
i l’àrea metropolitana de Barcelona 
no s’escapa d’aquesta realitat. 
Encara menys, el delta del Llobregat.

Tot i el valor cabdal per a la bio-
diversitat i la provisió d’aigua i ali-
ments per a la ciutadania d’aquesta 
fèrtil plana deltaica de 95,5 quilò-
metres quadrats, l’amenaça cons-
tant del creixement urbanístic hi 
és sempre present. Les dades del 
projecte BCN Smart Rural eviden-
cien un panorama ben preocupant: 
les 6.000 hectàrees de conreus del 
Barcelonès i el Baix Llobregat po-
drien alimentar una població de tan 
sols 19.000 persones. Però en lloc 
d’aliments i vida, més del 60 % de 
la superfície del delta està coberta 
de polígons industrials, de projec-
tes d’expansions urbanístiques i de 
grans infraestructures com el port 
i l’aeroport de Barcelona.

Aquestes dues últimes construc-
cions s’han ampliat reiteradament 
al llarg de la seva història (avui el 
port ja ocupa unes 1.100 hectàrees, 
i l’aeroport segella unes 1.300 hectà-
rees més de sòl), han causat i causen 
molts impactes al territori. A conti-
nuació, alguns de força destacables.

Quant al port, els espigons atu-
ren el transport longitudinal de 
sediments, fet que accentua la re-
gressió dels terrenys deltaics prò-
xims a la desembocadura del riu 
Llobregat (més de 300 metres re-
trocedits en els últims cent anys) 
i els fa més vulnerables davant de 
l’augment progressiu del nivell del 
mar. La construcció de l’anomena-
da dàrsena interior va comportar la 
salinització de l’aqüífer profund del 
delta, vital en èpoques de sequera 
per no patir restriccions. Per “solu-
cionar” aquest problema s’ha creat 
una gran barrera hidràulica amb la 
qual, mitjançant una caríssima in-
fraestructura de purificació i cana-
lització d’aigua des de la depuradora 
del Prat de Llobregat, s’injecta ai-
gua ultrapura a l’aqüífer per mitjà 

d’una quinzena de pous a més de 
seixanta metres de profunditat. La 
darrera ampliació del Port va impli-
car el desviament del Llobregat (de-
clarat nul en el seu dia pel Tribunal 
Suprem) i la pèrdua d’un valuós es-
pai agrícola i natural per donar pas 
a una zona logística on participen 
grans capitals immobiliaris. Però les 
administracions ometen irresponsa-
blement tots aquests efectes, i con-
tinuen plantejant més infraestruc-
tures per al port: és el cas del nou 
Pla Director Urbanístic (PDU), que 
implica, amb l’excusa de reforçar el 
transport ferroviari de mercaderies, 
la construcció de més accessos via-
ris/ferroviaris i la destrucció defini-
tiva de l’antiga llera del Llobregat. 
Aquest indret, malmès intenciona-
dament, és llar de gairebé un cente-
nar d’espècies d’ocells i presenta fins 
a sis hàbitats d’interès comunitari.

Tornant a l’aeroport, l’enorme 
superfície urbanitzada afebleix la 
capacitat de recàrrega dels aqüí-
fers, anul·la la capacitat de fixació 
de CO2 del sòl i impedeix l’entra-
da d’aigua dolça a la llacuna de la 
Ricarda, fet que en provoca el dete-
riorament progressiu. Un estudi de 
Barcelona Regional apunta que l’ac-
tivitat aeroportuària del 2019 va ge-
nerar 8,4 milions de tones de CO2e, 

més del doble que les produïdes per 
la ciutat de Barcelona. I cal recordar 
que Aena (gestora de l’aeroport) va 
construir tres pàrquings per a ve-
hicles en plena Xarxa Natura 2000 
i sense cap estudi d’impacte am-
biental. Gràcies a la gran labor de 
Depana, la Fiscalia va requerir el 
2017 a la Generalitat que corregís 
aquesta irregularitat, però encara 
no s’ha fet la renaturalització pen-
dent d’aquest espai, que no s’hauria 
d’haver asfaltat mai.

El transport aeri i marítim haurà 
de decréixer per les crisis globals 
(ambiental, energètica i de materi-
als) que ja vivim, i quan la garantia 
de les necessitats més bàsiques, com 
l’alimentació, està compromesa, és 
del tot forassenyat plantejar ampli-
acions de grans infraestructures. 
L’ideal hauria de conduir cap al de-
creixement ordenat de l’economia 
i de la nostra manera de viure, a fi 
d’assegurar que els fruits de la terra 
puguin ser compartits per tothom. 
Que s’obligui a fer el primer desas-
faltatge i renaturalització d’un petit 
terreny deltaic és una bona notícia 
per a tots els éssers vius, i no hau-
ria de ser un fet puntual. Al contra-
ri, hauria de representar l’inici del 
viatge cap a la reconnexió humana 
amb la natura.�

/ ESTEFANIA 
ZORITA

@estefaniazdv

Port i aeroport de Barcelona,  
el repte del decreixement
En un moment en què la garantia de les necessitats més bàsiques està compromesa, 
és del tot forassenyat plantejar ampliacions de grans infraestructures de transport



Pobles que 
donen llum

Sara Romero | @La_Directa
Lluís Pascual | @LluisPVidal

Les cinc grans companyies 
que controlen el mercat 
energètic a l’Estat espa-
nyol –Iberdrola, Endesa, 
Naturgy, Hidrocantábrico 

i Viesgo– són habitualment propietà-
ries de les xarxes de distribució que 
transporten l’electricitat fins a les llars. 
Cada distribuïdora opera en una zona  
geogràfica concreta, de manera que 
la filial i-DE d’Iberdrola ho fa al País 
Valencià i E-Distribución d’Endesa se 
n’encarrega a Catalunya. En total, a 
tot l’Estat espanyol, aquestes dues 
empreses compten amb una bossa 
d’11 milions de clients. Això no obs-
tant, al llarg del territori existeixen 

En localitats xicotetes del País Valencià i Catalunya, societats de 
titularitat municipal o cooperatives, algunes d’elles centenàries, 
resisteixen la concentració del mercat energètic

C
ru

ïlla

municipis que contradiuen aques-
ta norma general. Pobles on el coo-
perativisme o la gestió pública han 
mantingut aquest servei bàsic prop 
de la ciutadania. Aquest és el cas de 
les cooperatives elèctriques, una  
fórmula que es manté amb especial 
vitalitat al País Valencià –on se’n po-
den comptar fins a un total de quinze, 
el que representa un 85 % del total de 
les que existeixen a tot l’Estat espa-
nyol–, o de les empreses públiques 
d’energia que operen sobretot a zo-
nes rurals. En la majoria dels casos, 
aquestes societats sorgiren a prin-
cipis del segle XX com a iniciatives  
populars per dur el subministrament 

d’energia elèctrica als pobles. Arran 
de la pressió mercantil i legislativa, 
moltes van acabar absorbides gra-
dualment per les grans companyies 
elèctriques, però d’altres han resistit.

A tocar de la vora del nou llit del 
riu Túria trobem Castellar–l’Oliveral, 
una pedania de València que es rei-
vindica com a poble. El terme del 
municipi gairebé delimita la franja 
on s’acaben els camps d’hortalisses i 
comencen els arrossars de l’Albufera. 
Ací, la llum que, a poqueta nit, il·lu-
mina les finestres de les cases és el 
fruit del treball que fa la Cooperativa 
Elèctrica de Castellar. “Naix per la 
necessitat de què arribara el sub-
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Subestacio
de la cooperativa 
elèctrica d’Alginet 
/ MATHIAS
RODRÍGUEZ
@kalimera_photo
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Al País Valencià 
es poden 

comptar quinze 
cooperatives 

elèctriques, un 
85 % de les que hi 

ha operatives a 
l’Estat espanyol

Almenar afirma 
ser l’única 

localitat catalana 
amb tot el 

cicle elèctric 
municipalitzat, de 
la generació a la 
comercialització

ministrament elèctric, perquè 
en aquell moment les grans compa-
nyies no tenien interés en els nuclis 
rurals”, conta el seu secretari, José 
Manuel Llop. Aquesta entitat es va 
constituir l’any 1924, quan un grup 
d’habitants de Castellar adquiriren 
col·lectivament les instal·lacions 
elèctriques d’un xicotet empresari  
industrial i decidiren fer el servei ex-
tensiu a la resta del municipi. 

“Cooperatives com les nostres  
tenen la funció de donar subminis-
trament de la millor qualitat al millor 
preu i de forma autogestionada per 
al consumidor –argumenta Llop–, al 
marge del gran negoci de les grans 
companyies que, històricament, 
sempre ens han combatut”. Avui dia, 
compta amb 2.600 sòcies consumi-
dores i una xarxa de distribució amb 
deu centres de transformació. Tota 
l’energia que comercialitza és d’ori-
gen renovable i fa poc ha participat 
en la constitució d’una comunitat 
energètica local.

La història de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet (la Ribera Alta) dis-
corre per camins similars des de la 
seua fundació en 1930. Situat un poc 
més al sud, el poble d’Alginet també 
rep la llum d’una entitat cooperativa 
que proporciona subministrament al 
97 % de la població. Segons Pepita 
Company, secretària de la coopera-
tiva, “representa un canvi molt gran 
passar de consumidor d’una gran em-
presa a ser soci nostre”. Company ho 
atribueix sobretot a la diferència de 
tracte: “Ací, el soci ve a les oficines 
i hi ha gent que l’atén, a les grans 
companyies tot es fa parlant amb una 
màquina”. La cooperativa compta 
fins i tot amb una subestació pròpia, 
construïda a causa del bloqueig que 
Iberdrola va dur a terme per intentar 
limitar la seua capacitat de subminis-
trament. Company va ser la primera 
dona a entrar al consell rector de la 
cooperativa, impulsant un canvi que 
ha portat la paritat de càrrecs a la so-
cietat i l’elecció d’una 
dona com a presidenta.

Energia pròpia
A Catalunya, el model 
que segueixen aques-
tes xicotetes entitats sol 
ser el de les empreses 
municipalitzades on 
l’energia es considera 
un servei i un bé comú. 
L’any 1926, la població 
d’Almenar, al Segrià, 
va construir una presa que perme-
tia subministrar al poble energia hi-
droelèctrica. A més dels usos agríco-
les i ramaders, el canal de Picanya 
permetia generar llum per a tota la 
localitat. Santi Cornet, enginyer elèc-
tric de la companyia d’Almenar des 
de fa vint anys, explica que, en aque-
ll moment, “a tot Espanya hi havia 

petites centrals o companyies muni-
cipals que generaven o gestionaven 
l’energia” i, afegeix que “després de 
la Guerra Civil, quasi tot va ser nacio-
nalitzat menys aquelles que no es van 
voler vendre, especialment coopera-
tives i empreses municipals”.

No és fins al 1950, quan creix la 
despesa energètica, 
que es van interconnec-
tar amb la xarxa d’alta 
tensió d’Endesa. “L’any 
2000 es crea la socie-
tat limitada com a em-
presa també de distri-
bució –separant-la de la 
generació–, que distri-
bueix, per una banda, 
l’energia generada per 
la central i per altra la 
xarxa d’alta tensió”, ex-

plica Cornet. Com que el vessant de 
la comercialització de l’energia tam-
bé es va haver de separar en 2007, 
des d’Almenar afirmen ser l’únic 
municipi de Catalunya que disposa 
dels tres sectors d’energia elèctrica 
municipalitzats i que són molts els 
beneficis d’aquest fet, com ara la per-
tinença, l’autosuficiència, la relació 

directa, el tracte humà o el fet d’in-
tentar causar el mínim cost possible a 
les consumidores: “Nosaltres tractem 
de modernitzar-nos i d’oferir un ser-
vei tècnic humà que empatitza cap 
als altres. Mirem pel bé comú de la 
població. Amb les empreses priva-
des –xicotetes o grans– això no passa”.

En l’actualitat, gene-
ra el 20 % de l’energia  
i compra el 80 % res-
tant al mercat majoris-
ta. En un municipi de 
3.300 habitants, l’elèc-
trica pública disposa de 
2.000 abonades, tantes 
com nuclis residencials 
hi ha a Almenar. “En el 
poble estan molt con-
tents, encara que en els 
últims tres mesos les ta-
rifes de la comercialitzadora s’han 
vist repercutides perquè també de-
penem del mercat elèctric”, detalla 
Cornet, alhora que denuncia que 
en el sistema elèctric espanyol no 
existisca una economia d’escala di-
ferent per grans i xicotetes empreses. 

“Existeixen les mateixes normatives 
per nosaltres que per les companyi-

es de 100.000 abonades. Això ens fa 
difícil competir”, assegura. 

É s  e l  m a t e i x  p u n t  d e  v i s -
ta que segueix Ramon Mullerat, 
a lc a lde  de  Sant a  C oloma de 
Queralt (la Conca de Barberà)   
i president de l’elèctrica municipal. 
Amb aquesta societat de titularitat 

municipal es distri-
bueix i comercialitza 
l’energia a tot el mu-
nicipi, de 2.700 habi-
tants, que es compra 
del mercat majorista, 
tot i que avui dia estu-
dia la possibilitat de ge-
nerar energia per mitjà 
de plaques fotovoltai-
ques i també fomenta 
i facilita l’autoconsum 
a les habitants de la lo-

calitat. Aquest cas s’explica perquè a 
principis del segle XX, amb el sorgi-
ment de moltes fàbriques tèxtils, di-
versos empresaris van fer arribar per 
iniciativa pròpia l’energia a les seues 
plantes i, a poc a poc, a les llars dels 
habitants del poble que els ho dema-
naven, fins que es va decidir traslla-
dar la gestió a l’Ajuntament. Segons 

Transformador 
elèctric de la  
subestació de  
la cooperativa 
elèctica d’Alginet. 
/ MATHIAS
RODRÍGUEZ
@kalimera_photo
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“Amb cada 
canvi legislatiu 

sempre ha tractat 
d’esborrar del 

mapa els xicotets 
distibuidors”, 
apunta José 
Manuel LLop

L’antiga central 
elèctrica 
d’Almenar 
(al Segrià) el 
1933 / ARXIU 
D’ELECTRICITAT 
D’ALMENAR SL

Mullerat, un altre punt positiu de les 
empreses elèctriques municipals és 
que els seus beneficis econòmics re-
percutisquen en els pressupostos mu-
nicipals. Si més no, l’alcalde remar-
ca que aquest era el cas fins al 2017, 
quan el mercat era estable. Amb la 
pujada del preu de la llum dels dar-
rers mesos, assegura que la compa-
nyia ha perdut abonades perquè és 
difícil competir amb el mercat ma-
jorista: “Sempre intentem vendre 
l’energia a un preu raonable, però és 
difícil competir perquè ara els grans 

venen l’energia a unes tarifes inabas-
tables per a una comercialitzadora 
tan xicoteta”, denuncia. 

Unir energies
La majoria de les cooperatives elèctri-
ques del País Valencià es troben vincu-
lades a la Federació de Cooperatives 
E l è c t r i q u e s  d e  l a 
Comunitat Valenciana 
i a Unión Renovables, 
que aplega cooperatives 
dedicades a la comer-
cialització d’energia re-
novable de tot l’Estat es-
panyol. El president ac-
tual d’Unió Renovables, 
Alfonso García, explica 
que “l’objectiu de les 
cooperatives és empo-
derar les persones del 
món de l’energia”. García, qui també 
és membre de la cooperativa energè-
tica basca Goiener, justifica la crea-
ció d’aquesta entitat: “Si les lleis que 

ens afecten emanen d’un poder polí-
tic estatal, d’alguna manera ens hem  
de fer sentir”.

“Amb cada canvi legislatiu, sem-
pre han tractat de, molt subtil-
ment, d’esborrar del mapa a les 
cooperatives i als xicotets distribu-
ïdors”, denuncia José Manuel Llop.  

Hi ha molts, d’exem-
ples, com la negativa 
des de l’època fran-
quista –i fins a la publi-
cació de la llei energè-
tica de 1997–  d’ampliar 
les instal·lacions, l’eli-
minació de facto de la 
seua activitat comerci-
alitzadora durant l’any 
2009, arran de la nova 
definició legal que ar-
bitràriament excloïa les 

entitats que estigueren inscrites a re-
gistres públics diferents del mercan-
til –com és el cas de les cooperatives–, 
l’obligació de segregar distribució i 

comercialització o el fet de repartir la 
contribució al bo social segons nom-
bre de clients, en lloc d’altres criteris 
més proporcionals. 

La darrera d’aquestes ofensives ha 
vingut de la mà de la pujada del preu 
de l’energia, moment en el qual han 
proliferat ofertes d’aquestes compa-
nyies per captar els sectors del mer-
cat regulat i de comercialitzadores 
xicotetes. “Estan fent les campanyes 
en els pobles on hi ha cooperatives 

–explica Company, tot posant l’ac-
cent en el desequilibri de forces–. 
Nosaltres som tan sols un granet de 
sorra en tota la platja”. Malgrat tot, 
les cooperativistes es mostren àmpli-
ament confiades: “La nostra clien-
tela és menys volàtil, la cooperativa 
té molta tradició i la gent hi confia 
molt”, comenta Llop. Company, en el 
mateix sentit, recorda que “sempre 
hem hagut de lluitar molt i això estem 
fent, la gent pot estar tranquil·la pel 
futur de la cooperativa”.�
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La força bruta 
txetxena al servei 

de Putin a Urcraïna 
El líder ha trobat un gran un aliat en l’actual home fort del clan 

Kadírov, que imposa un règim islamista i repressor en un territori 
que fa anys fou un maldecap secessionista per a Moscou

Nacho Ibáñez | @geoconflictos

“E
l president Putin ha pres la 
decisió correcta i complirem 
les seves ordres sota qualsevol 
circumstància”. Amb aques-
tes paraules, el president de 
la República de Txetxènia, 

Ramzan Kadírov, anunciava el desplegament de fins 
a 10.000 combatents txetxens a la guerra a Ucraïna 
per lluitar a les ordres de l’exèrcit rus. Equipats 
amb armament modern, vehicles blindats i tancs, 
les forces del líder txetxè han estat desplegades als 
fronts de combat, així com en missions especials, 
com la que fa uns dies hauria intentat assassinar al 
president ucraïnès Volodímir Zelensky. 

Kadírov s’ha atrevit inclús a qüestionar les tàc-
tiques de guerra russes considerant-les “dèbils”, i 
s’ha mostrat partidari d’intensificar els bombarde-
jos per evitar pèrdues i prendre el “control com-
plet d’Ucraïna”. Vladímir Putin utilitza les tropes 
txetxenes com un intent de desmoralitzar la resis-
tència ucraïnesa, donat que aquestes són conegu-
des arreu per la seva brutalitat i falta d’escrúpols. 
Emprades en altres conflictes com la guerra a Síria, 
el seu desplegament a Ucraïna mostra de nou les 
bones relacions de Putin amb un règim dictato-
rial acusat de greus violacions dels drets humans. 

Putin, un senyor de la guerra
L’actual invasió d’Ucraïna no fa més que demostrar 
la relació inseparable de Putin amb la guerra, un 
home i un concepte agafats de la mà d’ençà que 
l’any 1999, el llavors president rus Borís Ieltsin 
l’escollís com a successor.  El 9 d’agost d’aquell 
any assumia el càrrec de primer ministre i disset 
dies després va bombardejar Grozni, la capital 
de Txetxènia.

Txetxènia, enclavada al nord del Caucas i amb 1,4 
milions d’habitants, va aprofitar la dissolució de la 
Unió Soviètica el 1991 per proclamar la República 
Txetxena d’Itxkèria, justificant aquest acte amb 
les marcades diferències culturals, ètniques i re-
ligioses amb altres pobles de la Federació Russa.  

La proclamació de 
la independència de 
Txetxènia el 1991 fou 
un cop dur per Rússia, 
que tres anys més tard 
va envair el país   
  
L’any 1999, la guerra 
a aquest territori 
del Caucas es va 
convertir en la primera 
prova de foc per a un 
desconegut Putin

RÚSSIA

UCRAÏNA

En territori txetxè, només un 2 % de la població és 
ètnicament russa, l’islam és la religió majoritària  
i un pilar fonamental de la seva identitat.

La independència txetxena va ser un cop dur 
per a Rússia que, decidida a recuperar el territori, 
va envair el país l’any 1994. Una orografia abrup-
ta, la ferotge resistència dels guerrillers txetxens 
i la mala imatge de la guerra entre la societat 
russa, van obligar Ieltsin a signar un tractat de 
pau que, a la pràctica, concedia a Txetxènia la 
seva independència. Els anys següents van anar 
acompanyats d’una forta persecució de persones 
russes dins del territori txetxè, i de la proliferació 
de milícies jihadistes que van cometre diversos 
atemptats a Moscou.
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La societat txetxena 
es troba molt dividida 
en clans familiars i el 
lider rus ho ha sabut 
aprofitar pactant amb 
els Kadírov 
  
Segons un diari 
rus, el 2017 hi havia 
al país caucàsic 
quatre camps de 
concentració per 
a homosexuals

El lider txetxè 
Ramzan Kadírov 

L’any 1999, el conflicte txetxè es va convertir en 
la primera prova de foc per a un fins al moment 
desconegut Putin. A l’anomenada segona guerra 
txetxena, Rússia utilitza el terror com a arma de 
persuasió contra l’independentisme a la regió i, 
milers de morts després, imposa de nou l’hege-
monia russa al territori. La victòria de Putin el con-
vertí en l’home fort en qui l’exèrcit confiava per 
recuperar la grandesa imperial russa. Pel mateix 
líder rus, va ser un enfortiment moral per dur a 
terme una política exterior agressiva i participar 
en futures confrontacions bèl·liques. 

Rússia calla a canvi de la pau social
La societat txetxena es troba fortament dividida en 
clans familiars de caràcter patriarcal, i les venjan-
ces de sang juguen un paper rellevant. Això ho va 
saber aprofitar molt bé Putin, que va exaltar el co-
negut com a clan Kadírov per dividir la insurgència 
txetxena. Vladímir Putin i Akhmat Kadírov, antic 
muftí de la República de Txetxènia, van acordar 
una gran autonomia txetxena dins de la Federació 
Russa, convertint la relació en un pacte infrangi-
ble de benefici mutu. La mort del segon en un 
atemptat a Grozni l’any 2004 no va suposar un 
canvi en aquest statu quo, i el seu fill i actual pre-
sident, Ramzan Kadírov, va jurar lleialtat a Putin.

Però les noves relacions amb Rússia no van ser 
ben vistes pel conjunt de la població txetxena, i la 
insurgència continuà sent rellevant: va lliurar una 
guerra de guerrilles i va radicalitzar el seu caràcter 
religiós. El conflicte txetxè es traslladaria llavors 
al cor de Rússia, i milícies txetxenes van cometre 
atemptats sagnants, com el segrest de 800 perso-
nes l’any 2002 al teatre Dubrovka de Moscou, que 
acabà amb l’assalt de tropes russes i la mort d’al-
menys 179 persones, o diversos atacs al metro de 
la capital russa. L’any 2007, fins i tot van declarar 
l’efímer emirat del Caucas, autoproclamat hereu 
de la república independent de Txetxènia.

La por de Putin a la conversió d’un territori 
oficialment rus en el bressol de la ideologia jiha-

dista va enfortir les relacions amb Kadírov, a qui 
va donar via lliure per acabar amb la insurgència 
amb els mètodes que considerés necessaris. A la 
pràctica, això va derivar en una dura repressió 
contra qualsevol oposició al seu govern autoritari. 
La dissidència txetxena seria víctima de segrestos, 
tortures i assassinats denunciats per diverses or-
ganitzacions de drets humans. Alguns d’aquests 
crims es van produir a les principals ciutats de 
Rússia, davant de la inacció de les seves forces 
de seguretat.

La inestimable ajuda de Putin va consolidar el 
govern de Kadírov, legitimant eleccions amb per-

centatges de victòria poc creïbles de fins el 99 %, o 
participant d’un fort creixement econòmic. Segons 
càlculs de l’economista russa Natalya Zubarevich, 
l’economia txetxena depèn en un 84 % de les sub-
vencions de Moscou. D’aquesta manera, es compra 
una relativa pau social i s’assegura la fidelitat del 
territori no ja cap a Rússia, sinó cap a la figura de 
Putin. Al mateix temps, Kadírov s’ha fet envoltar 
dels coneguts com a “kadírovtsi”, una força para-
militar extremadament cruel amb la població civil, 
i d’on haurien sortit part dels combatents a Ucraïna.

Rigidesa islamista
Però si l’actual administració txetxena destaca en 
un aspecte, és en la seva interpretació pròpia de la 
xaria. El mateix Kadírov afirmava l’any 2010 que 

“les lleis islàmiques es troben per sobre de les lleis 
russes”, i apel·lava a “la destrucció de tot enemic 
de l’islam”. La seva influència sobre els imams 
locals ha capitalitzat el seu poder en una societat 
fortament religiosa. Les proclames al profeta du-
rant els actes religiosos es combinen sovint amb 
l’exaltació al líder Kadírov. Aquest personalisme  
i la participació actual en una guerra entre “infi-
dels” han estat fortament criticades per grups com 
Estat Islàmic, que consideren les milícies txetxenes 
com “apòstates i bastardes”.

A la persecució de l’oposició i la nul·la llibertat 
de premsa cal sumar-hi una molt greu repres-
sió cap a les persones homosexuals i d’altres 
dissidències sexeafectives. El diari rus Nóvaya 
Gazeta va informar el 2017 de l’existència d’al-
menys quatre presons clandestines qualificades 
de camps de concentració per a homosexuals, 
on desenes d’homes serien torturats i fets des-
aparèixer. A això s’hi afegeix la constatació de 
pallisses sistemàtiques al carrer. L’organització 
Xarxa LGBT ajuda la població perseguida a fugir 
del país. Els ofereix llocs segurs on instal·lar-se a 
Rússia, però segons aquesta organització, a vega-
des, la mateixa policia russa retorna a Txetxènia 
persones buscades.�
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Les últimes
revoltes del Rif 

Sota l’extrema repressió policial i militar del Marroc, la població 
rifenya continua sense poder reunir-se ni manifestar-se. Una bona part 

ha hagut d’abandonar el país després de les últimes revoltes
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El règim alauita va 
reaccionar brutalment 
a l’alçament de 2016 
i va detenir milers de 
persones després 
d’una manifestació  
 
Avui, encara romanen 
presoners a la presó 
nou membres de 
Hirak, inclòs el seu 
líder, Nasser Zefzafi, 
condemnat a vint anys 

EL MARROC
Rabat

Ricard de Vargas Golarons | @La_Directa

F
a poc més de deu anys, amb la revolta 
del 20 de febrer de 2011, la població 
del Rif va dir “prou” a la contínua hu-
miliació i manca de llibertats imposa-
da pel Regne del Marroc. Ocorreguda 
al mateix temps que la Primavera 

Àrab, aquesta insurrecció va ser tret de sortida 
d’una dècada convulsa i d’una onada repressiva 
que ha fet que milers d’habitants d’aquesta regió 
haguessin de marxar de casa seva, una bona part 
en pasteres.

La revolta va implicar també l’ocupació d’enti-
tats bancàries o seus governamentals i fins a sis 
assassinats resten encara impunes. El govern es 
va veure obligat a reformar la Constitució, encara 
avui paper mullat. 

El següent esclat va arribar cinc anys més tard. 
A un poble tan reprimit i empobrit com el rifeny 
només li calgué una guspira per encendre el pol-
vorí. En aquest cas, fou la mort del jove venedor 
de peix Mohssine Fikri, triturat dins d’un camió 
d’escombraries al 28 d’octubre de 2016. Aquella 
mateixa nit, presa de la ràbia i impotència, part de 
la població va sortir al carrer en múltiples manifes-
tacions espontànies a diverses ciutats. Durant els 
mesos següents es van estendre les protestes arreu. 
Es feien assemblees i debats a places i pobles de 
tot el país, d’on sortien delegats representatius, es 
reafirmava la identitat com a poble i proliferaven 
les demandes reivindicatives. 

En les manifestacions multitudinàries aparei-
xien banderes amazigues i de la república del Rif  
i, de manera espontània i autoorganitzada va sor-
gir el Hirak, un moviment popular que aviat va 
arrelar, amb centenars de milers de manifestants, 
que va rebutjar tots els partits legals marroquins 
i els va titllar de “corruptes” i “titelles del règim”. 

El règim alauita va reaccionar brutalment a 
aquest alçament i va detenir milers de persones 
després d’una manifestació el gener de 2017. Entre 
les persones arrestades hi havia criatures i jubilats. 

“El Rif estava pres per les forces policials. No hi 
havia manera de sortir al carrer. T’esperaven les 

bales i la presó”, explica Reda Benzaza, membre 
del Hirak. El 29 de maig, el règim va detenir Nasser 
Zefzafi, el cap més visible del moviment que ha 
estat condemnat a vint anys de presó. Després 
del seu empresonament, les dones van agafar el 
relleu amb Nawal Benaissa al front de les mani-
festacions, fins que va ser detinguda, igual que la 
cantant i activista Sylia.

Les demandes del Hirak
De les diverses assemblees del Hirak van sorgir 
unes reivindicacions populars desateses pel go-
vern: la investigació de la mort de Fikri i dels as-
sassinats el 2011, la fi de la persecució política, l’al-

liberament de les persones preses i el retorn de 
les exiliades, la desmilitarització del Rif, la fi de 
la corrupció i el retorn de les terres de propietat 
col·lectiva expropiades pel règim marroquí. També 
reclamaven el reconeixement de l’amazic com a 
llengua oficial, la fi de la marginació econòmica, 
la creació d’indústries, una universitat pròpia, un 
hospital oncològic o més escoles i centres culturals. 

“Hem de continuar lluitant i confiar en el protago-
nisme dels joves i les dones, que ens donen esperan-
ça perquè algun dia exercim el dret a l’autodetermi-
nació i ens alliberem del Marroc, tal com anhelem 
des de fa un segle”, reclama Jamal Mouna, exiliat 
a Catalunya després de ser empresonat per dur a 
una manifestació la bandera de la república del Rif.

Avui, la població rifenya continua sense poder 
reunir-se ni manifestar-se, sota una extrema vigi-
lància policial i militar, amb milers de persones que 
han abandonat el país. Encara romanen presoners 
nou membres del Hirak amb dures condemnes, 
incloent-hi a Nasser Zefzafi, el seu líder destacat, 
amb vint anys de presó. 

“Éssers lliures”
El Rif està situat davant de la costa andalusa i el 
nord del Marroc i forma part dels pobles amazics 
anteriors a les invasions àrabs. Ha mantingut sem-
pre la seva identitat i la defensa de la seva lliber-
tat, tal com els cabilenys d’Algèria o els tuaregs. 

“Conseqüents”, com s’autoanomenen en la seva 
llengua: el terme amazic, de fet, ve d’imazighen 
(éssers lliures), el poble rifeny havia gaudit sempre 
d’una independència econòmica i política respec-
te del sultà del Marroc. 

Alhora, ha mantingut una societat comunitària, 
amb predomini de la propietat col·lectiva, la igual-
tat i el respecte tribal, amb un fort arrelament de la 
seva llengua i cultura, a més de la defensa aferris-
sada davant de tot intent de dominació estrangera. 

La seva lluita ve de lluny. A principis del segle 
XX, l’Estat espanyol va iniciar els intents de co-
lonització per mitjà del tractat d’Algesires (1906)  
i amb la divisió del regne del Marroc en protecto-
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Amb la derrota de 
l’exèrcit espanyol 
a Annual el 1921 es 
proclama la República 
del Rif, tot un referent 
anticolonial 
  
Després de la 
independència del 
Marroc el 1956, es 
van expropiar milers 
d’hectàrees de 
terres col·lectives

Una
manifestació 
del moviment 
Hirak l’any 2016 
a Al-Hoceima

rats, que va deixar el Rif sota domini espanyol i la 
resta del territori a mans franceses. 

L’escalada militar va començar amb la primera 
desfeta espanyola, en el lloc conegut com el bar-
ranco del Lobo (1909), amb centenars de soldats 
morts a mà de les tribus rifenyes comandades per 
Mohamed Ameziane. Aquest líder militar es va 
oposar a l’apropiació colonial de les mines de plom 
d’Afra i les de ferro del Rif, propietat del comte de 
Romanones, la casa Güell i el marquès de Comillas. 

L’aferrissada lluita del poble rifeny contra els 
invasors va culminar l’agost de 1921 amb la der-
rota de l’exèrcit espanyol a Annual, amb més de 
quinze mil morts, fet que propicià la proclamació, 
el 18 de setembre, de la República del Rif, dirigida 
pel líder militar Abd el-Krim. 
 
La guerra química i el sotmetiment del Rif
Mentre continuava una guerra de guerrilles, es cre-
ava un nou estat independent, capdavanter de la 
lluita anticolonial al món. Amb el parlament a Ajdir, 
amb representants de les 41 tribus, amb diversos 
ministeris, una Constitució basada en la sobira-
nia del poble, una bandera, un himne i moneda i 
unes milícies amb 75 mil homes. Aquest període 
va suposar la modernització de la societat rifenya 
amb la construcció d’escoles, carreteres, tribunals 
de justícia i una xarxa telegràfica.

ció civil. Des de l’aire es van llençar 470 tones de 
bombes tòxiques que van contaminar els rius, les 
fonts, les collites i el bestiar, causant al voltant de 
cent mil morts. Aquests fets encara avui no han 
estat reconeguts per l’Estat espanyol i ocasionen 
milers de casos de càncer entre la població. 

Poc més tard, el 1928, al general Franco, respon-
sable militar d’aquells fets, li va ser concedida la 
legió d’honor, la màxima condecoració que atorga 
l’Estat francès, responsable militar d’aquells fets.

L’Estat francès també va tenir un rol actiu en el 
conflicte, entrant en guerra al Rif amb 400.000 
soldats l’any 1925. Un any després, Abd el-Krim 
s’entregà als francesos “per salvar el poble de l’ex-
termini i perquè les futures generacions puguin re-
prendre la lluita”. El líder rifeny va morir el 1963 al 
seu exili al Caire, després de rebre la visita de Che 
Guevara i els elogis de Mao Tse-tung o Ho Chi Minh.

Amb la independència del Marroc el 1956, es 
van accentuar les agressions neocolonials del rè-
gim alauita contra el poble rifeny, amb massacres 
contínues, condemnant-lo a la marginació i a la 
misèria i amb una ocupació militar i policial que 
dura fins ara. Això va provocar l’exili de més de 
tres milions de persones. El règim marroquí va 
expropiar milers d’hectàrees col·lectives, va in-
troduir la propietat privada i va imposar el capi-
talisme, destruint la societat tribal rifenya.�

Però les humiliacions i massacres al Rif han estat 
una constant. Vulnerant els tractats de Versalles 
(1919) i el de Ginebra (1925), el rei espanyol Alfons 
XIII ordenà l’ús de gas mostassa contra la pobla-
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L’anàlisi de Marc Almodóvar | @almotuit
Periodista i documentalista

L’estratègia 
dels corredors 

humanitaris ja s’ha 
usat a Síria com a 
via per consolidar 
el control militar 

L’AVENTURA MILITAR 
RUSSA A SÍRIA  

Els sis anys d’intervenció de l’exèrcit rus en suport del règim 
de Bashar al-Assad són una experiència adquirida que pot ser  

vital en l’escenari ucraïnès

Poques hores després de l’ini-
ci de la invasió militar russa 
a Ucraïna, el president rus, 

Valdímir Putin, va rebre una trucada 
de Damasc. Era el seu homòleg sirià, 
Bashar al-Assad, que el felicitava. Li 
agraïa una acció militar decidida que, 
deia, “és una correcció de la història 
i un restabliment de l’equilibri del 
món que es va perdre després de la 
dissolució de la Unió Soviètica”. 

Putin ha trobat pocs aliats inter-
nacionals tan entusiastes en la seva 
recent aventura militar com la del 
dictador sirià. Síria sembla ara un 
pati del darrere per a Putin. Els dar-
rers dies, amb un país devastat pels 
efectes de la guerra, creixen les infor-
macions que apunten al reclutament 
rus de mercenaris sirians per anar a 
combatre a Ucraïna. No és d’estra-
nyar. Moscou s’ha convertit durant 
els últims anys en un aliat essencial 
del règim de Damasc, prestant al seu 
govern un suport militar, econòmic 
i polític vital. 

Al-Assad sap que si no fos per Putin 
potser no seguiria en el càrrec. Si no 
fos per Putin i pels més de 63.000 
soldats que, oficialment, el Kremlin 
ha destacat a Síria des de l’any 2015 
i que han aconseguit ajudar a con-
solidar militarment el que l’exèrcit 
sirià va ser incapaç de fer. Diversos 
analistes indiquen que la interven-
ció siriana, la primera de Rússia fo-
ra d’un país de l’antiga òrbita soviè-
tica des del col·lapse de l’URSS, va 
obrir la veda a una política exterior 
del Kremlin més agressiva i arriscada. 
Els sis anys d’experiència adquirida a 
Síria podrien ser vitals ara a Ucraïna.

El 2015, el règim sirià d’Al-Assad 
estava sobrepassat. Les diferents 
faccions rebels avançaven a l’oest  
i al nord, mentre Estat Islàmic prenia 
el control de Palmira i l’exèrcit sirià 
Lliure es rearmava al sud. El règim 

baasista va demanar ajuda a Moscou, 
que es va acabar de decidir en veure 
com l’avenç de grups rebels islamis-
tes cap al port de Tartus amenaçava 
la seva única base naval mediterrània. 
Putin va desplegar la flota aèria i la 
guerra va canviar ràpidament men-
tre el Kremlin guanyava pes regional, 
atansant Damasc i Teheran a la seva 
òrbita d’influència. 

Rússia va desplegar un enfocament 
pluridisciplinari a Síria, incloent-hi 
armes de precisió de llarg abast i 
campanyes de bombardeig a gran 
escala, juntament amb guerra ciber-
nètica i l’ús de forces paramilitars. La 
capacitat russa per l’aire es va demos-
trar determinant, canviant el rumb 
de la guerra i permetent al líder sirià 
reafirmar el seu control sobre gran 
part del país. 

Segons la Xarxa Siriana pels Drets 
Humans, amb seu a París, la interven-
ció militar de Rússia a Síria ha cau-
sat la mort de 6.910 civils, inclosos 
2.030 criatures, i ha comportat més 
de 1.200 atacs a instal·lacions civils 
vitals, com escoles, hospitals o mer-
cats. El març de 2021, la Duma va re-
conèixer la mort de 112 soldats en els 
sis anys d’operacions. Segurament, 
les xifres són molt més altes, sobre-
tot si hi sumem el gran nombre de 
mercenaris russos morts.

Rússia encara és activa al país àrab. 
Els bombardejos aeris s’havien in-

tensificat en les darreres setmanes 
al voltant d’Idlib, on l’existència de 
grups islamistes ha servit a les tro-
pes russes de pretext per continuar 
intervenint. Uns atacs que han violat 
repetidament els diversos acords de 
desescalada pactats amb la Turquia 
d’Erdogan, a qui s’acusa de recolzar 
aquests grups. El darrer Cap d’Any es 
denunciava que un atac aeri rus ha-
via provocat la mort de dos menors, 
mentre que un altre atac a una esta-
ció de bombeig va deixar sense la font 
principal d’aigua potable a prop d’un 
quart de milió d’habitants de la regió. 

Rere el discurs de combatre el 
terrorisme, la intervenció russa ha 
consolidat un règim criminal com 
l’assadista i ha apropat Moscou a 
Teheran, malgrat que tots dos com-
peteixin per repartir-se el pastís de la 
reconstrucció i lluitin per contractes 
en els sectors de l’energia, els fos-
fats, l’agricultura i els béns immobles 
a Síria. A la vegada, el conflicte ha 
mostrat un Kremlin especialment as-
tut a escala diplomàtica, assolint fins  
i tot una certa legitimitat de les seves 
accions a través d’acords estratègics 
amb agents dispars com Turquia, els 
Estats Units o Israel, amb qui manté 
un denominat “mecanisme de des-
conflicte” per evitar el xoc en les 
respectives operacions sobre ter-
reny sirià. 

La negociació, per exemple, dels 
anomenats corredors humanitaris, 
va ser assenyalada com una polèmi-
ca eina de doble fil emprada de for-
ma recurrent per la diplomàcia rus-
sa en el conflicte sirià. Emprada per 
consolidar el control militar mentre 
es podia vendre com una via diplo-
màtica cap a la pau. Si aquesta es-
tratègia servirà també a Ucraïna és 
quelcom encara per veure. Però di-
fícilment tindrà el camí tan aplanat 
com a Síria.�
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Balls de gitanes 
posats al dia

Les danses populars celebrades per Carnestoltes, sobretot al 
Vallès, són una de les manifestacions culturals més antigues de 
Catalunya i alhora una tradició viva que s’adapta a cada època
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Guillem Martí | @guimmart
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s diumenge de Carnestoltes i la plaça major del poble és plena 
de gom a gom. Les parelles de gitanos i gitanes, una cinquante-
na o quasi tres centenars, depenent del poble, esperen galanes 
l’entrada a plaça. Ells vesteixen camisa blanca, armilla o ameri-
cana, espardenyes de vetes i picarols als peus que fan sonar a 
cada salt. A alguns pobles del Baix Montseny és característic un 
barret pla adornat amb una ploma. Elles duen faldilla blanca o 
de colors, mantó, una flor al cap i cintes acolorides lligades a 
les cames i a la cintura. Es fa el silenci a la plaça, la calma tensa 
abans de la tempesta. Els diablots, avituallats amb esquellots 
i màscares ferotges, fan espai empentant la gent a bastonades. 
Nervis a l’estómac. “Hauria d’haver anat a més assajos”, pensa 
algú. Una taca de moscatell adorna una camisa, record de la 
cercavila anterior on, a canvi d’alguna mostra matinera davant 
de comerços locals, les tietes (veïnes i botigueres voluntàries) els 
han servit menjar i beure. El Capità de Cavall fa la seva entrada: 

representa l’autoritat que atorga el permís per ocupar l’espai. 
El segueixen el Vell i la Vella, personatges disfressats que pre-
sideixen la comparsa i escenifiquen un pregó humorístic en el 
qual repassen els principals esdeveniments socials i municipals 
de l’any que es deixa enrere. Són l’hivern, les coses caduques  
i dolentes. La Vella es posarà de part, donant pas a la primave-
ra, al rejoveniment i a l’energia. 

La cobla comença a tocar i les parelles es posen en marxa 
amb els nuvis al capdavant (en alguns pobles encara són qui 
realment té previst casar-se). Al ritme d’un galop o d’un pasdo-
ble, fan la famosa entrada a plaça brandant mocadors blancs  
i el públic els acompanya taral·lejant l’alegre melodia del fla-
biol i la tenora. Les colles se situen als llocs assajats tot com-
ponent els quadres. Castanyoles a les mans. Comença el pri-
mer xotis. El seguiran diverses danses: catxutxes, jotes, masur-
ques, contradanses, corrandes, polques, valsos, farandoles  

Ball de gitanes  
el 27 de febrer  
a Sant Celoni 

/ JAU HERRERO 
@jau_herrero
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i balls muts. Cada poble fa el seu: el ball de gitanes s’ha d’en-
tendre com una festa i no com una dansa concreta. En algunes 
s’hi ha acabat esmunyint alguna peça moderna de rock o de 
rumba. Rialles, entrebancs, salts i alegria fins a la sortida, on 
es convida al públic a unir-se al ball, i les cambreres o mentis-
tes reparteixen vermut al públic. Per molts habitants del Vallès, 
aquesta és la vertadera essència del Carnestoltes.

Ball de picada i lluïment

La menció coneguda més antiga del ball de gitanes és un docu-
ment de 1887 on es fa referència a una ballada a Sant Celoni l’any 
1767. “Al Vallès, de forma més o menys intermitent, les gitanes 
s’han ballat sempre”, explica Enriqueta Amadó, presidenta de 
la Colla del Ferro, l’associació que organitza el ball de gitanes a 
Sant Celoni (el Baix Montseny) des que es va recuperar l’any 1981, 
després d’una presència molt anecdòtica durant la dictadura.

L’any 1905, els folkloristes Francesc de Sales Maspons i Labrós 
i Josep Masó i Camarasa van presentar al Centre Excursionista 
de Catalunya l’exposició “El ball de les gitanes en el Vallès”. 
Dividien el ball en tres èpoques: El sorgiment als segles XVI  
i XVII, on es ballaven espolsades i sardanes; un segon període 
on es trenquen els motlles i prenen pes les catxutxes, les jo-
tes i altres balls de moviment, i un tercer període a finals del 
segle XIX on irrompen danses europees i les dones casades 
deixen de ballar. Per diverses cròniques de l’època sabem que 
les ballades de gitanes dels dies de Carnestoltes eren un dels 
esdeveniments anuals més esperats i celebrats per la població.

“Gitanes és un ball de lluïment”, explica Carles Masjuan, ex-
president de l’Esbart Dansaire de Granollers (el Vallès Oriental). 
La majoria de pobles del Vallès tenien una o més colles de gi-
tanes, disposaven d’un dia concret per a la ballada i les com-
parses es desplaçaven d’un lloc a l’altre durant tota la setmana 
de Carnaval amb dansaires, músics, diablots i vestidores, que 
preparaven el vestuari i controlaven que les integrants de cada 
parella no s’apropessin massa. Després, la gent del poble cedia 
aliments i es feia un banquet pels nuvis. Amadó remarca el ca-
ràcter camperol “d’una dansa de pagesos dedicada a la prima-
vera, on tots els seus elements són per demanar bones collites”.

L’origen del nom, a debat 

Avui dia, existeixen les picades i la Roda de Gitanes, aplecs on 
distintes colles competeixen davant un jurat amb coreografi-
es d’exhibició més elaborades, organitzades de maig a juny 
alternant diversos pobles i que acaben sempre a l’abadia de 
Montserrat. L’Agrupació de Colles de Ball de Gitanes del Vallès 
és l’associació que reuneix les colles de la trentena de munici-
pis que hi participen.

Diego Luís Fernández, director de l’Institut de Cultura Gitana, 
afirma clarament que “aquestes danses populars col·lectives no 

L’Esbart Dansaire de Rubí va 
recuperar la tradició el 1970 
als escenaris, i a partir dels 
anys vuitanta es va tornar 
a ballar a les places de 
diversos municipis
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tenen res a veure amb la dansa gitana, 
que a Espanya és el flamenc, provinent 
del kathak indi amb aportacions del 
lungo drom romaní”. Al seu Costumari 
Català (1959), el folklorista Joan Amades 
parla de què el ball propi de Carnestoltes 
pel Vallès “havia estat l’espolsada (...) 
que, des de la darreria del segle XVIII, va 
prendre el qualificatiu de ball de les gita-
nes (...), hereva d’anteriors manifestaci-
ons del ball de plaça”. Amades en relaci-
ona l’origen amb les mascarades medie-
vals i les festes saturnals i les Lupercals 
romanes. A parer seu, la denominació 
de “ball de gitanes” potser es deu al fet 
que les dones duien uns vestits estam-
pats molt cridaners, elaborats a partir 
dels retalls sobrants i flors collides del 
bosc, per ser un ball festiu i de moviment 
i per l’ús de castanyoles. Segons una des-
cripció de Maspons i Lebrós, les noies 
duien un mocador a les espatlles “a lo 
gitanesc”. El folklorista Aureli Capmany, 
director de l’Esbart Català de Dansaires 
l’any 1909, parla també de les noies que 
sortien de fàbrica per anar a assajar i anaven “brutes com gi-
tanes”. Gonzalo Montaño, de la Fundació Secretariat Gitano, 
explica que “sempre ha estat present a la nostra societat la 
romantització de la vida gitana a través d’una relació d’amor-
odi que idealitza els gitanos com persones lliures que viuen al 
camp i són felices”. I afegeix que “vestir com gitanes i viure a 
lo gitano uns dies és comú a moltes festivitats peninsulars, com 
les romeries d’El Rocío i les ferias d’Andalusia”.

L’impuls pel ressorgiment del ball de gitanes té origen l’any 
1970, quan Albert Sans, de l’Esbart Dansaire de Rubí, va recu-
perar una coreografia per ser interpretada en escenaris. Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Celoni i Llinars del Vallès van ser 

El Vell i la Vella, 
a punt de parir 
la primavera, 
presideixen la 
comparsa
/ JAU HERRERO
@jau_herrero

Vista general 
ballada del  
darrer carnaval 
a Sant Celoni
/ JAU HERRERO
@jau_herrero
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“Ara ja no parlem de ‘gitano’ 
o ‘gitana’ sinó de ‘posició de 
dins’ o ‘de fora’ i ser en una 
o l’altra és independent del 
gènere o la roba”, explica 
Nacho Ferrer, de Sant Cugat
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els primers pobles a recuperar la dansa al carrer, a principis 
dels vuitanta. Des d’aleshores s’ha ballat cada any, amb excepció 
del 2021. El gran impulsor d’aquest model fou el ballarí i peda-
gog musical Joan Serra, deixeble d’Albert Sans, que, després de 
traslladar-se de Rubí al Baix Montseny, ajudà les colles de Sant 
Esteve i Sant Celoni a recuperar danses i partitures antigues  
i a coreografiar-ne de noves. Després, també ajudaria a muntar 
les dansades en altres municipis. “Quan vam recuperar el ball, 
el què ens van ensenyar els vells del poble era un vals i una 
polca”, recorda Enriqueta Amadó. “Ha evolucionat molt des 
d’aleshores. Sobretot amb el nombre de participants”. A Sant 

A part de les vallesanes, en 
altres contrades, com el Camp, 
el Penedès i el Garraf, el què es 
coneix com a ball de gitanes és 
una dansa processional ballada 
per la festa del Corpus i la Festa 
Major. Consisteix en un ball de 
cintes que les dansaires trenen al 
voltant d’un pal aguantat per un 
estaquirot i inclou un ball parlat, 
on entre dansa i dansa es reciten 
versots satírics que repassen 
l’actualitat. Apareix per primera 

Un nom per a moltes danses

Celoni, l’any 1981, van participar catorze parelles en el ball re-
cuperat i avui en dia en són més de 200.

Un ball viu

Després de ballar uns quants anys a Sant Esteve i a Sant Celoni 
“per aprendre”, Carles Masjuan va impulsar l’any 2008, amb el 
suport de l’esbart, la primera comissió de gitanes a Granollers. 
Avui dia, funciona amb autonomia i aplega una cinquantena 
de parelles. “Hi ha molta gent jove i això és fantàstic”, explica 
Carles Masjuan. La clau de l’èxit, diu, és “que demana un com-
promís relatiu, alguns assajos de novembre a gener, i si no balles 
tan bé, és fantàstic igualment, la idea és gaudir”.

Nacho Ferrer, membre de la Comissió de Gitanes de Sant 
Cugat del Vallès, explica que “fa cinc anys vam redissenyar 
el ball de la noia per fer-lo més equiparat, i ara ja no es par-
la de gitano o gitana, sinó de posició de dins i posició de fora 
i ser en una o l’altra, o la roba que es dugui és independent 
del gènere”. A Rubí, la ballada de gitanes s’ha acabat conver-
tint en una de les festes més importants de la ciutat i aplega 
multitud de dansaires. Totes les escoles primàries fan tallers 
de dansa i participen del galop d’entrada a plaça. L’èxit de la 
festivitat ha fet que sorgeixin colles exclusives de joves (me-
nors d’edat), com la Colla de Joves de Sant Esteve o la Colla 
del Filferro de Sant Celoni.�

vegada documentat l’any 1577 
a la ciutat de Tarragona. Al País 
Valencià, aquesta dansa amb 
cintes es coneix com a Ball de la 
Carxofa o de la Magrana, i se’n 
troben colles a Alcoi, Morella, 
Silla o a la ciutat de València. 
També es balla a Algemesí (la 
Ribera Alta) durant les Festes de 
la Mare de Déu de la Salut, que 
l’any 2011 van ser declarades 
patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat per la Unesco.
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Has de saber
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Et proposen prendre un cafè o menjar unes 
galetes. Et donen una estona perquè hi 
pensis, però no pots rumiar-ho molt 

perquè tenen feina. Vesteixen amb roba negra  
i mantenen una aparent solemnitat mentre et 
recomanen un fèretre bàsic o un de més encoi-
xinat. Les urnes són sòbries o de molts colors. 
Ecològiques totes. La corona de flors entra dins 
del paquet i aleshores quan ja t’han incinerat, 
es deixen damunt de safates darrere l’edifici del 
crematori on només hi ha gats. Jo he agafat una 
flor i l’he assecat entre pàgines blanques. No et 
dic els diners què costa tot això perquè et torna-
ries a morir una altra vegada. La més petita de 
casa t’ha assenyalat dins d’una foto i ha pregun-
tat si allà ja t’havies “morit”. No la va consolar 
que li diguéssim que has anat al mateix lloc on 
érem tots abans de néixer. Finalment, ens hem 
decantat per les teves cançons preferides. Has 
de saber que hem llegit coses precioses que no-
saltres mateixos havíem escrit i que el teu germà 
petit, a l’últim instant, s’ha deixat endur per un 
impuls i ha parlat de tu a pèl, improvisant. Has 
de saber que ha estat un dia esplèndid de maig 
i si quedava per brotar algun pam de verd, pe-
tit i amagat, ho ha acabat de fer en aquest dia. 
T’hem posat la teva camisa preferida i els pan-
talons de pana blau marí que et queden tan bé. 

Has de saber que en un primer moment 
vam tapar-te pensant que no passessis fred i que va ser cansat 
i estrany, que vam lliscar les hores següents, gairebé patinant, 
menjant amanides fredes sense mastegar del tot i els ulls ens 
van agafar formes horitzontals i ombrívoles. Va venir tothom, 

malalletra

això hauries de saber-ho, no hi va faltar nin-
gú, vas omplir tot l’espai a vessar. A partir 
d’aquest moment has de saber que et veuré 
arreu i a voltes, et faràs ocell lliure al marge 
de l’estol que travessa el cel o et faràs mosquit 
sobrevolant l’ampit. Has de saber que ho sé, 
que s’ha acabat, que ja no tornaràs a sentir el 
tacte de la pell contra una roca, ni sucaràs el 
dit del peu a l’aigua fred ni tindràs por, ni et 
vindran ganes de riure només de pensar això 
o allò altre. Sé que no viuràs per dins, que ja 
no contaràs les rajoles del terra de casa en es-
tones mortes ni tornaràs a aixecar el cap per 
veure tots els fragments de la vida quan es fa 
tota. Però has de saber que viuré per partida 
doble, bevent a morro el que tu bevies a ga-
let, tindré sempre totes les preguntes que no 
et vaig arribar a fer i totes les coses que no et 
vaig arribar a dir al calaix de les coses que no 
seran, tancat a prop del pit. 

Has de saber que vaig escollir l’urna de 
colors, de ratlles blaves de diferents tons per-
què la gent que vestia de negra i m’oferia 
cafè deien que es barrejava amb la terra. La 
vaig enterrar perquè es veu que es desfà al 
subsol. Per això ho vaig fer així, perquè pren-
gui la forma d’una pedra sorrenca i neixi un 
substrat nou. Hi he plantat un arbre dimi-
nut i prim que creix contra tot i busca la 

llum enlairant-se. Has de saber que el fèretre era l’encoixinat  
i les flors que després vam assecar entre pàgines blanques 
omplien l’espai i la primavera t’envoltava mentre acabava de 
brotar l’últim, diminut i amagat, verd de l’any. �

El relat d’Olga Codina 

/ MIREIA PUJOL
@mireiapujolriera
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un libro de Jonathan Martínez
La historia oficial
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Memòria que crema i exorcitza

Fer la revolució  
des dels vincles

LLIBRE
Anarquia 

relacional.
La revolució des 

dels vincles
Juan Carlos Pérez 

Cortés
Tigre de paper, 

2021
358 pàgines

LLIBRE
Siempre 
medianoche
Jerry Stahl
Traducció: 
Ce Santiago
Malas Tierras 
Editorial, 2022
440 pàgines
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El panorama men-
tal i físic que ex-

pandeix Jerry Stahl a 
les seves memòries és 
molt exigent. En ins-
tants passa d’estats de 
deliris a una comicitat 
hilarant. No és fàcil 
ubicar-s’hi.

Aquest no és un lli-
bre on l’autor intenti 
disculpar-se per con-
sumir. No ens explica 
que a les drogues hi ha 
una mena d’elixir que 
doni sentit al món. No 
les enalteix. No hi ha 
cap ús pràctic de les 
drogues, cap proto-
col d’assaig com feien 
Walter Benjamin i els 
seus col·legues, que 
s’administraven dosis 

Si ,  per  def in ic ió, 
l’anarquisme s’en-

fronta a l’autoritat en 
termes de no horitzon-
talitat, també impugna 
l’estructura relacional 
establerta a través de 
l’anarquia relacional, 
una eina que dificulta 
les relacions basades en 
el poder, una proposta 
per vincular-nos que 
elimini les autoritats, 
les jerarquies i les bom-
bolles, dins el paraigua 
de la recurrent fórmu-
la “el que és personal 
és polític”. Juan Carlos 
Pérez Cortés desgrana 
què implica, quins són 
els subjectes polítics  
i com es pot desenvolu-
par una sensibilitat cap 
a les formes no-norma-
tives de relacionar-se.

ressenyes

Alejandro Robles

Sara Blázquez | @sarablazquez

Anarquia relacional 
no és sinònim de poli-
amor. No hi encaixa la 
monogàmia sistèmica 
o estructural, però a 
la proposta anarquista 
sí que hi encaixen les 
pràctiques monòga-
mes, sempre que s’es-
tableixin les conduc-
tes a partir de com-
promisos personals 
i límits per dificultar 
caure en el contrac-
te-acord. El poliamor 
no impugna la norma-
tivitat, només permet 
que hi càpiguen més 
persones. L’anarquia 
relacional és tot el 
contrari, és un plan-
tejament poc còmo-
de, polític, que busca 
acabar amb l’autoritat 
dins les relacions.�

Celebrar-se com a 
dona des de menudes

Després de presen-
tar la versió il·lus-

trada del text de Les bo-
nes bestioles de la poe-
ta Joana Raspall, l’edi-
torial Dimoni Pelut in-
sisteix ara amb el llibre 
Soc una dona de l’escrip-
tora, dramaturga, Maria 
Aurèlia Capmany, i una 
de les veus més genuï-
nes del feminisme a ca-
sa nostra durant la sego-
na meitat del segle XX.

En aquest cas, les 
il·lustracions van a 
càrrec de Jorgina Juvé, 
que ha trobat el punt 
exacte entre la força 
que desprèn el text  
i la frescor i originalitat 
amb què Capmany ens 
parlava de la merave-
lla i importància de ser 
una dona en un món 
d’homes. L’original li-
terari no només com-
parteix el goig de ser 
dona, sinó que també 
ens interpel·la a pensar 
i fer valdre per sobre de 
tot, quin tipus de dona/
persona volem ser. Tota 
una declaració d’inten-
cions perquè, des de 
ben menudes, se’ns 
plantegi l’alegria de 
ser persones crítiques 
i lliurepensadores, que 
tinguin el poder de de-
cidir qui o què volen ser.

Encara que l’edició 
estigui enfocada als 
infants –gràcies a les 
il·lustracions plenes de 
color, simbolisme i tem-
perament de Jorgina 
Juvé– també enganxa 
al públic adult, ja que 
els dibuixos combinats 
amb els versos de la 
Capmany, més vigents 
que mai, ens fan re-
pensar la dona/perso-
na que som, serem o 
volem ser.

Cal destacar la tasca 
de l’editorial Dimoni 
Pelut  de recupera-
ció de referents de la 

LLIBRE
Soc una dona
Maria Aurèlia 
Capmany
Il·lustracions de 
Jorgina Juvé
Dimoni Pelut, 2022
40 pàgines

Anna Pujol Reig | @putxiputxis

nostra literatura i po-
sar-los a l’abast de la 
quitxalla mitjançant 
aquestes edicions ple-
nes de força. Ja que en 
pro de noves fornades, 
o referents estrangers, 
sovint deixem massa 
de banda i no donem 
a conèixer a la maina-
da les grans pensado-
res del nostre entorn 
que formen part del 
passat més immediat. 
És important aquesta 
recuperació, perquè 
aquestes dones són re-
ferents no només de 
la literatura sinó com 
a persones lluitadores  
i crítiques. Conèixer les 
figures de Maria Aurèlia 
Capmany o de Joana 
Raspall pot donar nous 
referents als infants i als 
adults, en aquest camí 
tan complex, i que mai 
acaba, que és la cons-
trucció del seu jo social 
i personal.�

controlades per veu-
re com els afectaven 
en les seves dissertaci-
ons, i si els ajudaven (o 
no) a les seves conver-
ses embafadorament 
intel·lectuals.

Aquest és un cas on 
l’autor exposa com la 
seva vida podria ha-
ver estat en el nefast 
absurd de “no ser més 
que droga”. I escriu 
per això, no contra ai-
xò. És un llibre (una 
vida) que es lluita des 
de la memòria. Stahl 
rema a través de l’oli 
bullent del record de 
les drogues. Escriu i es 
fa mal en el procés de 
dol. Escriu i es crema 
per exorcitzar-se.�



Qui combrega amb el supremacisme blanc?
Qualsevol pot quedar seduït quan li expliquen una 
història bonica. No hi ha nivell d’educació, ni bar-
ri agradable, ni grau de riquesa que ens previngui 
d’aquests sentiments tan humans i de la propaganda 
que s’hi adapta. Però, sens dubte, està més exposat 
qui es troba perdut respecte al seu paper a la vida o 
emprenyat davant una injustícia que hagi patit. 

S’aprofiten de la vulnerabilitat de l’individu?
Utilitzen el fet que algunes persones necessiten ser 
reconegudes per convèncer-les que, si participen del 
moviment, es convertiran en nobles guerrers que sal-
varan els blancs de ser extingits pels malvats jueus 
i els seus sequaços. Un discurs malè-
vol que, per ser creïble, es revesteix 
d’amenaces, conspiracions i enemics. 
 
Saps si els seus líders ocupen po-
sicions de poder?
A l’administració Trump hi havia 
supremacistes com Stephen Miller, 
Steve Bannon o persones del movi-
ment QAnon que havien estat escolli-
des per al Congrés i donants del Comboi de la Llibertat, 
organitzat per extremistes canadencs que ostenten 
càrrecs d’alta responsabilitat a l’administració. 

És un moviment organitzat?
Cada vegada més. Alguns grups han entrat als con-
sells escolars per evitar que a les aules es parli d’ho-
mosexualitat o de la discriminació de la comunitat 
negra. Però no són les típiques organitzacions d’odi 
que tots coneixem. Es presenten com a representants 
de la classe treballadora i això els fa més perillosos. 

Han modificat el discurs per adaptar-se?
Continuen emprant les velles teories dels anys vuitan-
ta i noranta sobre un nou ordre mundial, un govern 
mundial únic, la presa de possessió comunista o el 
suposat perill que comporten negres, llatins, jueus o 
persones trans. Només han canviat els mitjans de di-

fusió. Es comuniquen per Telegram, Zello, Discord, 
recorren a YouTube, Twitter i Facebook i fan servir 
el bitcoin, la criptomoneda i sistemes per recaptar 
fons que protegeixen la confidencialitat del donant. 

Fins a quin punt s’han aprofitat de la pandèmia?
Se n’han beneficiat, conscients que ha portat molta 
gent a preguntar-se quin sentit té el món actual, cosa 
que l’ha fet receptiva a les teories conspiratives so-
bre el virus i les mesures de salut pública. I els su-
premacistes són molt oportunistes, per això aparei-
xen a les manifestacions antivacunes. Utilitzen la por  
i el caos per escampar el seu verí. 

També recorren a l’humor?
És una manera de captar qui gosa fer 
bromes macabres contra els jueus, els 
negres o els homosexuals que ningú 
més diria. I així, a força de repetir-les, 
un s’acostuma a normalitzar la violèn-
cia contra aquests col·lectius. 

En el llibre afirmes que el movi-
ment té poques dones, però que 

exerceixen un paper crucial. 
Per bé que el supremacisme és obertament misogin, 
assigna a les dones el rol de la gestació i cura dels 
nens blancs. El catecisme neonazi ho resumeix en 
catorze paraules: “Hem d’assegurar l’existència del 
nostre poble i també un futur per als nens blancs”. 
Una retòrica similar a la que Hitler feia servir per a 
les dones àries: eren les recipients de la criança, una 
arma decisiva en la guerra per la supremacia racial. 

Com podem combatre el supremacisme?
Cal un esforç col·lectiu que exigeix analitzar l’odi, re-
conèixer que està en les nostres vides i rebutjar-lo pú-
blicament. Qui s’hi uneixi ha de rebre el menyspreu 
sense cap mena d’equívoc, i les marxes feixistes han 
de ser contrarestades als carrers, internet, per mitjà 
de la infiltració, el sabotatge, i també l’escriptura i la 
recerca. Tolerància zero amb els nazis.�

Corria el 2017 quan 
Tania Lavin va infiltrar-
se en el moviment 
supremacista després 
que, en una concentració 
a Charlottesville (Virgínia), 
grups de manifestants 
exhibissin símbols nazis 
i proclames contra la 
població jueva. Volia 
esbrinar qui integrava 
aquests ambients, d’aquí 
que comencés a participar 
en reunions d’aquests  
grups amb un nom fals.  
“Ha sigut emocionant, però 
també aterridor, dolorós 
i traumatitzant”, explica 
Lavin. L’experiència 
d’aquesta periodista que, 
arran de difondre la seva 
recerca, està en la diana 
dels sectors ultres amb 
qui compartia xats privats, 
queda recollida a ‘La cultura 
del odio’ (Capitán Swing, 
2022), un llibre amb què 
desemmascara la violència 
que el supremacisme blanc 
propaga a través d’internet. 
Missatges darrere dels quals, 
ens adverteix, “podria haver-
hi qualsevol veí o company 
de la nostra oficina”.

“Es mostren com 
a representants 

de la classe 
treballadora  

i això els fa més 
perillosos”

“Els supremacistes 
utilitzen la por i el caos 

per escampar el seu verí”
Àlex Romaguera | @AlexRomagueraTalia Lavin,

periodista 
estatunidenca
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/ CAPITÁN SWING
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