
periodisme cooperatiu per la transformació social
Núm. 547    del 9/5 al 22/5 de 2022    2,5 €

Qui guanya amb 
els Jocs Olímpics
Càrrecs públics de l’Alt Pirineu i Aran amb 
negocis al sector turístic promouen la 
candidatura dels Jocs d’hivern del 2030
pàg. 4-11

Suplement ‘Ones 
desobedients’
Ràdios lliures: comunicació 
per a la transformació social 
sense reconeixement legal

/ 
FE

RR
A

N
 C

O
VE

S



2    ENTRANTS

SUMARI

A
 F

O
N

S

4-11

Or olímpic
Diversos alcaldes i consellers comarcals 
del Pirineu que defensen la candidatura 
dels Jocs del 2030 tenen interessos en 
negocis turístics. Per David Bou. 

Allau inversor
La factura prevista per a la cita olímpica 
supera la inversió pública a l’Alt Pirineu 
en trenta anys. Per Jesús Rodríguez

12-15
M

IR
A

LL
S

16-18

IM
PR

ES
SI

O
N

S Religió: motor de transformació?
Amb les veus de l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular i Cristianisme i Justícia. 
Il·lustració: Ivonne Navarro. 

Sant Jordi de calabruix
La llibretera Irene Jaume reflexiona 
sobre el model actual de Sant Jordi. 
Il·lustració: Isabel Couchoud.

19-21

C
R

U
ÏL

LA

Roda d’autogestió
Ens introduïm en el món dels bike 
kitchens, tallers autogestionats 
d’autoreparació de bicicletes que 
funcionen sense diners, a través 
del voluntariat i la filosofia fes-ho tu 
mateixa. Un reportatge de Guillem 
Martí, amb fotos de Victor Serri.

22-26

R
O

D
A

 E
L 

M
Ó

N

Mà dura amb les ‘maras’ 
Gir autoritari al Salvador en el marc de 
la “guerra a las pandillas”. Per Ignasi 
Escudero. 
 
Silenci amb el periodista empresonat
Tímida reacció a Madrid amb el cas de 
Pablo González. Per Nacho Ibáñez.

Ghana, abocador d’Europa
L’anàlisi d’Helena Cardona Garriga

32

IN
D

IR
EC

TA

Conversa amb Houda Akrikez,
Àlex Romaguera ha conversat amb 
una de les cares visibles de la lluita per 
una vida digna de la Cañada Real, un 
dels barris més empobrits de Madrid 
on viuen moltes famílies en situació de 
vulnerabilitat energètica. Fotografia: 
David F. Sabadell

27-31

EX
PR

ES
SI

O
N

S

Valencià que s’ensenya
Un repàs històric a les Trobades 
d’Escola Valenciana, que tenen lloc des 
de 1986. Per Estibaliz Garcia Taboada

Malalletra
“Temps de xicoies”, un relat d’Ivet 
Eroles il·lustrat per Gat Cosmonauta

Ressenyes
Llibres i una exposició comentats per 
Núria Curcoll, Jordi Montell i Nina Valls

Entrevista a Braulio García i Matías 
Escudero
Jesús Rodríguez ha parlat amb els 
periodistes i autors del llibre El 
confidente y el terrorista. Historias (poco) 
ejemplares del antiyihadismo sobre 
la construcció del relat de la lluita 
antiterrorista. Fotos: Alvaro Minguito.

La DIRECTA enguany hem rebut dues subvencions de 
la Generalitat de Catalunya, que representen un 5% del 
nostre pressupost. Per això hem de posar el seu logotip.

Directa
periodisme cooperatiu 
per la transformació social

Directa

edita

La Directa SCCL
Riera d’Escuder, 38, nau 1, planta 1
08028 Barcelona 
Tel: 935 270 982
Mòbil: 661 493 117
directa@directa.cat
www.directa.cat
dipòsit legal: B 16982-2016

09.05.2022 Directa 547

Aquesta publicació intenta escriure amb un llenguatge
no racista, no sexista i no androcèntric.
La DIRECTA no comparteix necessàriament les idees
expressades als articles d’opinió.

QUI SOM?
A fons
Maties Lorente i Eloi Latorre
Miralls 
Gemma Garcia i Giuseppe Savino | miralls@directa.cat 
Impressions
Laia Alsina i Albert Alexandre | opinio@directa.cat
Cruïlla 
Guillem Martí i Tere Albero | cruilla@directa.cat
Roda el món 
Oriol Andrés i Joan Mas | internacional@directa.cat
Expressions 
Jofre Figueras i Eloi Latorre | expressions@directa.cat
La indirecta 
Àlex Romaguera i Mariana Cantero
Fotografia 
Victor Serri | fotografia@directa.cat
Il·lustració 
Maria Conill i Patricia Cornellana | il.lustracio@directa.cat
Correcció 
Miriam Tijani | correccio@directa.cat
Edició 
Maties Lorente i Eloi Latorre | edicio@directa.cat
Disseny gràfic i compaginació
Pau Fabregat | disseny@directa.cat
Projecte gràfic 
Lola Fernández, Gerard Casadevall, Diego Muñoz i Pau Fabregat
Coordinació web 
David Bou, Gemma Garcia i Jesús Rodríguez 
Coordinació País Valencià
Ester Fayos | paisvalencia@directa.cat
Audiovisuals
Marta Pérez | audiovisuals@directa.cat
Administració i subscripcions 
Jordi Vilaró | administració@directa.cat
Difusió 
Estel·la Marcos | directa@directa.cat
Publicitat i distribució
Irene Selvaggi | publicitat@directa.cat
Gestió web 
Talaios Koop.

MITJANS COL·LABORADORS:
El Setembre, La Rella, El Salto, La Marea, Pikara,
Argia, Ahötsa, Soberanía Alimentaria i AraInfo

CONTACTES:
General directa@directa.cat
Redacció Barcelona redaccio@directa.cat
Redacció València paisvalencia@directa.cat
Subscripcions subscripcions@directa.cat
Distribució distribucio@directa.cat

PORTADA: FERRAN COVES



ENTRANTS    3

Ens llancem a la 
piscina sonora
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Anna Celma

Comunitat

Més que mil paraules
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A la Directa toquem molts pals del 
periodisme. Escrivim repor-

tatges, treballem l’audiovisual, fem 
fotografies, il·lustrem el dia a dia o 
infografiem la informació. Recollim 
l’actualitat i responem preguntes de 
tota mena, emprant el format que 
millor s’hi adapti.
També ens animem a provar gène-

res que no ens són tan familiars. Fa 
uns mesos vam dir que per què no 
fer un podcast sobre emergència cli-
màtica. Per sort, teníem a prop refe-
rents que en saben molt. Quan vam 
iniciar aquest camí llarg, Ana Polo  
i Oriol de Balanzó ens van compartir 
la seva experiència en un parell de 
sessions en línia. 
Un cop vam engegar la maquinària, 

ens vam adonar que realment era un 
salt a la piscina sonora. Necessitàvem 
una sintonia (la veu d’Elena G. Ruiz 
i la música de Paul Vidal obren cada 
episodi), un estudi (a La Comunal de 
Sants sempre es troba algun racó), 
uns quants dies d’assaig (gràcies per 
la paciència, Quesoni!), les caràtules 
de cada entrega (dissenyades per La 
Boño), un web on acollir-ho i des d’on 
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penjar-ho a les xarxes (eskerrik asko, 
Thalaios Koop.), un teaser per fer ve-
nir set (de mans de Marta Pérez) i 
moltes, moltes, moltes reunions. 
Maig ha estat la data d’estrena de Per 

Terra, Mar i Aire, el podcast de justí-
cia climàtica de la Directa. Ja heu es-
coltat el capítol pilot? Sortim amb du-
es entregues, l’episodi 0 i 1 d’aquest 
podcast mensual. A la producció, hi 
trobem Gemma Garcia Fàbrega. Fan 
el guió i locuten Víctor Yustres i qui 
us escriu, Anna Celma (envieu ca-
ramels per a la gola). La producció  
i postproducció l’han fet Alex 
Verdejo (episodi 0) i Martí Cuxart 
(episodi 1).
Volem portar la justícia climàtica a 

les converses quotidianes i ho fem 
amb ànim de gaudir de l’experièn-
cia. No tindrem flamencs roses de 
plàstic a la nostra piscina dels po-
dcasts, però sí que beurem algun 
combinat amb menta de proximitat 
quan tanquem la temporada a l’es-
tiu. Benvingudes a Per Terra, Mar i 
Aire: en el primer episodi, parlem 
de refugiades climàtiques amb 
Miguel Pajares.
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POLÍTICA I NEGOCIS 
ANELLATS PELS JOCS

David Bou

4    A FONS

E
l 24 de juliol, el conjunt de la po-
blació de les sis comarques que for-
men la vegueria de l’Alt Pirineu i 
Aran podran votar en una consulta 

“políticament vinculant”, si estan a 
favor o en contra que el govern de 

la Generalitat de Catalunya presenti la candida-
tura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 
del 2030. En canvi, l’executiu que presideix Pere 
Aragonès ha deixat fora de la decisió les residents 
del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, que només 
podran posicionar-se sobre la participació o no 
dels seus respectius territoris en el macroesdeve-
niment, en cas que s’acabi celebrant.
Durant la roda de premsa per anunciar la da-

ta i preguntes del referèndum, la consellera de 
la Presidència, Laura Vilagrà (ERC), i la d’Acció 
Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina ( Junts), 
van assegurar que el govern explicarà el projecte 

“de manera neutra” i que no faran campanya a 

Diversos representants 
públics comarcals 
i municipals que 
defensen la cita 
olímpica del 2030 
combinen el càrrec 
amb activitats 
empresarials en el 
sector hoteler i del 
turisme de muntanya

favor del sí o del no. Malgrat aquestes afirmaci-
ons, ja fa temps que membres de l’executiu català 
i dels dos partits que en formen part treballen 
incansablement perquè els càrrecs públics de 
l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, Aran, la Cerdanya, 
el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà donin suport al 
projecte olímpic.
Helena Guillén, ramadera i portaveu de la plata-

forma Stop JJOO, creu que no ha calgut gaire esforç 
per convèncer la majoria d’electes pirinencs. “Hi 
ha càrrecs polítics que tenen interessos personals 
en el sector turístic i això els influencia a l’hora de 
decidir impulsar una candidatura com aquesta o 
a promocionar una determinada activitat econò-
mica en detriment d’altres”. Aquesta veïna de la 
Cerdanya considera que alguns representants polí-
tics de la zona “no miren pel bé comú o col·lectiu 
sinó que actuen pel seu propi benefici”.
El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, 

que prèviament havia ocupat el càrrec de director 
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Acte de presentació 
de la declaració 

institucional de suport 
als Jocs d’hivern 

del 2030 impulsada 
pel Consell General 

d'Aran, amb presència 
de càrrecs públics 

del Pirineu, l’1 de 
desembre de  
2021 a Vielha 

/ CONSELH GENERAU 
D’ARAN

Un 73,3 % del PIB de 
l’Alt Pirineu i Aran 
depèn del sector 
terciari i, d’aquest 
percentatge, 
l’hostaleria 
representa el 19,3 %, 
segons l’Idescat

general de la Fundació La Caixa, va protagonitzar 
el mes de desembre un acte de presentació dels 
pressupostos de la Generalitat per l’any 2022 a 
Puigcerdà (la Cerdanya). En la seva compareixença 
davant dels principals representants polítics de la 
zona, Giró es va congratular de les xifres acordades 
i les va relacionar amb la candidatura Pirineus-
Barcelona 2030, que segons ell contribuiria a “la 
dinamització econòmica i comercial del Pirineu”.
Aquests comptes preveuen una inversió total de 

43,4 milions d’euros en aquests territoris. Gairebé 
un 30 % d’aquesta dotació, 12,9 milions, anirà des-
tinat a les pistes d’esquí de La Molina, Boí Taüll, 
Espot Esquí i Port Ainé, quatre de les sis estaci-
ons de gestió pública a mans de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). Si a la xifra dedi-
cada al turisme s’hi sumen les partides previstes 
en el sector de les infraestructures de transport, 
principalment per carretera, el resultat és un 82 % 
del total pressupostat.

Així doncs, no és d’estranyar que un 73,3 % del pro-
ducte interior brut (PIB) de l’Alt Pirineu i Aran de-
pengui de l’anomenat sector serveis. Segons dades 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de 
l’any 2018, l’hostaleria representava el 19,3 % del 
percentatge del PIB corresponent al sector terciari. 
Aquestes i altres dades són reveladores pel que fa 
al model econòmic que les institucions públiques 
han fomentat en aquest territori, on l’any 2020 hi 
havia 72.913 persones empadronades i 40.395 places 
d’allotjament turístic repartides en 803 establiments.

El poder dels Chia a la Cerdanya
Isidre Chia Trilles ( Junts) és, des de l’agost de 2021, 
el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, 
càrrec al qual va accedir gràcies a l’acord de go-
vern amb ERC i al fet que dos anys abans va as-
solir l’alcaldia del municipi de Bolvir. Chia s’ha 
mostrat partidari de la candidatura olímpica des 
del seu nomenament, un suport que va corro-
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L’alcalde de 
Bellver de 
Cerdanya, Xavier 
Porta, i el seu fill 
i regidor, Joan 
Porta, han dimitit 
arran que es fes 
públic que es van 
construir una casa 
en una zona no 
urbanitzable

Isidre Chia, president 
comarcal de la 
Cerdanya, ha virat 
de l’escepticisme 
amb els Jocs a posar 
en dubte si fa falta 
una consulta per 
tirar-los endavant

borar el mes de febrer en la trobada que van 
mantenir titulars d’alcaldia cerdans amb Ricard 
Font, actual secretari general del Departament de 
la Vicepresidència de la Generalitat.
Ricard Font, que anteriorment havia estat presi-

dent de FGC, ha format, juntament amb Anna Caula, 
secretària general de l’Esport, i Ricard Pérez, dele-
gat del govern a l’Alt Pirineu i Aran, el trident princi-
pal d’alts càrrecs que han persuadit la classe política 
pirinenca de la idoneïtat del projecte olímpic. Ho 
confirmava Isidre Chia davant la premsa just des-
prés de la reunió del febrer: “Els alcaldes han que-
dat convençuts de com serà aquest nou projecte”.
La família Chia és ben coneguda a la comarca pels 

seus interessos empresarials, que els han servit 
d’impuls per irrompre en l’escena política. El pare 
del president del consell comarcal, Ramon Chia, 
també és alcalde des de l’any 2015; en aquest cas, 
del municipi de Fontanals, limítrof amb la locali-
tat d’on és batlle el seu fill Isidre. Aquest, compa-
gina el màxim càrrec institucional de la comarca 
amb la direcció de l’empresa Jardineria Germans 
Chia, que compta amb més d’una cinquantena de 
treballadores i que Isidre Chia dirigeix juntament 
amb el seu germà Xavier. Constituïda l’any 2004, 
l’empresa ofereix serveis que comprenen des del 
disseny i la construcció d’espais exteriors fins al 
manteniment anual de jardins i piscines, sobretot 
de segones residències propietat de famílies amb 
un alt poder adquisitiu.
A més, l’alcalde cerdà consta al registre mercantil 

com a administrador solidari de la societat limitada 
Immobles Chia, amb domicili social a l’avinguda 
Diagonal de Barcelona. Inscrita el novembre de 
2020, l’empresa té per objecte la compravenda, 
intermediació, arrendament, administració i ex-
plotació de finques rústiques i urbanes, així com 
la realització de tota mena d’obres i construccions. 
Casualment, en la mateixa data, el president del 
Consell Comarcal de la Cerdanya va constituir una 
altra societat anomenada Grup Chia Cerdanya SL, 
dedicada a la compravenda, tinença, administra-

ció, gestió i explotació de participacions, accions, 
títols i valors de societats mercantils.
La constitució d’aquestes dues societats coinci-

deix en el temps amb el període en què la candi-
datura olímpica es va concretar. Paral·lelament, 
la posició de Chia ha virat de l’escepticisme i de 
reclamar “més informació”, a posar en dubte re-
centment la necessitat de dur a terme la consulta 
prevista a la ciutadania. “Si realment els dirigents 
polítics del territori creiem que això és beneficiós, 
doncs hem de tirar endavant”, va afirmar en una 
entrevista al diari Regió 7.
La família Chia s’ha vist fa poc envoltada de po-

lèmica per les seves decisions a cavall entre l’esfe-
ra pública i privada. L’any 2021, l’Ajuntament de 
Fontanals, que presideix Ramon Chia, va autorit-
zar la transformació d’una barraca de caçadors en 
un luxós centre cinegètic amb piscina, construït 
en un terreny familiar titulat pel seu fill Xavier, 
catalogat com a rústic i que encara no comptava 

amb la llicència corresponent. L’Oficina Antifrau 
de Catalunya ha confirmat a la Directa que té una 
investigació oberta sobre aquest fet.
En una situació similar s’ha trobat el fins fa poc al-

calde de la segona població de la comarca en nom-
bre d’habitants, Bellver de Cerdanya. Xavier Porta 
i el seu fill i regidor de Cultura, Joan Porta, han 
dimitit per la pressió veïnal generada després que 
l’entitat SOS Pirineus denunciés públicament la ca-
sa que el segon s’està construint sobre una antiga 
barraca d’eines que formava part d’una explotació 
minera en una zona no urbanitzable. Anteriorment, 
l’Ajuntament havia aprovat la modificació del catà-
leg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 
per incloure aquesta construcció.
Malgrat que el batlle dimissionari va argumentar 

que l’edificació es fa servir com a “cobert agrícola”  
i tan sols es va concedir una llicència per construir-hi 
un annex, l’escàndol ha crescut tant que pare i fill 
han hagut de renunciar al càrrec. Tots dos, membres 
del partit Endavant Cerdanya, havien mantingut un  
suport discret a la candidatura olímpica.
La ramadera Helena Guillén lamenta que a la co-

marca “hi ha molta especulació amb la terra, és 
un disbarat”. Les dades li donen la raó, perquè 
la Cerdanya és la quarta comarca de les 42 que 
té Catalunya (si hi comptem el territori singular 
d’Aran) amb el preu mitjà de venda d’habitatges 
d’obra nova més elevat: 2.750,04 euros per metre 
quadrat construït. “Es requalifiquen sòls rústics 
com a urbanitzables i això fa que ens quedem sen-
se pastures i terres cultivables”, assegura Guillén. 

“Molts ramaders tenim terres en règim d’arrenda-
ment. Si es fan urbanitzables, les perdem. A més, 
disminueix l’oferta i augmenten els preus”. Això 
també afecta l’accés a l’habitatge, “a no ser que si-
guis d’aquí i la teva família tingui terres o immobles, 
és molt difícil establir-s’hi”, conclou la ramadera.

Aran, monopoli de l’hostaleria
Juntament amb la Cerdanya, l’indret on tindria més 
impacte la concessió dels Jocs Olímpics d’hivern 
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L’hotel Pey 
Resort de Sort 
figura a nom 
d’una empresa 
de la família de 
Gerard Sabarich, 
alcalde de Rialp, 
expresident del 
Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà  
i ferm defensor de 
la cita olímpica

L’alcalde de Vielha 
i Mijaran, Juan 
Antonio Serrano, és  
propietari d’Hoteles 
Serrano, que explota 
com a mínim 
onze apartaments 
turístics i dos hotels

A LAS COSAS
POR SU

NOMBRE

Las autoras del demoledor trabajo 
Democracia patriarcal analizan en él los 
mecanismos que reproducen el 
patriarcado neoliberal actual.

del 2030 a la candidatura Pirineus-Barcelona seria 
Aran, ja que entre les dues acollirien les competici-
ons de la majoria de les disciplines esportives, així 
com dues de les tres viles olímpiques que preveu el 
projecte presentat per la Generalitat, entre altres in-
fraestructures. Les institucions araneses han donat 
suport en bloc a la proposta olímpica des del seu 
inici, promovent-la a banda i banda de la Noguera 
Ribagorçana de la mà del govern espanyol.
Roger Martorell és veí d’Aran i guia d’alta munta-

nya, una activitat que es podria veure beneficiada 
per la concessió dels Jocs Olímpics. Tot i viure, en 
bona part, del turisme, té una posició crítica amb 
la candidatura perquè, si bé considera que gràcies 
al sector la seva comarca té uns ingressos econò-
mics més elevats que altres llocs del Pirineu, creu 
que “les decisions que es prenen estan ancorades 
en l’època del boom turístic, perquè s’aposta per 
portar més i més gent i no es pren la referència 
d’altres llocs que han quedat saturats, i on això 
ha comportat conseqüències negatives en l’àmbit 
ambiental, d’habitatge o de precarització de les 
feines”. Martorell explica que a Aran tota la po-
blació està relacionada amb el turisme en major o 
menor mesura: “És el motor que ha mogut la vall 
i ha enlluernat una mica a tothom. Això influeix 
en els posicionaments de la generació que ara està 
en els llocs de presa de decisions”.

Una persona amb molt poder polític i interessos 
econòmics en el sector turístic de la vall és l’al-
calde de Vielha i Mijaran, Juan Antonio Serrano 
Iglesias, membre del partit Unitat d’Aran – Partit 
Nacionalista Aranès (UA-PNA), associat al PSC des 
de 1995. Serrano és propietari i gerent de l’empresa 
Hoteles Serrano, que compta amb almenys onze 

apartaments turístics amb 25 places d’allotjament 
i dos hotels de 24 i 22 habitacions al mateix mu-
nicipi que governa, segons consta al llistat d’em-
preses i apartaments turístics de la Generalitat. 
En total, Aran ofereix 112 establiments hotelers 
amb una capacitat de 6.491 places, quan la xifra 
de persones empadronades a la vall el gener de 
2021 era de 10.265. 
Serrano també és conseller, vicesíndic primer 

i responsable d’Economia, Turisme i Promoció 
Econòmica del Consell General d’Aran, principal 
institució administrativa d’aquest territori pirinenc. 
La màxima autoritat de l’òrgan de govern d’Aran 
és la síndica general, càrrec polític que actualment 
recau en Maria Vergés Pérez, del mateix partit que 
l’alcalde de la capital.
Altres membres del consell aranès i del partit que 

hi governa també tenen negocis privats en l’hosta-
leria. És el cas de Francisco Bruna Capel, conseller, 
vicesíndic segon i responsable de Territori, pai-
satge i gestió ambiental, que és titular d’un hotel 
apartament de cinquanta places i un restaurant al 
municipi de Naut Aran, on s’ubica l’estació d’esquí 
Baqueira-Beret i en el qual també exerceix de re-
gidor. Probablement, aquest terme municipal té 
el rècord d’habitatges d’ús turístic en proporció a 
la seva població, gràcies a un marc normatiu que 
n’afavoreix la proliferació. L’any 2021 compta-
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va amb 1.941 persones empadronades, mentre 
que enguany s’han xifrat en 1.100 els immobles 
destinats a lloguer vacacional.
Roger Martorell assegura que, a persones com 

ell, que han vingut de fora per treballar a la vall  
i que tot i no tenir-hi família s’hi han volgut esta-
blir, “se’ns fa difícil trobar habitatge perquè prima 
l’interès econòmic i hi ha molta gent que prefereix 
posar la casa al mercat turístic”. Lamenta que “la 
majoria està en la lògica del profit, no de fer co-
munitat i obrir les portes a qui vol viure aquí”. Per 
això aposta per prioritzar els interessos de les re-
sidents: “No pot ser que els caps de setmana els 
pobles estiguin desbordats pel que fa a pàrquings, 
internet, residus i aigua, però que la majoria de 
l’any les cases estiguin tancades”. 

El paradigma del Pallars Sobirà
L’actual president del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà, Carlos Luís Isus Castellarnau (no adscrit, 
després d’abandonar la bancada de Junts), és tam-
bé regidor d’Espot i responsable d’obres, urba-
nisme i medi ambient. Anteriorment, aquest em-
presari del sector turístic havia estat alcalde del 
municipi –entre 1991 i 1999– i després propietari 
de l’estació d’esquí de la localitat, que va adquirir 
l’any 2001 de mans de la constructora Copcisa per 
valor de 4,8 milions d’euros, gràcies a un crèdit 
concedit per l’Institut Català de Finances (ICF). 
Tres anys després, l’ICF va anunciar l’embarga-

ment del complex per impagament del crèdit i la 
gestió va passar a les mans d’una nova societat 
mixta, les accions de la qual van quedar repartides 
entre diversos ajuntaments i empresaris turístics 
de la zona. El novembre de 2005, la Generalitat 
va prendre el control de la titularitat de l’estació 
d’Espot Esquí per evitar el seu tancament i l’ICF se 
la va quedar en propietat, amb la gestió delegada a 

FGC. Després de diverses anades i vingudes, l’any 
2011, el domini esquiable va passar definitivament 
a FGC, que va desemborsar 16 milions d’euros de 
diners públics per Espot i Port Ainé. 
Malgrat el seu estrepitós fracàs en la gestió del 

complex turístic, Isus Castellarnau és un dels princi-
pals defensors a la zona dels Jocs Olímpics d’hivern. 
Combina la seva trajectòria política amb el càrrec 
d’administrador únic de l’empresa Parc Natur Espot 
SL, dedicada a la promoció d’activitats turístiques 
d’aventura i radicada al càmping La Mola. L’agost 
de 2019, Isus va recuperar la presidència del consell 
comarcal –que va obtenir el 2016 amb les sigles de 
CiU– gràcies a una moció de censura presentada 
per la coalició Fem Municipi-ERC contra Gerard 
Sabarich, membre de Junts, president del PDeCAT 
al Pirineu i alcalde de Rialp, que l’havia substituït 
en el càrrec durant poc més d’un mes.
Sabarich també dona suport amb vehemència a 

la candidatura olímpica i, de la mateixa manera 

que el seu rival polític al consell comarcal, té inte-
ressos familiars en el sector turístic, concretament 
en l’empresa Rialp Car 4.4., la societat limitada de 
la qual va ser administrador solidari fins a finals 
de 2020, dedicada al lloguer de material d’esports 
d’hivern i a oferir serveis relacionats amb el món 
de la restauració, que ara dirigeixen la seva mare  
i el seu germà. Segons el llistat d’empreses i es-
tabliments turístics del Departament d’Empresa  
i Treball de la Generalitat, actualitzat el mes d’abril, 
l’Hotel Pey Resort de Sort, amb 92 places, enca-
ra consta a nom de Cerveseria de Rialp SL, una 
altra empresa de la família Sabarich Fernández-
Coto que hauria quedat absorbida ara fa un any 
per Rialp Car 4.4. 
Certament, la llista de càrrecs públics amb inte-

ressos econòmics en el sector turístic i de la cons-
trucció al Pallars és inacabable: des del gerent del 
consell comarcal Ivan Guiu Farré (administrador 
mancomunat de Pallars Esports 2014, SL), passant 
per càrrecs actuals i passats d’aquest organisme, 
fins a diversos alcaldes. Tanmateix, el cas del muni-
cipi de d’Alt Àneu és paradigmàtic, influït també per 
la seva condició de fronterer amb Aran. L’alcalde és 
Xavier Llena (IAA-independents), fill de l’exalcalde 
i conseller d’Agricultura durant el segon tripartit, 
entre els anys 2006 i 2010, Joaquim Llena (PSC).
Llena pare va haver d’anar als tribunals per un 

litigi urbanístic provinent de la seva etapa com 
a batlle (1995-2006) quan va impulsar la cons-
trucció de 48 pisos als terrenys de l’hotel La 
Bonaigua –propietat dels seus pares–, en el con-
text de l’expansió urbanística de l’estació d’esquí 
de Baqueira-Beret. La germana de l’exconseller 
té cinc apartaments turístics al municipi i el seu 
nebot i actual alcalde ha fitxat fa poc com a asses-
sor de la síndica d’Aran, Maria Vergés, amb una 
retribució de 55.000 euros bruts anuals.�

Carlos Luis Isus, 
president comarcal 
del Pallars Sobirà, 
va adquirir l’estació 
d’esquí d’Espot 
el 2001, que la 
Generalitat va 
acabar rescatant

Ricard Font, 
secretari 
general de 
Vicepresidència 
de la Generalitat, 
al costat d’Isidre 
Chia en un acte 
de presentació del 
projecte olímpic a 
titulars d’alcaldia 
cerdans, el mes 
de febrer 
/ GOVERN DE LA 
GENERALITAT
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El projecte a 
la Zona Franca 
de Barcelona 

afectaria un grup 
d’habitatges,  

el veïnat dels quals 
assegura que no en 
té cap informació

La inversió prevista  
és de 124 milions 

d'euros a la Marina 
del Prat Vermell, 

de 81,5 a la capital 
de la Cerdanya 

i de 56,5 a la 
capital aranesa

Jesús Rodríguez
David Bou

Allau de totxo olímpic
El projecte preveu construir viles olímpiques a Puigcerdà, Vielha i el barri 
barceloní de la Marina del Prat Vermell, amb una despesa de 262 milions d’euros

“Primera notícia que 
aquí facin res dels Jocs 
Olímpics, però si pa-
guen bé, per mi millor, 

que em vull jubilar. Ara, ja se sap que 
aquesta gent volen duros a quatre 
pessetes”. Així s’expressa la propi-
etària del restaurant Flores, ubicat 
al carrer de l’Encuny del barri de la 
Marina del Prat Vermell, a Barcelona. 
La visita de la Directa ha sorprès el  
veïnat d’aquesta part de la Zona 
Franca, que no sabia res de les inten-
cions de substituir els seus habitat-
ges per una de les tres 
viles olímpiques que 
el projecte Pirineus-
Barcelona 2030 preveu 
edificar a Barcelona, 
Puigcerdà (la Cerdanya) 
i Vielha (la Vall d’Aran).
Segons el document 

tècnic de la candidatu-
ra, la vila olímpica de la 
capital catalana “com-
pletarà l’entramat urbà 
de la zona mitjançant la 
substitució d’unes naus 
industrials obsoletes per nous edificis 
destinats a usos residencials i a noves 
activitats econòmiques”. Una part im-
portant d’aquests terrenys del distric-

Cases que 
s’enderrocarien per 
construir la futura 
residència olímpica 
a la Marina del Prat 
Vermell (Barcelona)
/ VICTOR SERRI

te de Sants-Montjuïc són propietat de 
l’empresa Santiveri (que els té llogats 
per activitats industrials), però la resta 
són habitatges de petites propietàries 
que el projecte de la Generalitat obvia.
En total, el complex residencial ocu-

paria una superfície de 25.000 me-
tres quadrats, on es construirien 450 
habitatges de 75 metres quadrats de 
mitjana cadascun, amb una capacitat 
total per allotjar 2.250 persones. La 
inversió estimada és de 124 milions 
d’euros i la proposta preveu que les 
obres s’executin mitjançant la crea-

ció d’una societat mixta 
publicoprivada. El veï-
nat sí que està informat 
del pla urbanístic que 
afectarà diverses par-
cel·les, però encara no 
se li ha comunicat res 
sobre la intenció d’ubi-
car-hi la residència d’es-
portistes i oficials dels 
Jocs Olímpics.
Una treballadora de 

la marbreria del car-
rer de Gabriel Miró as-

segura que “aquí no en sabem res, 
d’això. Primera notícia. En principi, 
no tenim cap termini i continuem 
treballant”. Saben que el termini 

per acabar d’executar tot el pla és 
l’any 2034, també que indemnitza-
ran les propietàries i que haurien de 
reallotjar les llogateres, però no co-
neixen ni el calendari 
ni tan sols s’han xifrat 
les quantitats de la in-
demnització i la taxació. 
Tanmateix, a tocar de 
casa seva ja s’han alçat 
dos grans edificis: La 
Ciutat de l’Aigua –seu 
d’Agbar– i la seu central 
de l’Agència Tributària 
de Catalunya.
Les altres dues viles 

olímpiques es projec-
ten als nuclis urbans 
més propers a les seus 
pirinenques proposades: Puigcerdà 
i Vielha. A la capital de la Cerdanya, 
es preveu la construcció de 445 
habitatges de 85 metres quadrats, 
amb una capacitat total per allotjar 
1.780 persones. Les parcel·les tria-
des són avui d’ús agrícola i se situ-
en al sector on hi ha planificada la 
urbanització de l’Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) Camí de les fàbri-
ques. Aquesta es troba a la banda 
sud-est de la població, ocupa una 
superfície total de 7,3 hectàrees  

i la inversió estimada s’enfila fins 
als 81,5 milions d’euros.
Pel que fa a Aran, el dossier del 

projecte olímpic contempla “dos 
emplaç aments  fac -
t ib les  que ac tuar i -
en de forma comple-
mentària”. El primer, 
un solar rectangular  
d’1 ,5  hectàrees  on 
s’emplaça avui dia 
l’aparcament Baqueira 
1500, ubicat a tocar 
de les pistes d’esquí. 
El segon, el solar de 
l’antiga caserna mili-
tar de Vielha, abando-
nada i posteriorment 
enderrocada, de 180 

per 120 metres al bell mig del nucli 
antic del municipi. Aquí s’hi propo-
sa construir 300 habitatges d’entre 
70 i 100 metres quadrats cadascun, 
amb una capacitat per acollir 1.250 
persones i 5.000 metres quadrats 
d’aparcament i superfície comer-
cial. La titularitat d’una part dels 
terrenys és municipal i la de l’al-
tra, estatal; per tant, el document 
recalca que la gestió hauria de ser 
pública. La factura pujaria fins als 
56,5 milions d’euros.�
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LA FACTURA OLÍMPICA SUPERA 
30 ANYS D’INVERSIONS
El projecte publicat pel govern català el mes d’abril preveu que els  
Jocs del 2030 costin 1.391 milions, mentre que la Generalitat en destinarà  
43,4 a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran segons el pressupost del 2022

Jesús Rodríguez 

“Els primers Jocs Olímpics amb zero 
emissions i zero residus”. Aquesta 
afirmació tan contundent apareix a la 
pàgina 8 del projecte “Jocs Olímpics  

i Paralímpics d’hivern Pirineus-Barcelona”, que va 
fer públic el departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya a començaments d’abril. 
En el mateix document, però a la pàgina 16, el go-
vern modula el llenguatge i rebaixa les expecta-
tives, tot assegurant que l’esdeveniment olímpic 
es farà amb “la intenció de garantir una petjada 
d’emissions neutra”. Només una desena de pà-
gines més endavant, en el capítol on es concreten 
les actuacions que es duran a terme, s’imposa el 
pragmatisme i es reconeix obertament que s’hau-
ran de “compensar les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle que no es puguin evitar”. I és que el 
conjunt del redactat del projecte està travessat per 
declaracions de bones intencions amb relació a 
l’actual context de canvi climàtic, alhora que s’as-
segura que les principals infraestructures previs-
tes estaran encaminades a reduir les emissions de 
gasos d’escalfament global. Paradoxalment, però, 
en els apartats on s’entra en detalls, es reconeix 
explícitament que els Jocs Olímpics seran un es-
deveniment amb un gran impacte en la mobilitat, 
que caldrà l’ampliació d’eixos viaris i de super-
fícies esquiables, la construcció d’allotjaments  
i, amb tot plegat, no es podrà evitar el consegüent 
repunt de les emissions de CO2. 
Un exemple clar d’aquestes contradiccions el tro-

bem en el capítol “Infraestructures addicionals”. 

El document promet 
“zero emissions”, 
però preveu 
grans telecabines, 
ampliar carreteres 
i descarta noves 
connexions en tren

El 99 % 
de les usuàries de 
La Molina hi arriba 
en cotxe

L’1 %
s’hi desplaça 
amb la línia R3 
de Rodalies de 
Catalunya

En el text s’assegura que “amb l’objectiu de re-
forçar el model de transport sostenible, es pro-
posa un model d’accessibilitat a través del trans-
port públic”. I com es concreta aquesta propos-
ta? Bàsicament, amb la construcció de tres grans 
telecabines a les estacions d’esquí de Masella, La 
Molina i Baqueira-Beret. Una inversió conjunta de 
64 milions d’euros per arribar a peu de pista i a la 
part més alta de les estacions. Un dels arguments 
per defensar aquesta opció és que permetria “un 
enllaç complet des de la ciutat fins a les seus de 
muntanya amb transport públic”. Però resulta que 
el traçat dels telecabines no substitueix rutes actu-
als amb cotxe, sinó que arriba fins a punts actual-
ment inaccessibles amb vehicle privat i les bases 

d’aquests nous transports per cable se situarien en 
zones amb amplis aparcaments, com és el cas de 
Berga, on s’hi vol construir un gran pàrquing de 
2,6 hectàrees. Si revisem les estadístiques actuals 
d’ús ferroviari per desplaçar-se a les pistes d’es-
quí, la conclusió és demolidora: la mitjana anual 
d’usuàries que van a La Molina amb la línia R3 de 
Rodalies no supera les 3.000 passatgeres, d’una 
afluència total a l’estació de 400.000 persones 
per temporada. El 99 % hi arriba en cotxe. El ma-
teix passa a Alp – Masella i el percentatge s’enfila 
al 100 % de desplaçaments en vehicles privats en 
el cas de Baqueira-Beret. 
Els telecabines, més que complementar l’oferta 

de transport públic, semblen més aviat un reclam 
per atraure més practicants de l’esquí i turistes de 
muntanya que s’hi desplacin amb vehicle privat. 
Per això, es preveu la construcció de noves zo-
nes d’aparcament a peu de pista i l’ampliació dels 
principals eixos viaris que connecten Barcelona, 
Lleida i el sud de l’Estat francès amb els Pirineus. 
Entre d’altres, s’ampliarà la capacitat de la C-16 
entre Berga i Bagà (174 milions d’euros), s’allarga-
rà el traçat de l’autovia A-14 que neix a Lleida fins 
a arribar a la frontera francesa (790 milions d’eu-
ros) i es reforçarà amb un nou carril la C-28 entre 
Viella i Baqueira (30 milions d’euros). En paral·lel, 
però, s’assegura que, aprofitant els Jocs Olímpics, 
es desdoblarà el traçat ferroviari entre Montcada 
i Puigcerdà (994 milions d’euros) que, des de fa 
dècades, funciona amb via única i és un autèntic 
maldecap per al passatge, a causa de la baixa fre-
qüència de trens i els constants retards horaris. 
Així i tot, en el projecte –paradoxalment– queda 
descartat que esportistes i espectadores facin ser-
vir el tren per anar de Barcelona a la Cerdanya 
durant la celebració olímpica i proposen fer-ho 
en autobusos, justificant-ho per “un temps de des-
plaçament molt superior” en el primer supòsit. 

Despesa mai vista als Pirineus 
Els costos directes associats amb les tres setmanes 
d’esdeveniment olímpic s’enfilen, segons el pro-
jecte de la Generalitat, fins als 1.391 milions d’eu-
ros –si no es produeixen desviacions pressupostà-
ries– que no inclouen ni les infraestructures ni els 
equipaments. Només en les nòmines del personal 
contractat per a l’ocasió s’hi han de destinar 228 
milions d’euros (més de 70 milions només en el 
desplegament de seguretat); en l’apartat de tecno-
logia s’hi preveuen 208 milions d’euros; les seus 
de la competició rebran 149 milions d’euros; el re-
but elèctric s’estima en 56 milions d’euros; 76 mi-
lions es calculen per al capítol de les cerimònies 
d’inauguració i clausura i 64 milions en comuni-
cació, promoció i màrqueting. Només cal compa-
rar-ho amb la inversió pública dels pressupostos 
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43,4 M € 
són les inversions 
previstes a la 
vegueria de l’Alt 
Pirineu i Aran en el 
pressupost de la 
Generalitat pel 2022

56 M € 
és l'estimació del 
rebut elèctric durant 
la celebració dels 
Jocs Olímpics

64 M € 
és la despesa estimada 
comunicació, promoció 
i màrqueting

1.391 M € 
són els costos 
directes associats 
a les tres setmanes 
d’esdeveniment 
olímpic, no 
s'inclouen ni les 
infraestructures ni 
els equipaments

El 25 % 
de l’ingrés 
previst provindrà 
dels principals 
patrocinadors del 
COI: Coca-Cola, 
Bridgestone, Airbnb, 
Panasonic, Procter & 
Gamble, Samsung, 
Toyota i Visa

70 M € 
és el cost previst 
en les cerimònies 
d’inauguració  
i clausura

2022 de la Generalitat de Catalunya a la vegueria 
de l’Alt Pirineu i l’Aran per veure la desproporció: 
43,4 milions d’euros, un 82 % dels quals estan desti-
nats justament a infraestructures viàries i estacions 
d’esquí, i la resta per a la sanitat, l’educació, els 
serveis socials i els equipaments de la Vall d’Aran, 
l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, 
l’Alt Urgell i la Cerdanya. Si tenim en compte que 
el mateix govern va anunciar que la inversió en 
aquestes comarques ha estat la més alta de tots els 
pressupostos autonòmics dels últims trenta anys, 
podem deduir que la xifra que es pretén gastar du-
rant el mes de febrer de 2030 supera les inversions 
de tres dècades a la vegueria pirenaica.
Del conjunt de la despesa de l’esdeveniment, les 

administracions públiques n’aportarien un mínim 
de 55 milions en forma de subvencions directes, a 
què caldria sumar les aportacions indirectes via re-
captació de loteries o exempcions fiscals. El Comitè 
Olímpic Internacional (COI) preveu aportar 700 
milions, gran part dels quals recaptats gràcies a la 
comercialització de drets d’emissió televisiva –per 
ara no es concreta quina part d’aquests ingressos 
recaurà en les arques públiques a través de TV3, 
TVE i Betevé. I un significatiu 25 % de la recaptació 
es preveu que provingui dels principals patroci-
nadors del COI que, en l’actualitat i per ordre de 
rellevància, són: Coca-Cola, Bridgestone, Airbnb, 
Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota i 
Visa. Uns sorprenents companys de viatge per a un 
esdeveniment amb zero emissions i zero residus.�

64 M € 
és el cost dels tres grans 
telecabines a Masella,  
La Molina i Baqueira-
Beret que preveu el 
projecte

/ JESÚS RODRÍGUEZ
PAU FABREGAT
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Text: Jesús Rodríguez 
Fotografia: Álvaro Minguito

“Detenir els delinqüents 
abans que cometin un crim 
no és solament l’argument 
de Minority Report, la 
famosa pel·lícula de Steven 
Spielberg”. Així comença 
el text de la contraportada 
del llibre El confidente 
y el terrorista. Historias 
(poco) ejemplares del 
antiyihadismo (Editorial 
Ariel, 2022), que García 
i Escudero van presentar 
el 29 de març al centre 
cultural Casa Árabe de 
Madrid. Aquests dos 
periodistes han investigat 
durant anys els casos 
dels Onze del Raval, les 
detencions d’una suposada 
cèl·lula jihadista a Vilanova 
i la Geltrú i els atemptats 
de la Rambla. Ens destapen 
el paper controvertit 
d’alguns confidents i de 
com s’han fet servir les 

“mentides preventives” en 
la lluita policial contra els 
atemptats terroristes.

Per què heu titulat el llibre d’aquesta 
manera? 
Braulio García: El llibre es va titular durant 
molt de temps “Soplones y replicantes”, 

perquè parla sobre la importància de la qualitat de 
la informació. La nostra tesi, poc sofisticada, és que 
hi ha un problema generalitzat de verificació. El des-
encadenant del llibre, més enllà de la investigació 
que fem sobre F1 [el nom clau del confident que va 
desencadenar les detencions en el cas dels Onze del 
Raval], sorgeix amb l’atemptat de la Rambla. Fem 
un primer informe per a l’editor, a partir del caos 
informatiu que hi va haver quan, en directe, es co-
municaven notícies que es desmentien al cap de 
mitja hora. A mesura que ens vam anar endinsant 
en el llibre ens vam adonar que era més interessant 
posar el focus en l’última font que coneixem dels 
relats. Aquesta font són els informants, els confi-
dents o el sistema que podem anomenar “model 
Guantánamo”, que és, més enllà de l’espai físic, un 
model on es clausura l’origen de tot i a partir d’aquí 
el relat és en últim terme inverificable. Distingíem 
dos tipus de treball amb la informació, els que “so-
plaban”  la informació i els que la replicaven sense 
verificar-la, on participaven tota mena de professi-
ons: policies, periodistes, fiscals, jutges, etcètera. 
Però també, a mesura que anàvem avançant, no 
ens vam voler oblidar del terror i del terrorisme, 
perquè més enllà de la propaganda hi ha un pro-
blema real, que és que hi ha gent que, per les raons 
que sigui, ens volen fer volar pels aires, a diferents 
ciutats i països del món. Finalment, vam decidir 
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centrar l’obra en les dues figures que tenen més 
importància: els confidents i el mateix terrorista. 
És veritat que podríem haver optat per alguna co-
sa més impactant, però el llibre fuig del groguisme.

Construïu el vostre relat a partir de 2.000 no-
tes de treball de camp, 1.320 notes provinents 
de la lectura de 40.000 folis de cinc sumaris 
judicials, a més de les entrevistes. Això con-
trasta amb un dels passatges del llibre on po-
seu en dubte una afirmació de Jorge Dezcallar, 
exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència 
(CNI) quan, parafrasejant Jorge Luis Borges, diu 
que la realitat i el seu record de la realitat és 
el mateix. Es pot construir la realitat només a 
partir dels records? 
B. G.: Sense prendre notes ni creuar fonts es pot 
construir un relat que s’independitzi de la realitat. 
I clar, és molt més fàcil perquè la memòria seleccio-
na, discrimina i conserva el que t’interessa pels teus 
prejudicis. A partir de les notes hem descobert que 
nosaltres mateixos hem hagut de canviar les nostres 
hipòtesis inicials respecte a dues coses molt impor-
tants. Vam començar donant per fet que Es Satty 
[imam de Ripoll assenyalat com a organitzador els 
atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d’agost de 
2017] era confident del CNI. En els tres mesos poste-
riors a l’atemptat ho van publicar El Pais i El Mundo. 
En origen venia d’una informació d’Ok Diario, però 
quan ens vam començar a submergir en la història 
vam descobrir que hi havia més indicis per pensar 
que era confident de la Guàrdia Civil i no del CNI,  

Braulio García  
i Matías Escudero, 

periodistes 

“Vam desmentir el cas dels 
Onze del Raval, però encara 
és part de la història oficial 

del terrorisme”
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policia tenen 
l’incentiu 
de vendre 
propaganda 
perquè la mateixa 
rutina dels mitjans 
ho afavoreix

i després vam descobrir que a Vilanova i la Geltrú hi 
havia uns indicis abracadabrants de què era confi-
dent de la Policia Nacional. Malgrat tot, no afirmem 
que ho fos de cap dels tres organismes perquè no 
en tenim proves. En el llibre reconeixem que ens 
hem hagut d’empassar algunes hipòtesis. Les notes 
poden servir per desmentir-te a tu mateix. Si ets el 
cap del CNI durant els atemptats de l’11M a Madrid 
l’any 2004, potser et podries prendre més seriosa-
ment la realitat i no tant a Borges. 

Dieu que us hauria agradat parlar amb per-
sones que consideràveu importants i no heu 
pogut o no han volgut parlar amb vosaltres. 
Com afecta això el contingut del llibre? 
Matías Escudero: En el cas de Ripoll hauríem vol-
gut parlar amb les famílies dels terroristes i ens 
va ser impossible. Vam poder parlar amb cosins 
i amics, però no amb membres del nucli familiar 
més directe. Ens van tancar la porta. Tota la part 
íntima se’n ressent en el llibre pel que fa a traçar 
qui eren aquestes persones. És veritat que en la 
part de la reconstrucció dels atemptats ens cen-
trem més en l’aspecte material que en el traçat 
de perfils. Vam voler fugir de la tendència a inter-
pretar sociològicament i psicològicament l’atemp-
tat, precisament perquè la nostra tesi és que en 
l’atemptat hi va haver deixadesa de l’àmbit mate-
rial, i l’exemple més clamorós és la facilitat amb la 
qual aquests joves van aconseguir els ingredients 
per preparar el material amb què anaven a atemptar. 
Això nostre és una reconstrucció lligada al terreny, 
de com això és possible. I ho contrastem amb l’al-
tre atemptat de Barcelona, que anava a produir-se,  
i que només existia en el relat del testimoni pro-
tegit F1. Aprofundim en aquest contrapunt entre 
un atemptat que es prepara en silenci i que passa 
totalment desapercebut amb un altre que va ser 
només un complot oral i que sí que es va captar 
des del radar policial. 
 
En el llibre sou molt poc corporatius. Després 
d’escriure’l tindreu menys amics dins de la 
professió periodística? 
B. G.: No som corporatius ni volem ser tampoc 
anticorporatius. El periodisme és un dels oficis 
que té una importància decisiva en aquest tema,  
i s’han comès errades. Aquestes errades el millor 
és airejar-les, discutir-les i resoldre-les. Un exemple 
és quan El Periódico va publicar en portada l’error 
d’atribució de l’atemptat del 19 de gener de 2008 a 
Barcelona [que suposadament preparaven els Onze 
del Raval], amb un grafisme on només sortien una 
correlació de dates: “11S, 11M, 7J i 19E” [intentant 
equiparar la presumpta acció del Raval als atemp-
tats de Nova York, Madrid i Londres] . El que em 
sembla molt positiu, i no és molt habitual, és que 
molts anys després, quan nosaltres vam fer la nos-
tra investigació, també van publicar-ho en portada 
amb un titular on es deia que la condemna dels Onze 
del Raval es va basar en un testimoni que mentia. 
És un exemple lloable, però moltes vegades no ho 
fem. El sistema i la policia tenen l’incentiu de vendre 
propaganda perquè la mateixa rutina dels mitjans 
ho afavoreix. La notícia d’una detenció és portada 
i la notícia del no processament o l’absolució és un 
breu, si ho arriba a ser. Recordo una informació 
que relacionava uns suposats jihadistes que havien 
utilitzat una ONG com a vehicle de finançament a 
Síria. Finalment, van acabar absolts i amb una sen-
tència que venia a dir que aquesta gent es dedicava 
al que deien en els seus estatuts, a l’ajuda solidària, 

enviar joguines i poca cosa més. El desenllaç no va 
aparèixer als mitjans. El periodisme juga un paper 
determinant, és decisiu i mereix el mateix escrutini 
que la resta d’oficis. Dit això, crec que s’ha fet molt 
bé la crítica dels biaixos ideològics dels periodistes 
i dels mitjans, però no s’ha fet una anàlisi de les ru-
tines de producció, de com funcionem. 

En el cas concret del Raval del 2008, va existir 
aquesta esmena d’El Periódico uns anys més 
tard. Tanmateix, l’impacte informatiu que va 
tenir va ser molt menor. En el moment de les 

detencions hi va haver una cadena de reacci-
ons amb entrevistes en directe a Alfredo Pérez 
Rubalcaba o a Joan Saura (ministre i conseller 
d’Interior de l’època, respectivament), però la 
rectificació no va generar reaccions. 
B. G.: És una problemàtica sistèmica o sistemà-
tica i mereix una anàlisi i una reflexió per veure 
què podem fer. L’impacte de la segona portada 
d’El Periódico és minúscul comparat amb el de 
la primera notícia. És molt difícil desmentir una 
mentida. En primer lloc, perquè la mentida in-
corpora el cop de la novetat, de la por que gene-
ra, té molts avantatges respecte de la veritat; en 
primer lloc, perquè triga cinc o sis anys a saber-se,  
i en segon perquè es pot esgrimir que “no era tan 
així, però, mira, finalment no hi va haver atemp-
tat i podem estar contents”. És clarament un dels 
problemes. Les falsedats tenen molt més impacte 
que el desmentiment de les falsedats que arriba 
després, atenuat i amb menys espai.  
M. E.: En el cas del fals atemptat de Barcelona 
ho vam desmentir nosaltres, però encara és part 
de la història oficial. Es continua citant com un 
complot que anava a tenir lloc a Barcelona. Quan 
vam publicar la veritat de què hi havia darrere del 
testimoni, de totes les mentides d’F1, això no va 
tenir cap repercussió i continua formant part de 
la veritat de la història oficial del terrorisme. 

Un capità de la Guàrdia Civil parla amb vos-
altres i assegura que tot el que diu una font 
després es verifica. És cert? O hi ha deixadesa 
en la verificació? 
B. G.: No, no es verifica. El mateix capità ho reco-
neix: el gran problema és la immediatesa. Hi ha ha-



Directa 547 09.05.2022 MIRALLS    15

El periodisme 
mereix el mateix 
escrutini que altres 
oficis. S’ha fet bé la 
crítica dels biaixos 
ideològics, però 
no de les rutines 
de producció

gut diversos casos en els quals les alertes no deixen 
lloc a la verificació. A vegades la informació que ar-
riba és que hi haurà un atemptat al metro l’endemà. 
Què fas? El que van fer. Ell ens diu que han tingut 
tres o quatre casos com aquest i que la verificació és 
molt difícil. Els serveis d’intel·ligència donen l’aler-
ta i, com ells diuen, “passen el mochuelo”. L’F1 de 
Barcelona [en el cas dels Onze del Raval] va trucar 
primer a París, i aquest policia de París, si passés 
alguna cosa, sempre podrà dir que ell va avisar. El 
més greu pel que fa a aquests casos és que el procés 
judicial després s’allarga durant un parell d’anys 
i els costa molt reconèixer que s’han equivocat  
i fer marxa enrere. És un problema greu perquè 
s’està introduint informació tòxica en el mateix sis-
tema i no es corregeix l’errada perquè aleshores sí 
que entra en joc el corporativisme. 

En un altre moment del llibre parleu dels in-
terrogatoris que es feien a sospitosos retinguts 
a Guantánamo i de com l’Audiència  Nacional 
espanyola treia tota veracitat a les denúncies 
de tortures i les qualificava de “mers relats 
convertits en al·legats”. Existeix un proble-
ma de prejudici ideològic dels actors judicials  
i policials a l’hora de donar credibilitat a una 
part dels relats i no a d’altres?
B. G.: No estic segur que sigui un problema ideolò-
gic. Renunciem a la verificació i ens acaba agradant 
més el relat que ens reconforta en lloc del relat 
veraç, és una de les nostres conclusions. Aquesta 
sentència de l’Audiència Nacional que comentes 
és meridiana. Renunciem a la verificació i ens aca-
ba agradant més el relat que ens reconforta en 
lloc del relat veraç, és una de les nostres conclu-

sions. L’anàlisi que fa del testimoni d’un detingut 
en una presó secreta de Jordània sobre “un mer 
relat convertit en al·legat que no incorpora cap 
fet” és justament el que anys després porta a la 
presó a dos txetxens i un turc, un mer relat que 
no sabem ni qui va fer. El relat d’F1 en el cas del 
Raval és una mera construcció d’afirmacions que 
mai van contrastades amb elements materials o 
externs al mateix testimoni. Si al que diuen els de-
tinguts hi apliquem el filtre de la verificació i al que 
diu la policia, com passa en aquesta sentència, no 
s’hi aplica el filtre, la realitat que obtindrem serà 
absolutament distorsionada. 

Darrere de cada un dels errors hi ha perso-
nes. En el llibre hi apareix una gràfica amb 
les 748 persones detingudes entre 2004 i 2017, 
de les quals només 203 han estat condem-
nades. Quin impacte tenen els errors en les 
persones que són empresonades durant anys 
i finalment són absoltes? Els errors desenca-
denen processos de radicalització? 
M. E.: No tinc una opinió formada sobre si el sis-
tema radicalitza. Nosaltres parlem de què el siste-
ma trenca persones i trenca la veritat. A Vilanova 
vam poder parlar amb tres d’aquestes persones 
que van estar entre dos i tres anys a la presó. Dues 
d’elles van quedar en llibertat sense arribar a ju-
dici i a la tercera se li va retirar l’acusació. En un 
principi no volien parlar perquè tenien molta por, 
però al mateix temps deien que no podien deixar 
de parlar amb nosaltres per detallar-nos què els 
havia passat: els hi havien arruïnat la vida, havien 
perdut el treball i els papers, havien passat per la 
presó, temien que si parlaven els hi tornés a passar 
el mateix, tenien por de represàlies. 

En el cas del Raval també vau poder parlar 
amb les persones detingudes? 
B. G.: Sí. Vam parlar sobretot amb Ayub [el pas-
tisser del carrer de l’Hospital], que segueix a 
Barcelona, i amb Roshan [conegut com a El 
Indio], però vam parlar-hi per videoconferèn-
cia perquè ja l’havien deportat. Els detinguts 
tornen a les seves comunitats i guarden ressen-
timent respecte a les institucions i l’Estat. No 
és només un problema personal, sinó que les 
comunitats es tanquen sobre elles mateixes i no 
volen col·laborar perquè descobreixen que la 
majoria de vegades que la policia s’endú gent 
es tracta d’innocents, i llavors aquests s’adonen 
que els que ells saben que són traficants de dro-
ga, en realitat, són informadors de la policia en 
comptes dels dolents de la pel·lícula. Desconfien 
de la policia i si saben alguna cosa callen, no 
diuen res. En aquest tipus d’investigacions, per 
molt que la ficció ens ho vengui com a sistemes 
d’informació que detecten converses a milers de 
quilòmetres, en molts casos, la informació surt 
de les mateixes famílies. És molt contraprodu-
ent la propaganda i passar per damunt de tantes 
persones innocents. En l’actualitat, tot plegat és 
una teoria de la conspiració amb potes. La gent 
no creu en res ni en ningú. 

Això pot fer que la policia es llanci avui en dia 
a piscines encara més buides que anys enrere? 
B. G.: Es llançaran a les piscines que tinguin, al 
final la realitat imposa uns límits. Quan tens deu 
fonts, les pots contrastar entre elles; quan en tens 
una, o te la creus o no. Això de creure-t’ho o no 
ho dicten la urgència, la immediatesa i la neces-
sitat. Obrir abismes entre les comunitats i les ins-
titucions acaba retroalimentant el problema. És 
pitjor per a la comunitat, però també és dolent 
per a la institució. Entre París i Barcelona hi ha 
una diferència clamorosa. Els Onze del Raval vi-
vien al cor de la ciutat, van poder mobilitzar-se  
i la seva veu més o menys es va poder sentir. Va te-
nir poc efecte, certament, però sense ells nosaltres 
no hauríem escrit aquest llibre. A París és possible 
que aquest mateix moviment existeixi, però ningú 
se n’assabenta, la distància que hi ha entre París i 
les seves banlieues és abismal, a no ser que cremin 
200 cotxes, ningú mai sabrà res.�
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“Deixeu d’afirmar i jo 
deixaré de negar”. 
Aqu e s t a  c i t a  d e 
Sébastien Faure a 12 

pruebas de la inexistencia de Dios és 
per, des de la confirmació prèvia del 
nostre ateisme, deixar clar que les 
paraules que venen a continuació 
no tenen a veure amb les creences 
o la manca d’elles de cadascú, sinó 
amb la (les) religions organitzades.

Entenem aquí com a religió orga-
nitzada la que té una superestructu-
ra que dirigeix de forma única, su-
prema i decisòria en tots els àmbits: 
des de l’econòmic fins al de la doc-
trina als seus adeptes... i als altres.

Ni tan sols ens caldria fer la crítica 
a la religió organitzada des d’una vi-
sió llibertària. N’hi hauria prou amb 
fer-ho des de l’arqueologia i la his-
tòria. Si mirem enrere, pocs són els 
desastres que no s’han basat i jus-
tificat en i amb la religió. De fet, en 
algun cas, directament es diu així, 
com les guerres de Religió que van 
abatre Europa.

Hi ha diverses religions organitza-
des i totes tenen la veritat absoluta 
i superior, amb tota lògica, atès que 
emana d’un déu. Com deia aquell 
acudit, la diferència entre un creient 
i un ateu és que el segon va, per no 
creure, un déu més enllà que la resta.

Parlarem aquí de la religió orga-
nitzada més propera a nosaltres, 
l’Església catòlica, no per amor 
a la resta, sinó perquè la conei-
xem millor i ens afecta i ha afectat 
històricament.

La por a la mort i al no-res, la re-
cerca de consol i respostes davant 
les desgràcies de la vida, han posat 
al món sota la religió, l’han deixa-
da entrar a la darrera frontera del 
poder, la seva ment, la seva cons-
ciència, i sobre aquesta base, que 
torna al fidel altres pors i amena-
ces, s’ha creat la superestructura 
esmentada.

Una religió organitzada pot ser un motor de transformació?

/ IVONNE
NAVARRO

Una qüestió insultant és l’apropia-
ció de valors humans universals com 
a pertanyents només a l’Església. No 
dubtem de l’existència de bones per-
sones, justes i solidàries, en el cato-
licisme... Ho serien igual en qualse-
vol altre lloc, no és el seu patrimoni.

Les raons que l’Església SA, no 
sigui una bona idea per a la soci-
etat ens portarien a escriure una 
enciclopèdia, així que només do-
narem un cop d’ull al voltant de la 
qüestió. Sempre al costat del poder 
(l’ONU afirma que, en el cas de la 
Guerra Civil espanyola i la repressió 
subsegüent, l’Església fou col·labo-
radora necessària), d’un “feminis-
me” que crec que no ens cal ni de-
finir, responsable en gran part de 
l’obscurantisme històric de l’Estat, 
immatriculant a tort i a dret (és a 
dir, quedant-se amb béns que seri-
en, per exemple, dels fidels com 
a comunitat, segons pròpies nor-
mes anteriors), fugint dels impos-
tos, tenint l’Estat com a recapta-
dor (a les dues caselles), cobrant 
de l’Estat i mantenint privilegis a 
través dels concordats, impedint 
l’apostasia –deuen cobrar per pe-
ça... No, no oblidem la pederàstia, 
el que passa és que es tracta d’un 
tema tan bèstia que fa de pantalla 
a tot l’anterior, per això ho hem 
deixat com a colofó.

També és tradicional que intenti 
imposar les seves normes “morals” 
i inclús rituals als no-creients o a qui 
sigui, demanant un respecte que no 
tenen pels altres, segurament deri-
vat del poder sempre exercit.

Resum: no ens cal l’Església per res, 
i òbviament no com a eina organitza-
tiva. És una trampa amb interessos 
propis des de l’inici. Com a éssers 
humans som prou capaços d’organit-
zar-nos, sense indicacions superiors,  
i anar endavant amb el suport mu-
tu, pensant per nosaltres mateixos 
i teixint les convivències pròpies.�
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i la misericòrdia
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trast

Manu Anduez
Responsable de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia

La resposta a aquesta pre-
gunta és que sí, malgrat 
la mala fama que actual-
ment tenen les religions 

organitzades.
Si bé és veritat que hi ha hagut 

una certa acomodació cultural, no 
podem obviar que les religions van 
néixer amb el desig de transformar 
el món, fent possible un altre món 
millor. En el fons, això que Jesús 
anomenava en el cristianisme com 
a “Regne de Déu”, ho podem traduir 
avui com “un altre món és possible”.

Tanmateix, per entendre aques-
ta qüestió cal tenir clar què supo-
sa una religió organitzada. Creure 
demana analitzar i habitar la reali-
tat. Una religió ens situa davant del 
món. No vol dir que algú que no 
en pertanyi a cap no ho faci. Vol 
dir que algú que segueix una reli-
gió ha de fer-ho. Situar-se davant el 
món, llegir el món amb una mís-
tica d’ulls oberts, escoltant la pre-
sència d’allò que anomenem misteri.  
I aquest escoltar s’ha de fer des de 
l’atenció als crits de la humanitat. 
Així com Déu va escoltar el clam 
del poble d’Israel i el va alliberar 
de l’esclavitud a Egipte, nosaltres 
hem d’escoltar els crits d’una huma-
nitat òrfena d’amor i alliberar-la de 
les injustícies socials que l’habiten.

D’alguna manera, podríem dir 
que és una forma de llegir el món, 
de mirar la realitat i, per tant, tam-
bé d’habitar-la.

Això es fa des d’unes actituds i va-
lors concrets. I crec que el que po-
den aportar avui les religions efecti-
vament és ser un motor de transfor-
mació. Vivim en un món marcat per 
un capitalisme neoliberal exacerbat. 
Davant de la proposta de posar el jo 
en el centre, la religió situa l’alteritat, 
el fet de veure que hi ha quelcom més. 
Aquesta alteritat ens porta també a 

Una religió organitzada pot ser un motor de transformació?

pensar en l’altre. La qüestió de la di-
vinitat no ens allunya de l’ésser humà, 
al contrari, ens obliga a preguntar-nos 
per la seva vida: on és el teu germà?

La mirada vers l’altre, des de les 
religions, ens situa en el nostre món. 
En concret, algunes d’elles –com pot 
ser el cristianisme– posen el centre 
en els més pobres. Això ens ubica 
dins d’un horitzó de misericòrdia i 
de justícia que ens permet prendre 
opció i carregar amb la realitat per 
transformar-la.

Aquesta mirada ens convida a 
llegir a l’altre –especialment al més 
desvalgut– com a germà i germana, 
amb una dignitat inalienable pel fet 
de ser persona, independentment 
de la seva situació legal. La religió 
alimenta el somni d’un món viscut 
en pau i harmonia, sense fronteres 
ni desigualtats.

Ens fa responsables de la creació, 
de la vida, del nostre planeta, su-
perant l’explotació i el mal ús d’un 
món limitat que és casa nostra. Ens 
possibilita entendre les relacions i 
els sistemes d’una altra manera, 
amb una altra visió. Les persones 
estan per sobre de les estructures. 
No som amos del que tenim, som 
administradors, per fer possible que 
tothom tingui una vida digna.

El desig que hi ha al darrere de les 
religions no és pas altre que viure la 
vida en plenitud. Ser plenament hu-
mans. I això només es fa vivint en fra-
ternitat i en solidaritat. Per això po-
dem ser motor de canvi.

Però hem de tenir clar que, en 
aquest món tan complex, ningú 
camina sol. És a dir, que des de les 
religions només serem motor de 
canvi si som capaços de caminar 
junts amb totes aquelles persones 
que vulguin transformar el món i la 
realitat, i amb tots aquells que estan 
en els marges del nostre sistema.�
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Irene Jaume Gambín
Llibretera de La Ciutat Invisible

El que ens salvarà 
no seran (només) 
els llibres, el que ens 
salvarà serà tractar 
la cultura com a 
eina per construir 
vincles comunitaris 
i relacions socials

18    IMPRESSIONS

pàgina oberta

Si el 23 d’abril no hagués cai-
gut el calabruix que va caure, 
no estaria escrivint aquestes 
línies, segurament. Perquè 

no hi hauria hagut el drama que hi 
va haver, ni les queixes, ni els la-
ments. Cal advertir que he donat 
i donaré el suport i la solidaritat 
necessaris a llibreries i editorials 
petites que van patir les seqüeles 
d’aquell dia, però del que va passar 
aquest 23 d’abril crec que se’n po-
den extreure algunes lectures.

La primera és que des del món 
del llibre es van alçar veus dient 
que els llibres i les llibreries hi 
són tot l’any i que no podia 
ser que es basàs el model en 
el triomf d’un sol dia –cosa que 
ja deien fa un parell d’anys les lli-
breries cooperatives aple-
gades a Culturacoop, per 
cert. Crec que alimentar 
aquest discurs i, alhora, 
alimentar també estructures jeràr-
quiques i, des del meu punt de vis-
ta, una mica obsoletes, és contra-
produent. Mentre llibreries petites 
dediquin diners a entitats privades 
que les equiparin a una Casa del 
Libro, anam malament. Pretendre 
que una Cambra del Llibre pugui 
defensar els interessos de tothom 
crec que és molt poc realista, a ban-
da d’impossible, quan sabem que hi 
ha llibreries, editorials i distribuïdo-
res que disten molt entre elles pel 
que fa a pràctiques i valors. Per això, 
que a Barcelona, enguany, l’Ajunta-
ment decidís delegar la gestió del 
dia D a una entitat privada, en la 
qual no estan representades totes 
les llibreries (que es van quedar sen-
se lloc preferent pel fet de no pagar 
una quota), va ser també una gota 
que va fer vessar el tassó. Per això, 
a les xarxes, va córrer un oportú 
#SantJordiPúblic impulsat per l’edi-
torial cooperativa Descontrol, que 
va denunciar la mala gestió i l’opa-
citat d’una operació que va ser un 
despropòsit de cap a peus. 

La segona lectura, derivada direc-
tament de la primera, és que crec 
que el qüestionament del model 
de Sant Jordi està bé, és enriqui-
dor, però, si no va acompanyat de 
les pràctiques necessàries per dur-
lo a terme, és fer retxes dins l’aigua. 
M’explic: el 23 d’abril no desaparei-

xerà, ningú no vol que desaparegui. 
La qüestió és si totes les veus que 
qüestionam el model ens volem atre-
vir a impugnar-lo. I la impugnació 
podria ser deixar d’anar al centre  
i quedar-nos als barris, disminuir les 
propostes d’aquell dia que generen 
ansietat, estrès i càrregues de fei-
na inhumanes, suprimir els horaris 
de signatures inassumibles per part 
d’unes autores que s’han de telepor-
tar d’un lloc a l’altre, deixar de fer 
taules plenes de novetats i molt bui-
des de fons, deixar de crivellar les 
distribuïdores a comandes i poste-
riors devolucions ingents… Si el mo-
del ha de canviar, només el podem 
canviar totes les persones que for-
mam part de la cadena del llibre (això 
inclou les lectores!), però serà difícil 
aconseguir-ho si seguim reproduint 
un model acumulatiu i competitiu 
que esgota i debilita les més petites.

La tercera lectura, i segurament 
la més polèmica, és que el món del 
llibre no ha estat, ni de bon tros, dels 
més perjudicats de l’àmbit cultural 
en la crisi pandèmica. Les llibreries 
van ser refugi i els llibres van cir-
cular, mentre teatres, cinemes i sa-
les de concerts van haver de tancar 
persianes durant molt més temps. 
Amb això no vull dir que els espais 
i les persones que ens hi dedicam 
no ens mereixem suport i solidaritat 
quan van mal dades. Amb això vull 

dir que entenc que hi hagi gent que 
ens digués “a plorar a la ploreria”. 
Tota la setmana ens varen dir que 
plouria, però a vegades vivim en un 
món paral·lel en què ens pensam 
que els llibres són bons per si ma-
teixos, que són La Cultura, que ens 
mereixem que ens salvin sempre  
i passi el que passi. Per ventura, hau-
ríem de ser una mica més humils. El 
que ens salvarà no seran (només) els 
llibres, el que ens salvarà serà deixar 
de tractar la cultura en general, i els 
llibres i les llibreries en particular, 
com una excusa i un producte per 
consumir i començar a tractar-los 
com el que volem que siguin: eines 
per construir vincles comunitaris  
i relacions socials.

La paraula calabruix té una etimo-
logia que no és clara, però podria 
ser d’origen preromà, d’un cèltic 
caria broiksae, que vol dir “pedres 
de bruixa”. Per ventura les bruixes, 
el dia 23, ens van voler reptar: i ara 
què fareu? Jo la solució no la tenc, 
però sospit que deixar d’invertir es-
forços en certs models i, en canvi, 
invertir-los en una autoorganització 
i una autogestió reals podria ser una 
de moltes. Duu molta feina, sí, però 
per què fer feina i competir pels ro-
ïssos de pa que deixen anar les grans 
si podem fer feina i cooperar entre 
totes pels ingredients que ens faran 
tenir el pa sencer durant tot l’any?�

/ ISABEL
COUCHOUD

De calabruix, llibres  
i models per impugnar
Tres lectures al voltant de la festa de Sant Jordi, i el debat al voltant de  
l’ecosistema editorial i llibreter, arran de la tempestuosa edició d’aquest 2022  



Pedalar sense anar 
a roda del mercat 

Guillem Martí 

“Arreglar una bici no és 
quelcom que facis en 
dues hores, has de te-
nir paciència –recor-
da–, però aprenent 

a reparar-la guanyaràs en mobilitat, 
temps, salut, diners i contribuiràs a 
la millora del planeta”. Qui comenta 
això és Pablo Arrabal, mecànic que 
participa en el projecte Biciosxs. Es 
tracta, segurament, del taller auto-
gestionat de bicicletes (bike kitchen) 
més conegut i amb més trajectòria 
a la ciutat de Barcelona. Va néixer 
l’any 2005, quan tres amants de la 
bicicleta vinculades als moviments 
socials van organitzar un taller d’au-
toreparació al carrer, adreçat a joves 
dels barris de Roquetes i Verdum 
que volguessin aprendre mecànica. 

Els ‘bike kitchens’ són tallers autogestionats d’autoreparació 
de bicicletes que funcionen sense diners, per mitjà de l’intercanvi, 
el reciclatge, el voluntariat i la filosofia ‘fes-ho tu mateixa’

C
ru

ïlla

Van tenir èxit i, amb l’arribada de 
l’hivern, van okupar un solar en de-
sús al costat del casal de joves del 
barri, on ara hi ha la Biblioteca de 
Roquetes. Una de les característi-
ques de Biciosxs és que sempre ha 
estat emplaçat en espais okupats. 
L’any 2015, amb el desallotjament 
del Centre Social Alliberat La Rampa, 
a l’antic Edifici 15-O, el taller es va 
traslladar primer temporalment  
i després definitivament a Vallcarca, 
al solar okupat propietat de Núñez 
i Navarro que utilitzava el col·lectiu 
Baikarka (fundat l’any 2016 i alhora 
inspirat en Biciosxs), i amb qui fi-
nalment es van fusionar. Avui és al 
número 24 del carrer de la Farigola, 
obre els divendres a la tarda, és gra-
tuït i qualsevol persona pot fer servir 

les eines i els recanvis sense cost. No 
s’accepten diners i funciona mitjan-
çant l’intercanvi i les donacions. 

Arrabal va arribar al taller amb la 
idea de fer-se una bicicleta amb pe-
ces sobrants i s’hi va acabar quedant. 

“Fomentem l’aprenentatge col·lectiu. 
Com més he après ha estat observant 
i compartint coneixements amb altres 
voluntaris del projecte, amb molt d’as-
saig i error”, explica. “La idea és que 
siguis sempre tu mateix o mateixa 
qui arreglis la teva bici, amb l’ajuda 
dels voluntaris o d’altres usuaris”. 

Altres tallers amb una filosofia 
semblant operatius al voltant de la 
capital catalana són Freno-pático, 
a l’ateneu Rosa de Foc (Gràcia); 
Bicinètika, al CSO La Cinètika (Sant 
Andreu Palomar); El Pedal, al CSO 
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El taller de Biciosxs 
al barri barceloní 
de Vallcarca
/ VICTOR SERRI
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Una característica 
de Biciosxs, 

que comparteix 
amb altres ‘bike 

kitchens’, és que 
sempre ha estat 

emplaçat en 
espais alliberats 

“Un espai sense 
homes cis dona 

seguretat a l’hora 
de mostrar les 
vulnerabilitats 

que tenim davant 
d’aspectes 

tècnics”

La Kasa Estudi 9 (Santa Coloma 
de Gramenet) i Sense Frens, al CSO 
L’Astilla (l’Hospitalet de Llobregat). 
Aquest darrer ha donat a altres tallers 
la majoria de peces de recanvi de què 
disposava pel perill de desallotjament 
que enfronta, una amenaça constant 
per molts d’aquests projectes.

Recuperar bicicletes en desús
Alguns bike kitchen tanquen, però 
també se n’obren de nous. Fa quatre 
mesos, el col·lectiu Veïnat En Perill 
d’Extinció va okupar un bloc al nú-
mero 2 del carrer dels Caixers, al cen-
tre de València. Als seus baixos es 
va formar el BSO Ca la 
Caixeta i la Cicloficina 
Engranuja, un taller 
d’autoreparació de bi-
cicletes que, tot i ser 
novell, ha tingut un 
gran èxit i afluència. 

“És un taller amb fina-
litat social, per ajudar 
la gent a tenir un mitjà 
de transport. Regalem 
moltes bicicletes”, as-
senyala Isa Álvarez, membre del 
col·lectiu. “Recuperem un munt de 
bicicletes que estaven sense utilit-
zar, donacions de veïnes o sobres 
de les botigues que no vendran, fins 
i tot de desguassos, que reciclem i 
restaurem”. Altres tallers ciclis-
tes valencians són el del Kolectivo 
Jóvenes Parke (Alfafar), el del CSOA 
La Gamberra (Campanar) i el del 
CSOA l’Horta (Benimaclet), que ac-
tualment es troba a baix rendiment.

A Sant Celoni (el Baix Montseny), 
als baixos del bloc La Moreneta, oku-
pat per la PAHC Baix Montseny i pro-
pietat de la Sareb, el mes de febrer 
es va inaugurar el taller Can Videplat. 

“Ha estat molt bonic i molt estressant 
a la vegada, perquè el dia de la inau-
guració vam estar donant veus entre 
els joves i infants del barri i al final 
van venir tots a fer-se una bicicleta 
nova”, comenta animat Bru Trabal, 
un dels impulsors de la iniciativa i 
que també havia estat voluntari a 

Biciosxs. “Volem difondre la idea 
que la gent faci servir la bicicleta des 
d’una mirada anticapitalista –remar-
ca– i donem un valor especial a l’au-
tosostenibilitat i al reciclatge, aprofi-
tar tot el que es pugui i a no generar 
nou residu”. En aquest sentit, Trabal 
explica que “hi ha molta gent que, si 
els cables estan malament, en com-
pren de nous, mentre que nosaltres 
els llimem amb paper de vidre, hi 
posem oli, els desdoblem si estan 
doblegats... i continuen funcionant”.

Un projecte que recull algunes 
idees de la filosofia dels bike kitchen, 
però amb una fesomia pròpia és 

Biciclot, una coopera-
tiva de treball amb més 
de trenta anys d’experi-
ència del barri del Clot 
de Barcelona. És cone-
guda pels cursos de me-
cànica que ofereixen  
i les activitats educati-
ves i de conscienciació 
viària. Per trenta euros 
l’any, les sòcies poden 
utilitzar el taller d’auto-

reparació. Els hi arriben moltes bi-
cicletes de dipòsits públics gràcies 
a acords amb diversos ajuntaments. 
Álex Benito, de l’equip mecànic de 
Biciclot, apunta que “a Barcelona 
s’abandonen moltes bicis, ja sigui 
perquè hi ha molta gent de pas, es-
tudiants d’Erasmus que les deixen, 
bicis robades i després abandonades, 
i moltes que acaben confiscades per 
la Guàrdia Urbana perquè estan mal 
aparcades”.

Mecànica no mixta
Clara Primante és voluntària del 
taller Freno-pático, ubicat a l’ate-
neu Rosa de Foc, al barri barcelo-
ní de Gràcia, en funcionament des 
de l’any 2015. L’any 2019, Primante 
es trobava de viatge i va participar 
en un taller no-mixt a la cooperati-
va Bristol Bikeproject d’aquesta ciu-
tat anglesa. “Hi havia un clima molt 
més cooperatiu, de menys compe-
tència”, assegura. “En un principi, 

no hi creia especialment, però vaig 
descobrir que, efectivament, venien 
dones que normalment no vindrien 
als tallers mixtos, per exemple do-
nes musulmanes”. Primante es va 
inspirar en aquell model i va crear 
Les Palometes, un taller per a dones 
i identitats trans que ha 
operat també a l’ateneu 
Rosa de Foc fins al seu 
tancament –“temporal, 
per manca de forces”, 
diu–, el 21 d’abril.

“Estic molt contenta, 
ha passat molta gent per 
aquest taller i moltes do-
nes m’han dit que els ha 
canviat la vida”, recor-
da emocionada. “Si ho 
penses, surts d’aquí amb una bicicleta 
que t’has arreglat tu o que t’has fet tu 
mateixa i això té molt valor”. Segons 

que assenyala, “el taller no és només 
la mecànica, sinó l’ambient, els riures, 
la companyia i l’estona boja que pas-
sem. No fa falta saber gaire de mecà-
nica per venir,” afirma.

Les Palometes s’ha aturat, però ha 
obert Fora d’Eix, un nou taller lliu-

re d’homes cis situat al 
CSO La Taràntula (antic 
CSOA La Llamborda, 
al barri barceloní del 
Guinardó, desallotjat el 
2020 i alliberat de nou el 
mes de novembre). “Un 
espai lliure d’homes cis 
dona seguretat a l’hora 
de mostrar vulnerabili-
tats que tenim totes amb 
relació a aspectes tèc-

nics de la vida, com pot ser la mecàni-
ca”, explica Aina Burgos, membre del 
col·lectiu. “És l’autoorganització dins 

Freno-pático 
funciona a 

l’Ateneu Rosa 
de Foc de 

Gràcia des de  
l’any 2015   

/ VICTOR SERRI
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Miniguia del ciclisme 
autoorganitzat 
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Bici-monstres: Bicicletes amb 
formes estranyes, normalment 
construïdes soldant dos o més 
quadres de bicicleta. La més 
coneguda és la bicicleta alta.

Bikewars: Trobada de caràcter 
festiu pròpia de l’escena punk 
on s’organitzen diversos jocs al 
voltant de la bicicleta i l’exhibició 
de bici-monstres i altres bèsties.

Ciemmona (o massa crítica 
interplanetària): És una protesta/
concentració de bicicletes/
festival que té lloc a Itàlia des de 
fa onze anys. Enguany serà del 27 
al 29 de maig a Torí.

Cyclocamp: Trobada 
internacional de bike kitchens  
i ciclo-viatgeres. S’organitza cada 
estiu de forma autònoma per 
algun col·lectiu d’amants de la 
bicicleta i inclou concerts, tallers 
mecànics, jocs i col·lectivitat. 
Enguany tindrà lloc del 27 al 31 
de juliol, a prop de Budapest, a 
Hongria.

Ecotopia Biketour: Tour ciclista 
antijeràrquic, anticapitalista, 
ecofeminista i vegà, i projecte de 
comunitat itinerant que planteja 
viatjar de forma sostenible 
i col·lectiva amb bicicleta. 
S’organitza cada estiu des de 
1990 de forma autònoma en algun 
lloc d’Europa. Enguany recorrerà 
el trajecte entre Amsterdam  
i Marsella i disposarà d’un bloc 
lliure d’homes cis.

Al voltant de la bicicleta com a eina per fer activisme ecosocial ha 
sorgit una extensa i dinàmica xarxa arreu del món. Aquest són alguns 
dels seus conceptes i esdeveniments clau:

xxxxxxx xxxx x 
/ xxxxxx
@xxxxxx

Freilauf DIY Bike-Camp: Trobada 
de tallers de reparació de 
bicicletes a la ciutat alemanya de 
Berlín. Enguany serà del 18 al 21 
d’agost.

Massa Crítica: Celebració ciclista 
i moviment d’acció directa que es 
fa cada mes a més de 500 ciutats 
arreu del món per reivindicar una 
major presència i protecció per a 
les bicicletes als carrers  
i la reducció de l’ús dels vehicles 
motoritzats, omplint els carrers 
amb una massa de bicicletes. 

Piratislava: Cada any, durant 
el primer cap de setmana de 
gener, s’organitza aquesta cursa 
entre Viena i Bratislava on cal 
anar vestit de pirata i no tenir 
por al sabotatge per part d’altres 
participants.

Vélorution: Xarxa coordinada 
de bike kitchens amb presència 
a quaranta ciutats de l’Estat 
francès. S’autodefineixen com a 
moviment social que promou la 
utilització de la bicicleta com a 
mitjà de transport urbà per sobre 
del cotxe.

Warm Showers: Servei web 
d’intercanvi d’hospitalitat (basat 
en l’economia del regal, sense 
transacció monetària) exclusiu 
per a amants del ciclisme i del 
cicloturisme.

dels espais ja autoorganitzats”, reivin-
dica. “És molt encoratjador i respon-
sabilitzant aprendre a reparar fent-ho 
tu mateixa i, sense tenir una gran ex-
periència, muntar el taller col·lectiva-
ment i familiaritzar-te amb les eines, 
i sense tenir un home cis darrere ca-
da vegada ensenyant-te, alliçonant-te 
i posant-se per sobre teu”.�

Al taller de 
Biciosxs qualse-
vol persona pot 
fer servir eines  

i recanvis  
sense cost

/ VICTOR SERRI

La Cicloficina 
Engranuja  
comparteix es-
pai amb el BSO 
Ca la Caixeta a 
València 
/ LUCAS GUERRA
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La ‘guerra contra las 
pandillas’ imposa un 

gir autoritari al Salvador
L’embat de l’executiu de Nayib Bukele contra les ‘maras’ desemboca 

en l’aplicació del Règim d’Excepció, detencions indiscriminades i una 
reforma del Codi Penal que persegueix menors i periodistes

Ignasi Escudero Ruiz

EL SALVADOR

San Salvador

E
l Salvador va viure el dissabte 26 de 
març la seva jornada més violenta 
dels darrers vint anys: 62 persones 
van ser assassinades en un sol dia a 
mans de les maras. En acabar el cap 
de setmana, la xifra havia escalat fins 

a superar les vuitanta víctimes mortals. Gent treba-
lladora, venedores ambulants o forneres consten 
entre les persones assassinades, la majoria sense 
cap vinculació amb el món de les bandes ni amb 
antecedents penals, segons fonts policials del país. 

L’esclat de violència, breu, però d’una gran bru-
talitat, ha tornat a colpejar el país centreamericà 
que vivia un període amb les taxes de criminali-
tat a la baixa. Després d’aquest dissabte funest, el 
president de la República, el liberal Nayib Bukele, 
va convocar per mitjà de Twitter l’Assemblea 
Legislativa per decretar la instauració del Règim 
d’Excepció. La mesura va prosperar i s’ha pror-
rogat per un segon període de trenta dies. Amb 
aquest règim excepcional, que s’aplica per pri-
mera vegada després de la guerra civil dels anys 
vuitanta, queden suspesos el dret a reunió i asso-
ciació, el dret a defensa i el dret a la inviolabilitat 
de la correspondència, ja que obre la possibilitat 
d’intervenir les comunicacions sense necessitat 
d’una ordre judicial. 

Detencions indiscriminades
Aquesta mesura legislativa s’ha traduït en més de 
21.000 detencions, el plat fort del que Bukele ha 
anomenat “guerra contra las pandillas”. Els cossos 
i forces de seguretat de l’estat salvadorenc exhi-
beixen a les xarxes socials aquestes detencions 
amb fotografies, noms, cognoms i localitzacions 
de les persones detingudes de manera continuada. 

En la majoria de les imatges es poden observar 
homes joves tatuats, generalment amb referències 
a les tres maras amb més presència al país: la Mara 
Salvatrucha o MS-13, Barrio 18 – Sureños i Barrio 
18 – Revolucionarios. Tot i això, no són poques les 

imatges en què els detinguts tenen els tatuatges 
ratllats amb una creu o fins i tot amb cremades, 
senyal que identifica els membres retirats de les 
bandes. 

I és que la política de detencions massives ha 
passat per damunt d’un gran nombre d’exinte-
grants de les bandes i de persones que havien 
abandonat el món criminal per refer la seva vida. 
Human Rights Watch ha denunciat també que, so-
ta l’empara del règim d’excepció, s’han detingut 
defensores dels drets humans, persones amb dis-
capacitat, atletes olímpiques o pastors protestants. 
L’entitat assenyala, en un informe elaborat conjun-
tament amb Cristosal (una organització de defensa 
dels drets humans al triangle nord de l’Amèrica 
Central) que s’han registrat nombroses desapari-
cions forçades, la mort de dues persones que es 
trobaven privades de llibertat i un gran nombre 
de detencions en domicilis sense presentar una 
ordre judicial que permetés l’entrada a l’immoble. 

“Tempesta perfecta” pels drets humans
En la mateixa línia, Amnistia Internacional consi-
dera que l’actuació de l’Estat en la “guerra contra 

La recent reforma 
judicial preveu 
penes de fins a 
quinze anys de 
presó per als mitjans 
que reprodueixin 
continguts provinents 
de les ‘maras’
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las pandillas” representa una “tempesta perfec-
ta” per donar cobertura a tota mena de viola-
cions dels drets humans. L’entitat, que reclama 
a l’executiu acabar amb l’agressivitat indiscrimi-
nada vers la població civil, considera que, des de 
l’inici d’aquesta crisi, “s’han trepitjat els drets 
de la població salvadorenca” vulnerant les lleis 
internacionals i duent a terme detencions arbi-
tràries i massives.

Des d’Amnistia Internacional es denuncia també 
que els cossos policials i militars estan practicant 
maltractaments a les persones detingudes de ma-
nera sistemàtica. La mateixa Policia Nacional n’ha 
aportat proves en publicar al seu perfil de Twitter 
un vídeo en què es veu un uniformat trepitjant el 
cap d’un detingut estirat a terra. Unes imatges que 
de seguida es van esborrar, però diverses entitats 
i activistes han pogut recuperar. 

A més del règim d’excepció, l’assemblea domi-
nada per Bukele ha pres una sèrie de decisions 
que, amb el pretext de la guerra oberta a les ban-
des, apuntalen l’autoritarisme del mandatari sal-
vadorenc. D’una banda, l’aprovació d’un paquet 
de mesures excepcionals, com la possibilitat de 
celebrar judicis en absència de les persones acu-
sades i l’increment de penes de fins als deu anys 
de presó per a menors d’entre 12 i 16 anys. Aquest 
enduriment també preveu l’establiment de penes 
de presó per a aquelles persones que “puguin ob-
tenir profit directe o indirecte de les relacions de 
qualsevol mena amb les bandes”.

Una setmana més tard de l’aprovació d’aquest 
paquet de mesures, l’Assemblea Legislativa va anar 
més enllà i aprovava un enduriment del Codi Penal 
salvadorenc. Dirigida sobretot als mitjans de co-
municació, la reforma introdueix penes d’entre 
deu i quinze anys de privació de llibertat per a 
aquelles periodistes i mitjans que reprodueixin 
continguts realitzats, suposadament, per alguna 
de les maras que opera al país. Aquesta prohibició 
inclou la publicació de fotografies de tatuatges o 

pintades, així com la reproducció de comunicats, 
entrevistes o declaracions de membres dels grups.

Mitjans independents al punt de mira 
Llibres, reportatges i investigacions que s’han pu-
blicat durant els darrers anys per comprendre la 
dinàmica criminal i social de les maras no es po-
drien publicar avui. No veuria la llum la crònica 
que, al llarg de més d’una dècada, han narrat pe-
riodistes com Óscar Martínez. Tampoc les investi-
gacions del diari digital El Faro, que va destapar les 
negociacions del govern de Bukele amb les maras, 
amb el resultat d’una davallada de la taxa d’homi-
cidis que va assolir mínims històrics. 

Precisament aquests contactes entre bandes 
i Estat, negats per l’executiu, han estat confir-
mats per una de les principals faccions organit-
zades, Barrio 18 – Sureños. Diversos representants 
d’aquesta mara descrivien les trobades com un 

“diàleg” en una entrevista publicada pel periodista 
basc-salvadorenc Roberto Valencia a BBC Mundo 
a finals d’abril.

Vint-i-dos periodistes d’El Faro denunciaven el 
mes de gener que havien estat espiats amb el pro-
grama Pegasus, un programari de l’empresa israe-
liana NSO Group. La croada particular de Bukele 
i el seu partit, Nuevas Ideas, contra mitjans inde-
pendents com El Faro o la revista Factum, ha com-
portat no només un presumpte cas d’espionatge 
sinó també l’assenyalament i persecució pública. 

El president, que des de la seva arribada al po-
der s’ha caracteritzat per governar a cop de tuit, no 
ha dubtat en assenyalar, acusar i insultar periodis-
tes per mitjà de les xarxes socials. Una dinàmica 
a la qual s’han sumat el president de l’Assemblea 
Legislativa i el cap del grup parlamentari de Bukele, 
que acusen periodistes de fer “apologia del delicte” 
i d’estar buscant asil a altres països. Les informado-
res assenyalades denuncien que aquestes declaraci-
ons suposen un “risc imminent” per a la seva vida.

La dinàmica institucional 
El Salvador té una població de poc més de 6 mi-
lions d’habitants. L’actual executiu liberal estima 
que avui dia hi ha més de 70.000 membres de 
bandes. Una xifra que gairebé duplica els mem-
bres de les maras quantificats fa només cinc anys. 
Les polítiques de Bukele, per mitjà del diàleg amb 
els grups organitzats, han aconseguit rebaixar la 
taxa d’homicidis, però han apuntalat les bandes 
com un grup social més dens i nombrós. 

L’empresari que dirigeix el país ha pogut aplicar 
sense problemes totes les polítiques que ha conside-
rat després d’obtenir la majoria absoluta a la cambra 
legislativa, ara fa un any. Una acumulació de poders 

–executiu i legislatiu– que no va ser suficient per a 
aquest mandatari, que ha incorporat el bitcoin com a 
moneda de curs legal al país. Escasses hores després 
que els membres de la cambra prenguessin posses-
sió, aquesta va aprovar la destitució dels jutges de la 
Sala Constitucional de la Cort Suprema salvadorenca 
i del fiscal general de l’Estat, substituint-los per ma-
gistrats favorables a les seves postures.�

‘Pandilleros’
de la Mara 

Salvatrucha  
i Barrio 18 al  

centre penal de 
Quezaltepeque 

(el Salvador), poc 
després de de-

clarar-se el règim 
d’excepció

/ GOVERN D’EL 
SALVADOR

El digital ‘El Faro’ 
va destapar les 
negociacions entre el 
govern i les bandes, 
que l’executiu nega 
però han estat 
confirmades pel grup 
Barrio 18 - Sureños 
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Pablo González, 
dos mesos de detenció i 

drets vulnerats a Polònia 
Acusat de ser un espia rus, el periodista va ser arrestat mentre 

cobria l’arribada de les refugiades ucraïneses i se l’ha mantingut 
en aïllament enmig del silenci de l’Estat espanyol

Nacho Ibáñez

D
es de fa més de dos mesos, el pe-
riodista Pablo González es troba 
en presó provisional a Polònia. 
Se l’acusa de ser un agent de la 
Direcció Principal d’Intel·ligèn-
cia de l’Estat Major General de 

les Forces Armades de la Federació Russa (GRU), 
un suposat delicte d’espionatge pel qual, segons 
la llei polonesa, podria enfrontar-se a una pena 
de fins a deu anys de presó. 

L’Agència de Seguretat Interior polonesa va dete-
nir el periodista freelance i col·laborador habitual 
de mitjans com Público, Gara o La Sexta, el 28 de 
febrer a la ciutat polonesa de Przemysl. González 
es trobava a aquesta localitat, molt propera a la 
frontera amb Ucraïna, cobrint l’arribada de milers 
de refugiades que aquells dies fugien de la guerra. 

Fins al 21 d’abril, el periodista va romandre a la 
presó de Rzeszów. Aquell dia va ser traslladat al 
penal de Radom, una localitat molt més propera 
a Varsòvia. Previsiblement, hi estarà reclòs fins 
a, com a mínim, el 29 de maig, quan la justícia 
polonesa decidirà si li prorroga l’estança o bé el 
deixen en llibertat condicional a l’espera de judici 
per, suposadament, incórrer en un delicte contra 
l’article 130.1 del Codi Penal polonès. 

Vulneracions de drets fonamentals
Tot el que rodeja la detenció i posterior empreso-
nament de Pablo González ha estat marcat per les 
incongruències i falta de transparència de l’admi-
nistració i els cossos policials i judicials polonesos. 
No va ser fins passats quatre dies de la seva deten-
ció, que les autoritats poloneses van emetre un 
comunicat oficial acusant González d’espiar pel 
GRU i de “dur a terme activitats per a Rússia uti-
litzant el seu estatus periodístic”. Fins llavors, va 
estar aïllat, incomunicat i sense assistència consu-

POLÒNIA

Varsòvia

lar, incomplint diversos punts recollits a la Carta 
de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de la 
qual Polònia és estat membre.

Des del seu trasllat a la presó, el cònsol espa-
nyol ha estat l’únic que l’ha pogut visitar, i ha as-
segurat que es troba bé de salut. En canvi, ni la 
seva família ni el seu advocat, Gonzalo Boye, han 
pogut parlar amb ell ni accedir al seu expedient. 
De fet, no va ser fins a finals d’abril que va poder 
comptar amb un advocat polonès de la seva elec-
ció perquè el representi. Fins llavors, havia estat 
la Fiscalia polonesa qui li havia imposat dues ad-
vocades d’ofici i la primera d’elles va renunciar a 
dur el cas al cap de poc.

Entre les acusacions contra el periodista pre-
sents a l’ordre de presó temporal del Tribunal 
Regional de Rzeszów, es diu que González hauria 
usat l’àlies de Pavel Alekseevich Rubtsov per dur 
a terme tasques d’espionatge. Aquest nom és, ni 

González va néixer a 
Moscou i el tribunal 
regional polonès 
l’acusa d’haver usat 
el nom real del seu 
passaport rus com a 
àlies per a dur a terme 
tasques d’espionatge

més ni menys, el que consta al seu passaport rus, 
ja que el periodista va néixer l’any 1982 a l’anti-
ga Unió Soviètica. El seu avi matern va emigrar a 
l’URSS en plena Guerra Civil espanyola i, en divor-
ciar-se els seus pares, González va traslladar-se a 
Catalunya on va adoptar la nacionalitat espanyola 
i l’equivalent al seu nom en castellà, Pablo, amb 
els cognoms materns. 

Col·laboració i silenci de l’Estat espanyol
Dos mesos abans de la seva detenció a Polònia, el 
periodista es trobava a Ucraïna cobrint la guerra 
des del Donbass. El 6 de febrer, va rebre una tru-
cada dels serveis d’intel·ligència ucraïnesos (SBU), 
on se li va requerir que es personés a la seva seu 
de Kíiv. Allà va ser interrogat durant quatre hores 
i se’l va instar a abandonar el país després de fer-li 
una còpia de la seva targeta telefònica. Durant l’in-
terrogatori va ser acusat de “prorús”, presentant 
com a possibles proves el fet de col·laborar amb 
el diari Gara o la possessió d’una targeta de crèdit 
de l’entitat Laboral Kutxa. A això, se li suma que 
parla el rus de forma fluida, a més d’haver centrat 
la seva carrera professional com a periodista en 
territoris de l’antiga Unió Soviètica.

En paral·lel, el Centre Nacional d’Intel·ligència 
espanyol (CNI) va abordar familiars de González i 
gent que li és propera. Se’ls va interrogar sobre la 
vida personal i laboral del periodista, cercant evi-
dències que, efectivament, és prorús. Juan Teixeira, 
fotoperiodista i col·laborador habitual de Pablo 
González, explica a la Directa que “aquesta acu-
sació no encaixa”, però, presumiblement, “els in-
formes del CNI i del SBU ucraïnès són els que van 
portar a la seva detenció posterior” per part de 
les autoritats poloneses.

El govern espanyol ha mantingut un perfil molt 
baix respecte la detenció de Pablo González, sense 
declaracions oficials i limitant-se a breus respostes 
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Una autofotogra-
fia del reporter 
detingut
/ PABLO 
GONZÁLEZ

quan se li ha preguntat per l’assumpte al Congrés 
dels Diputats. Quan, el mes de març, el ministre 
d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, 
va mantenir una reunió amb el seu homòleg po-
lonès, no es va ni mencionar el cas en la roda de 
premsa posterior. El govern al·lega que la Fiscalia 
polonesa hauria ordenat mantenir secret sumarial 
respecte a tot el relacionat amb el cas.

Periodistes assenyalades
“Es tracta d’un atac a tot el periodisme”, afirma 
Teixeira, que opina que la detenció de Pablo 
González forma part d’una ofensiva “judicial  
i econòmica contra el periodisme independent”. 
Aquesta pràctica no és nova, però arran del con-
flicte a Ucraïna està arribant al paroxisme. En l’ac-
tual marc de polarització mediàtica, hi ha una ten-
dència a titllar de “prorús” qualsevol discurs que 
s’allunyi de la narrativa majoritària o que intenti 
oferir matisos, i les periodistes són sovint crimi-
nalitzades així. 

L’any 2016, la web DC Leaks, revelava l’existèn-
cia d’una sèrie de documents on s’incloïen llistes 
d’activistes i periodistes considerades com a “crea-
dores d’opinió prorrusa a Twitter”. A les llistes s’hi 

incloïen persones de tot el continent europeu i, en 
el cas espanyol, haurien estat elaborades a petició 
de l’Open Society Foundation, dirigida pel magnat 
empresarial Geoge Soros, segons el que van publi-
car diversos mitjans aleshores. En aquestes llistes 
hi apareixia, entre molts altres, Pablo González.

Però aquest no és l’únic cas que demostra 
l’existència de llistes assenyaladores de professi-

onals de la informació en relació amb el conflicte  
a Ucraïna. L’any 2015, el llavors president ucraï-
nès Petró Poroixenko, signava un decret pel qual 
vetava l’entrada al país a uns 400 periodistes, a 
més d’expulsar-ne altres sis que llavors hi treba-
llaven. A les persones implicades se les acusava 

“d’amenaçar els interessos, la seguretat nacional 
i la integritat territorial d’Ucraïna”.

Un any més tard, la web ucraïnesa Mirotvorets, 
feia públic un llistat de fins a 5.000 periodis-
tes acreditades a les repúbliques de Donetsk i 
Lugansk, on s’incloïen els seus telèfons i adreces 
de correu electrònic. El portal acusava les infor-
madores de “cooperar amb combatents d’una 
organització terrorista” i cridava a prendre re-
presàlies contra elles. La creació de la web s’atri-
bueix a Antón Gueráschenko, assessor del minis-
tre de l’Interior ucraïnès, Arsén Avàkov. En les 
seves pròpies paraules, l’objectiu del portal seria 

“crear una base de dades de terroristes, separa-
tistes i bandolers”. A més de periodistes, també 
va fer públiques les dades d’activistes considera-
des “agents de Rússia”. L’escriptor ucraïnès Oles 
Buzina va ser assassinat poc després de ser asse-
nyalat per Mirotvorets.�

El mes de febrer, 
mentre cobria la 
guerra al Donbass, els 
serveis d’intel·ligència 
ucraïnesos van 
interrogar el periodista 
i el van instar a 
abandonar el país
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L’anàlisi d’Helena Cardona Garriga
Politòloga especialitzada en Àfrica Subsahariana 

La UE prohibeix 
des del 1992 

l’exportació de 
residus electrònics, 
però entren a països 
com Ghana amagats 

entre productes 
de segona mà

L’ABOCADOR D’EUROPA
ÉS A ÀFRICA

Sabem on van a parar els nostres mòbils, neveres i ordinadors quan 
ja no els volem? Haurien de ser reciclats en plantes a casa nostra, però 

només el 20 % acaben així. Què passa amb el 80 % restant?

Agbogbloshie és l’abocador de 
residus electrònics més gran 
del món. En aquest barri d’Ac-

cra, capital de Ghana, arriben cada 
dia centenars dels nostres ordina-
dors i neveres que la Unió Europea 
no pot ni vol reciclar. Quan arriben a 
Agbogbloshie, desenes de persones 
i infants, s’encarreguen de trencar  
i desintegrar aquests aparells per ex-
treure’n els metalls, principalment 
el coure i l’alumini per revendre’ls 
a canvi d’unes poques monedes. És 
una feina dura, bàsicament perquè 
es tracta de cremar aparells electrò-
nics fins que quedin com esquelets, 
a risc d’inhalar fum tòxic, patir cre-
mades a la pell i tallar-se. En aquest 
barri, que molts descriuen com una 
ciutat dins la ciutat, els habitants 
sobreviuen i malviuen gràcies a les 
feines que proporciona l’abocador, 
que està organitzat en zones d’in-
cineració, desmuntatge i balances. 
Entremig, també hi trobem esglésies 
i mesquites, mercats i un camp de 
futbol. Tothom juga el seu paper, so-
bretot les criatures que, amb els seus 
ditets i mans hàbils, saben extreure 
les peces més petites dels aparells 
electrònics. 

La contaminació 
Agbogbloshie és un dels deu barris 
més contaminats del món a causa del 
mercuri, el plom, l’arsènic i el cadmi 
presents en l’entorn. L’aire, la terra i 
l’aigua estan tan contaminats que els 
peixos i altres aliments han quedat 
enverinats. La situació ha arribat a 
límits alarmants: s’han detectat grans 

quantitats de plom, microplàstics  
i alumini a la sang, orina i llet materna 
de les habitants de la zona. Els infants 
que treballen a l’abocador pateixen 
precoçment càncers i malalties res-
piratòries que posaran fi a les seves 
vides abans que arribin a l’edat adulta. 
En el cas de les dones, la qüestió és 
més perversa: quan queden embaras-
sades, moltes noies pateixen avorta-
ments espontanis o donen llum a na-
dons amb malformacions. 

Esquivar la llei internacional 
La majoria d’aparells electrònics que 
nosaltres ja no volem encara poden 

tenir valor comercial. Perquè al-
guns no estan espatllats del tot i es 
poden reutilitzar i perquè els seus 
components són encara valuosos 
i es poden reciclar. A casa nostra 
disposem de plantes de reciclatge 
que haurien de fer la feina de triar  
i reciclar, però només el 20 % dels 
nostres productes passen per aquí. El 
80% restant és enviat en grans con-
tenidors i arriben als països del sud 
com el port de Tema, a Ghana. 

En principi, la Unió Europea pro-
hibeix des del 1992 l’exportació de 
residus electrònics, amb l’entrada en 
vigor del Conveni de Basilea, signat 
el 1989. Però es calcula que cada any 
350.000 tones d’aquests productes 
surten il·legalment del continent eu-
ropeu. És a dir, l’equivalent de 2.500 
milions de smartphones. A Ghana 
també està prohibit importar residus 
electrònics d’Europa. Tanmateix, hi 
ha almenys dues maneres d’esquivar 
la legislació internacional. La prime-
ra seria la de fer passar aquests resi-
dus com a donacions que es podrien 
vendre en el mercat de segona mà.  
I la segona, com denuncia el periodis-
ta Mike Anane des de fa vint anys, és 
que la majoria de residus electrònics 
entren al país amagats entre munta-
nyes de roba i altres productes dins 
de contenidors, per passar desaper-
cebuts davant les autoritats. 

Així doncs, com pot ser que la Unió 
Europea no s’hi miri més a l’hora de 
fer complir la llei? Com diu Anane, “la 
UE es preocupa molt de què entra al 
seu territori, siguin armes o migrants, 
però molt poc de què en surt”.�
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Trenta-sis anys estimant 
l’escola en valencià

La Federació d’Associacions per la Llengua recupera enguany 
la presencialitat de les seues Trobades, que s’han erigit en un 

pol aglutinador de la defensa de l’ensenyament en valencià

EXPRESSIONS    27

Estibaliz García Taboada
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a recuperació tímida de l’ensenyament en valencià va co-
mençar amb el govern preautonòmic presidit per Josep Lluís 
Albinyana, el 1978. L’aleshores conseller de Ciència i cultura, 
José Luis Barceló, va impulsar un primer pla experimental 
d’ensenyament en català a la qual es van adscriure una dotze-
na de centres en tot el País Valencià. Posteriorment, en 1983, 
es va aprovar la Llei d’ús i ensenyament en valencià i va ser 
en aqueix moment quan realment es va posar en marxa un 
pla d’educació en la llengua pròpia. És per això que, en els 
anys següents, molts centres es van acollir a aquesta norma-
tiva, inclosa l’Escola Trullàs de Benifaió (la Ribera Alta), que 
ho va fer en 1985. En aquell moment estava dirigida per Josep 
Chaqués, primer president d’Escola Valenciana – Federació 
d’Associacions per la Llengua i impulsor de la Coordinadora 
de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera. Chaqués 
recorda quan, en el 1985, alguns pares i mares eren reticents 
a l’ensenyament del valencià a l’escola i protestaven enfront 
de l’escola Trullàs amb cartells que enunciaven: “Chaqués, di-
mite, el pueblo no te admite” o “Queremos castellano, no quere-
mos valenciano”. Arran d’aquests successos, alguns mitjans de 
comunicació influents en l’opinió pública com Levante i Las 
Provincias, van donar ampli ressò a aquestes veus minorità-
ries que s’alçaven en contra del valencià.

A causa de la repercussió que va tindre la posició en contra 
de l’educació en valencià, es va reformular la llei autonòmica, 
de manera que s’atorgava el dret a una educació vehicular en 
castellà a qui la volguera i es va separar l’alumnat en diferents 
centres educatius. Chaqués qualifica aquella nova llei de “sa-
lomònica”, perquè amb ella es van acabar molts problemes en 
diferents comarques en les quals l’ensenyament en valencià 
generava debat en l’àmbit educatiu. L’Escola Trullàs, concre-
tament, com a centre pioner a l’hora d’introduir l’idioma a les 
aules, va començar a oferir una educació completament en va-
lencià, i diferents persones que treballaven al centre, així com 
mares i pares, van decidir celebrar-lo amb una trobada a la qual 
van ser convidades també les altres dèsset escoles de la seua 
comarca que també havien optat per la mateixa línia. L’acte 
va donar lloc a la primera trobada d’escoles d’ensenyament 
en valencià, que es va celebrar el 20 d’abril 1986 a Benifaió i 
va ser impulsada per Josep Chaqués, que en eixe moment era 
el president de la Coordinadora de la Ribera. Hi van acudir al 
voltant de cinc mil persones i va tindre resposta un any després 
a Cullera.Aquest moviment es gestà als anys huitanta, en un 
context social i polític complicat. El moment precís en el qual 
es va donar llum a l’espai va ser en una Assemblea general de 
pares i mares de les escoles de la Ribera Alta; allí es van ado-

Activitats per a 
la xicalla durant 

la Trobada de 
1989 a València  

/ ESCOLA 
VALENCIANA 
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les Trobades, va néixer  
La Gira, un cicle de concerts 
per promoure les artistes 
que fan música cantada  
en valencià
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nar que no estaven soles i que havien de coordinar-se amb 
altres moviments similars que desenvolupaven la seua activitat 
en altres comarques. Així, la Coordinadora de la Ribera va ser 
convidada a conéixer altres moviments similars que es desple-
gaven a Elx o a Alcoi. En aquest moment la Coordinadora de la 
Ribera Alta va començar a mostrar, per mitjà de vídeos, com 
duien a terme les seues trobades, ja que per a ells era prioritari 
poder organitzar-se i que aquestes reunions serviren per a con-
fraternitzar. Va ser així com es van dur a terme les primeres sis 
trobades d’Escola Valenciana, celebrades, consecutivament, a 
Castelló (la Plana Alta), València, Almussafes (la Ribera Baixa), 
Ontinyent (la Vall d’Albaida), Alcoi (l’Alcoià) i Alacant (l’Alacan-
tí). Cadascuna va servir per a aprendre i millorar sobre la base 
de l’experiència de cada any, però també per a enfortir una 
coordinació que s’acabaria plasmant, el 1990, en els estatuts 
de la Federació d’Associacions per la Llengua, més coneguda 
com Escola Valenciana.

Més que unes trobades

Una de les primeres accions en conjunt que es van organitzar 
des de la Federació va ser la creació d’una imatge logotípica en 
la qual es podia veure un cor travessat per un llapis i la frase “Jo 
estime l’escola en valencià”. Aquesta imatge es va reproduir en 
samarretes, bolígrafs i altres productes de marxandatge i podria 
considerar-se com la primera gran acció promocional a favor 
de l’ensenyament en valencià. Per mitjà del correu postal, es 
van enviar aquests productes a entre 200 i 300 centres que ja 
comptaven amb educació en valencià.

El projecte es va anar ampliant durant aquests anys. A més 
de les trobades que, segons dades d’Escola Valenciana, mobi-
litzen més de 200.000 persones en cada edició, també s’hi va 
incorporar un concurs literari, un festival, un disc, la Lliga de 
debat –un concurs de dialèctica entre alumnat de secundària–  
i moltes altres activitats. Escola Valenciana ha crescut de ma-
nera exponencial, no sols en nombre d’activitats sinó també 
en participació. Un dels esdeveniments paral·lels que més res-
sò han donat a les trobades és La Gira, un cicle de concerts va 
crear l’any 2006 amb l’objectiu de promoure el treball de les 
professionals que canten en valencià. Una iniciativa que va sor-
gir per pura necessitat, perquè “hi havia molts grups de rock en 
valencià, però no eren coneguts en l’àmbit comercial”, afirma 
Chaqués mentre recorda una de les trobades a Antella (la Ribera 
Alta), on es va celebrar una d’aquestes vetllades musicals. Així, 
es va parlar amb els col·lectius de les diverses comarques i es 
va acordar l’impuls d’un gran festival musical representatiu del 
conjunt del País Valencià i d’aquí en va sorgir el Feslloc, que té 
lloc el mes de juliol a Benlloc (la Plana Alta) des de l’any 2007. 

Una altra de les potes principals d’Escola Valenciana és el 
concurs de literatura Sambori. La iniciativa pretén encoratjar 
a l’alumnat a escriure en valencià per mitjà d’un certamen que 
avui dia està implantat des del cicle d’infantil fins a l’universitari, 
passant per les escoles d’idiomes, l’escola pública i la privada. En 
l’última convocatòria van ser 130.000 alumnes les que van parti-

cipar en aquest concurs, que enguany compleix la seua 24a edició 
al País Valencià i que també es convoca a Catalunya i a les Illes. 

Laura Font Pérez és presidenta de la Fundació Sambori des de 
l’any 2012, a més de directora del CEIP Malva-rosa de València 
i presidenta de la Coordinadora d’alumnat, mares i pares i pro-
fessorat per l’ensenyament públic en valencià (CAPPEPV) des de 
l’any 2006. Font va incorporar-se al projecte d’Escola Valenciana 
en 1993 durant el primer congrés que va celebrar la plataforma. 
La presidenta de CAPPEPV considera que Escola Valenciana es 
troba en una situació complicada, com tantes altres associacions 
i entitats. “Els canvis produïts en un temps tan breu han portat 
una transformació social, sobretot pel que fa a unes maneres de 
relacionar-se i d’entendre l’educació molt profundes”, afirma 
Font. Considera que Escola Valenciana s’ha de reinventar, i ha 
d’arribar no només a les mestres que estan en actiu ara, sinó 
a futures ensenyants de tots els nivells i a oferir-los un model 
educatiu convincent on la llengua siga el fil conductor de molts 
altres àmbits. “Creure’s l’educació és pensar que sí que es pot 
canviar el món i en això estem”, sosté Font. 

Pedres al camí 

Aquests 36 anys de trobades no han sigut fàcils i són molts els 
obstacles amb què s’han trobat pel camí. L’últim, la pandèmia, 

Concentració 
festiva l’any 

2001 a Picanya 
(l’Horta Sud)

Delegació 
d’una de les es-
coles presents 

a la Trobada de 
València l’any 

2004  
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que va obligar a suspendre l’edició de l’any 2020 i va limitar 
la del 2021 a un seguit d’activitats simbòliques anomenades 
ReTrobades. Segons Laura Font, les dificultats actuals per a 
implementar el valencià a l’escola “són, per una banda, els 
imperatius legals que des del Ministeri d’Educació d’Espanya 
ens arriben –i moltes vegades des dels mateixos tribunals de 
justícia– com són l’impediment o les dificultats que tenim per 
a posar en marxa un vertader programa d’immersió lingüísti-
ca, que és la metodologia idònia per a una llengua minoritzada 
com és la nostra”. Aquesta mestra i activista no pot creure que 
en el context actual, encara hi haja veus que defensen que amb 

l’actual legislació educativa el castellà perd parlants. A més, 
troba altres problemes en el desenvolupament del valencià en 
l’àmbit social, com la necessitat de més mitjans de comunica-
ció en aquesta llengua. També recalca el paper de les famílies 
com una peça fonamental, perquè creu que el procés educa-
tiu no es pot entendre sense la implicació de tota la comunitat 
educativa. “De fet, la nostra llengua no té futur si no hi ha una 
societat que la utilitze i l’estime”, afirma Font. 

Des de les reticències històriques d’algunes famílies fins a 
intents de boicot de l’extrema dreta, Escola Valenciana no ha 
tingut un camí fàcil en aquests 36 anys. Per exemple, en la XXIV 
trobada, que es va celebrar a Almussafes (la Ribera Baixa), es 
va haver de convocar una junta d’urgència, perquè van saber 
que s’estava planejant un boicot. Per sort, aquesta classe d’ac-
cions s’ha donat de forma aïllada, i el mateix Josep Chaqués les 
defineix com a “insignificants”. “No s’han atrevit a boicotejar 
les nostres trobades perquè veure la quantitat de gent que hi 
participa i col·labora per la promoció del valencià és impactant; 
això només ho fem els valencians”.�

Un grup de xiques 
fent manualitats en 
2008 a Aiora (la Vall 
de Cofrents)
/ ESCOLA 
VALENCIANA
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Temps de xicoies
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Primer van ser les dents grises i fredes del motocultor, que 
queixalada a queixalada m’anaven esponjant, airejant. Tot 
seguit van venir els fems, em van mesclar amb merda fer-

mentada de bèsties que caguen per sota la cua, per la boca fosca 
que escup. Encara no havien explotat les xicoies, amb aquella ma-
nera que tenen de fer, tan groga, tan llampant, que ho envaeixen 
tot, com ara, que miris a on miris hi ha groc, als erms, als marges, 
en un trosset d’hort que enguany està sense cultivar. Les xicoies, 
que tot ho mosseguen amb les seves dents de lleó, s’escampen 
en mantells com les violetes, que són el potxó del bosc, la natura 
oberta a l’entrecuix d’una femella.

Després de les queixalades, els fems i els cops xapo, van venir 
les primeres llavors, les primeres arrels. Encara guardava arrels 
mortes al ventre, restes de placenta resseca, del pas de la tardor, 
del pes de l’hivern. Del glaç. Les garrotes, quan s’allarguen, em fan 
pessigolles. Parlen en un idioma inventat perquè les trumfes no les 
entenguin. Que en són de furres les trumfes, sempre es queixen, 
sempre rondinen. Les de la padrina Conxita són les més ufanoses, 
les més cofoies, les més vanitoses. Ella té el millor hort d’aquesta 
banda del riu, a tocar de l’abocador clausurat. La Conxita és furra 
com les trumfes, però se li escapa un somriure d’orgull, de satis-
facció, quan les seves netes venen a córrer per l’hort els dissabtes, 
amb la mirada de la mare clavada al clatell. Són dues dones sense 
home, mare i filla, furres i sàvies com les xicoies, que tot ho mas-
teguen amb les seves dents de lleó, que fan pixar al llit. Al poble 
diuen que estan ben grillades, com les trumfes, com la primavera. 

La padrina Conxita és una dona que crida, que fot uns crits de 
Déu, remuga i esbufega a cada passa, mentre fa moure les cames 
botides i brunes per sota la bata; cames que contenen rius foscos 
i afluents boteruts que es ramifiquen i es torcen pels bessons, pels 
turmells. I entre crit i crit, la Conxita llança consells a les de l’hort 
del costat, que mai sap si en són tres, si en són quatre o en són 
cinc, viuen totes amuntegades. Parlen amb aquell accent de ciutat 
i s’han apuntat a un curs per saber cuidar la terra, per saber-me 
cuidar a mi. “Ves, quines coses!”, es diu la Conxita. El coneixe-
ment d’aquesta padrina no es troba en cap llibre, en cap manual. 
Tot el que sap és dit. Tal com deien padrí i padrina, i els padrins 
i les padrines d’aquests, que ensenyaven mentre feien, amb un 
gest o amb un so profund, trencat, que naixia de l’úter de la gola. 

Els de l’hort del costat fins i tot gaudeixen arrencant les herbes 
que cada dia pareixo de nou, herbes d’aquelles que la gent 
del poble diu que són dolentes. La gent, que sempre 
parla, que sempre murmura, que sempre mira de 
cua d’ull. Jo no en conec, d’herbes dolentes, 
i això que les pareixo jo, són filles meves, 
totes elles. 

malalletra

Com a molt es tenen enveja, es fan competència, com la resta 
de bèsties que he arribat a conèixer, les que es passegen per aquí 
i em claven la petja al damunt, que em deixen marques de totes 
les mides, tatuatges que s’erosionen amb el vent i amb la pluja 
que els núvols pixen. Però què en sabré jo, diran, si només soc 
terra, terra amiga dels cucs i dels secrets. Jo, que soc de tots els 
colors, de totes les emocions. L’amagatall perdut, l’abocador de 
veritats pudents.

Cada dissabte, casa meva és una festa. Les netes de la Conxita 
em fan massatges quan corren amb els peus descalços i les ungles 
negres, mentre les altres, les de l’hort del costat, mengen, riuen  
i beuen. Són més de cinc i de sis i de set, arriben de tots els pobles 
veïns i porten gossos, porten música, porten històries noves que les 
trumfes escolten amb recel i que fan riure les garrotes. Una d’elles 
porta un panxot ben lluent, a punt d’esclatar, com les xicoies quan 
es vesteixen de plomalls blancs que la gent bufa al vent; angelets 
que fan volar els desitjos.

A bocafoscant, sempre hi ha més d’un cor trencat que surt a 
ballar al voltant d’una foguera. Són cors com les trumfes que es 
cullen a finals de temporada, quan algunes s’esberlen sense voler 
pels cops de xapo. Potser per això es tornen furros, potser per ai-
xò es grillen. Els cors. La foguera escup aixaldes, tal com salten 
algunes llàgrimes, mentre les garrotes encomanen el seu riure 
a tothom qui passa a prop del seu bancal. És aleshores quan les 
trumfes em donen permís i jo m’empasso tot el que sento, penes 
i neguits, ho enterro al meu ventre i ho faig desaparèixer perquè 
vinguin els cucs i les flors i les voliaines. I tot torni a començar.�

Aquest relat conté paraules en pallarès. Aquests són els seus 
significats: 

Potxó: petó.
Garrota: pastanaga.
Trumfa: patata.
Furro o furra: persona esquerpa.
A bocafoscant: quan es comença a pondre el sol.
Aixalda: espurna.
Voliaina: papallona.

Al mateix temps, xicoia és el terme més comú al Pallars per re-
ferir-se a les dents de lleó o als pixallits, que són unes plantes que 
fan flors grogues amb l’arribada de la primavera. Quan maduren, 
les llavors apareixen al lloc de les flors en forma de bola blanca 
recoberta de plomalls. En aquesta fase, també són conegudes com 
angelets i es té per costum bufar-les.

El relat d’Ivet Eroles

/ GAT
COSMONAUTA
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Durant molts segles, 
el retrat va ser un 

gènere que barrejava 
art i orgull de classe, un 
producte artístic privat 
que complia una funció 
tant decorativa com de 
reafirmació social.

Martin Chambi va 
saber identificar l’art 
que s’amagava darrere 
de tots aquells retrats 
que va realitzar als es-
tudis de Max T. Vargas 
i a l’Estudi d’art Vargas 
Hermanos.  Durant 
a q u e s t s  n o u  a ny s 
d’aprenentatge, va veu-
re la riquesa del gènere 
que, popularitzat, juga-
va un paper important 
en la percepció social. 

Més tard posaria la 
càmera i aquestes habili-
tats al servei de la ciutat 
de Cusco i la seva cultu-
ra. A Foto Colectania po-

En aquests moments 
de degradació de 

l’educació pública i de 
campanya de despresti-
gi del professorat, la lec-
tura d’aquest llibre és re-
vigoritzant i fa una bona 
sacsejada a la ment.

hooks fou una intel-
lectual afroamericana, 
feminista i activista. Es 
va formar a les escoles 
segregades dels Estats 
Units als anys cinquan-
ta i, gràcies al moviment 
pels drets civils, va poder 
anar a la universitat i de-
dicar-se a la vida acadè-
mica, una cosa insòlita 
per a una dona negra 
en aquella època. En el 
camp de l’ensenyament 
va publicar llibres com 
Teaching To Transgress: 
Education as a Practice 
of Freedom o Teaching 
Community: A Pedagogy 
of Hope.

ressenyes

Jordi Montell

Nina Valls

Els  seus  assajos 
obren un munt de por-
tes de pensament i ac-
ció. En forma de 32 en-
senyaments tracta qües-
tions com l’estimulació 
del pensament crític a 
l’aula, la relació entre 
educació i democràcia, 
el compromís en l’edu-
cació, la integritat (de 
professors i alumnes), 
l’autoestima, conceptes 
de raça, classe i gènere, 
l’amor, la sexualitat, la 
conversa, el plaer de la 
lectura i, per damunt 
de tot, l’educació en la 
llibertat. 

L’autora combina 
amb destresa idees com-
plexes i saviesa pràctica 
amb un llenguatge molt 
proper i transmet una 
gran humanitat i una 
confiança alegre en la 
capacitat transforma-
dora de l’educació.�

Relats desagradables 
que entren com l’aigua

Viure la bisexualitat 
i vestir-se d’home 

per gaudir certs pri-
vilegis socials són els 
dos ganxos biogràfics 
que em van atrapar de 
Daphne Du Maurier. 
Després, vaig tenir els 
seus contes entre les 
mans, i vaig descobrir-hi 
part de la seva creació 
que ara recupera l’edi-
torial Les Altres Herbes. 

No sé si terror o por 
són les paraules per als 
relats de Du Maurier. 
Diria, més aviat, que es-
tan tenyits d’una inco-
moditat constant, d’al-
guna cosa desagradable, 
però sovint no visible o 
fins i tot no descripti-
ble, que plana entre els 
personatges dels contes. 
Una altra cosa que tenen 
en comú les seves his-
tòries és que sovint re-
flecteixen situacions de 
violència masclista, i tot 
i que no sempre les do-
nes són les protagonis-
tes de les narracions, sí 
que deixa clar que són 
les que pateixen l’abús 
per part dels homes que 
les envolten, posant so-
bre la taula situacions 
que encara ara ens tro-
bem per tot arreu sense 
haver estat capaces de 
resoldre. 

La seva manera de na-
rrar-ho, però, no posa el 
focus i detall en aques-
tes violències masclistes, 
sinó en les seves con-
seqüències, l’eco que 
ressona més tard. Per 
exemple, el conte “La 
pomera” (que dona títol 
al llibre), transmet l’ho-
rror a través de les bran-
ques esquifides d’una 
antiga pomera que en-
carna el turment d’un 
home que no ha paït la 
mort de la seva dona  

–i la culpa d’un matrimo-
ni miserable– i, tot i que 
l’arbre és a la vista de to-

NARRATIVA BREU
La pomera i altres 
contes
Daphne Du Maurier
Traducció de Marta 
Pera Cucurell
Ed. Les Altres Herbes, 
2021
336 pàgines

Núria Curcoll

thom, només ell sap què 
representen les seves fu-
lles incipients; o “Sense 
cap motiu”, on la inves-
tigació del suïcidi d’una 
dona farà recórrer a un 
detectiu privat l’in cres-
cendo dels fets atroços 
de la vida de la difunta. 

Així, la literatura de 
Daphne Du Maurier 
resulta tan interessant 
com l’autora mateixa,  
i s’acosta a la lectora 
sense moviments brus-
cos, però colpidora-
ment. Com ressona tot 
això quan una llegeix el 
relat “Els ocells” i entén 
que Hitchcock no ha-
gués fet mai la gran pe-
l·lícula del mateix títol 

–i d’altres com Rebecca– 
sense aquesta notable 
autora que, injustament 
invisibilitzada per la 
signatura amb un nom 
masculí, ha passat des-
apercebuda tot i haver 
parit històries conegu-
des per tothom.�

dem veure aquests dies 
un conjunt de fotografi-
es on destaquen el seu 
domini de la llum i les 
ombres i l’ús de telons 
de fons que l’allunyen 
de la visió jerarquitza-
da d’alguns fotògrafs 
forans. Les imatges de 
Chambi mostren un or-
gull etnocultural que 
s’expressa retratant un 
americà nadiu i la seva 
llama amb la majestu-
ositat d’un monument  
i deixant que les runes 
s’exhibeixin, sense an-
hels, nues a la llum.

Amb la intenció de 
crear un diàleg entre 
diferents percepcions 
d’una mateixa realitat, 
també es poden veu-
re fotografies del citat 
Vargas, Verger o Harris 
que ajuden a ampliar 
l’horitzó de l’exposició.�



Vas arribar del Marroc amb quatre anys i el 
1994, quan en tenies nou, et vas traslladar amb 
la teva família a la Cañada Real. Què recordes 
d’aquella època?
El contrast amb el centre de Madrid era brutal, per-
què es tractava d’un camp als afores on es conrea-
va blat i res més. Després va créixer arran del des-
mantellament de Las Barranquillas, la població de 
la qual es va allotjar al sector VI del barri. Però fins 
a l’adolescència no vaig adonar-me dels obstacles 
que havia d’afrontar en comparació amb altres nois 
i noies de Madrid.

Quins en destacaries?
El principal era el transport, perquè, si bé faltaven 
espais d’oci i havíem de desplaçar-nos per comprar 
menjar o anar al centre de salut, hi havia aigua i el 
subministrament elèctric estava co-
bert. Però ara fa dos anys, quan ens 
van tallar la llum, tot va canviar.

El Pacte Regional per la Cañada 
Real, que la Comunitat de Madrid 
va aprovar el 2017, s’ha complert?
Veníem d’una llei anterior, la 11/2011, 
que ens negava el dret a tenir contrac-
tes per pagar la factura elèctrica. No 
obstant això, el Pacte havia de portar 
a la legalització del barri, tal com havia succeït amb 
El Pozo, La Castellana i altres zones de barraques  
i infrahabitatges. De fet, establia mesures per regu-
laritzar la situació patrimonial i urbanística de les 
parcel·les. Doncs res: ens hem quedat desemparats, 
cosa que vulnera la Constitució i els drets relatius  
a la protecció de la infància i l’adolescència.

Naturgy va esgrimir que es produïen connexi-
ons il·legals i un sobreconsum desproporcio-
nat. Què hi ha de cert?
És fals. La companyia i el govern de la Comunitat 
de Madrid utilitzen aquest discurs per presentar la 
Cañada com un barri degradat i problemàtic per així 
justificar l’expulsió dels veïns a fi que els promotors 
immobiliaris especulin amb els terrenys. Tot, amb 

la intenció de convertir-lo en una àrea residencial,  
i ho fan jugant amb les nostres vides.

Què suposa no disposar de llum?
Afecta l’educació, l’oci, les relacions familiars i qual-
sevol altre aspecte de la vida. Sobretot per als 1.812 
infants que hi ha censats i les dones que, segons un 
estudi, hem multiplicat per set les tasques domèsti-
ques. Amb l’arribada del fred, vam haver d’escalfar 
els pisos amb estufes de butà i això va disparar les 
intoxicacions per inhalació de gas. Hi ha hagut de-
senes d’ingressos hospitalaris i més d’una defunció. 

En resposta, vau crear la Plataforma Cívica pel 
Subministrament Elèctric de Cañada Real, on 
us aplegueu 160 entitats. Què heu assolit?
A banda de mobilitzar-nos, hem presentat denúncies 

a Naturgy i a la Comunitat de Madrid 
perquè, tal com recull l’informe d’un 
pèrit independent, la companyia va 
posar limitadors d’una potència tren-
ta cops inferior a la necessària al sector 
VI de la Cañada, cosa que impedeix 
abastir aquesta zona del barri. Després, 
hem instat al Consell d’Europa a actuar, 
ja que el govern autonòmic i l’ajunta-
ment han desoït tots els requeriments 
del defensor del poble i el relator de 

les Nacions Unides contra la pobresa extrema. 

El Pacte Regional també contempla reallotjar 
les famílies a nous edificis, dels quals el 70 % 
han de ser a barris més cèntrics de Madrid. No 
accepteu aquesta possibilitat? 
El Pacte ho estipula, però les primeres famílies s’han 
enviat a poblacions encara més apartades, algunes 
fins i tot al costat de Guadalajara, amb l’advertèn-
cia que, si s’hi oposen, es quedaran sense casa. És 
inadmissible. Al marge, més enllà d’això, reclamem 
decidir si volem sortir de la Cañada o no, ja que és 
on hem crescut i tenim els nostres vincles. Aquest 
és el compromís de la immensa majoria de veïns  
i el que ens empodera per continuar lluitant. I crec 
que, si persistim, la llum tornarà a la Cañada Real.�

El 2 d’octubre de 2020, la 
companyia energètica 
Naturgy va tallar el 
subministrament elèctric 
a la Cañada Real, un dels 
barris més empobrits de la 
rodalia de Madrid. Aquest 
fet, sumat a la pandèmia 
del coronavirus, el pas 
de la borrasca Filomena 
i els pics de calor que 
van assolar la capital 
de l’Estat l’estiu de l’any 
passat, han abocat a una 
situació crítica les 4.000 
famílies que hi resideixen, 
les quals han reaccionat 
amb un moviment del 
qual Houda Akrikez és 
el rostre més popular. 
“Quan surto a lluitar, tinc 
presents els meus fills 
i tota la comunitat”, 
exclama aquesta assistenta 
social. Provinent d’una 
família d’origen marroquí, 
Akrikez explica que busca 
la complicitat d’altres 
moviments socials amb 
l’esperança d’aturar els 
promotors immobiliaris  
i preservar la dignitat 
d’un enclavament víctima 
de l’estigma i el racisme 
institucional. 

“La situació 
ha fet que les 
dones hàgim 

multiplicat per 
set les tasques 
domèstiques”

“Si persistim, la llum 
tornarà a la Cañada Real”

Àlex Romaguera

Houda Akrikez,
activista veïnal
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