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Adrián Crespo
David Bou
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Després d’un parèntesi derivat del 
confinament, revifen els pisos de venda  
i consum de drogues al Raval de Barcelona. 
Les circumstàncies econòmiques  
i urbanístiques del barri, amb molts 
immobles buits, fan que aquest fenomen 
sigui difícil d’erradicar. Consumidores  
i veïnat en són les principals víctimes

Q
ui sap quants pisos estan buits a la te-
ranyina urbana del Raval de Barcelona. 
La gent mor o ha de marxar i no sem-
pre troben llogatera de seguida. Sovint 
són propietat d’un fons d’inversió o 
un banc que no té gens de pressa en 

què allà visqui algú. I mentrestant, passen coses. 
Al carrer de Vistalegre, prop de la rambla del Raval, 
una gent va entrar al març a uns baixos i van ocu-
par també l’entresol, tot aprofitant que la persona 
que hi vivia ara és morta i les hereves estaven de 
paperassa notarial. Però aquesta gent no hi venia a 
viure. Venia a muntar un negoci que ha trasbalsat 
el veïnat i que deixa la clientela literalment per ter-
ra. Els baixos feien de taller de bicicletes, però era 
una pantalla del que passava a l’entresol. Venien 
droga, sí, però no eren els camells d’un festival de 
moda. Ni pel tipus de substàncies que oferien ni 
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intervenien a l’assemblea convocada per Acció 
Raval, plataforma veïnal de denúncia que treballa 
per la convivència al barri. Parlaven de violència 
i situacions desagradables al carrer, de càmeres 
de vigilància instal·lades pels mateixos traficants 
per tenir controlada la zona. També d’intimida-
cions a les escales i d’una agressió sexual a una 
consumidora, a l’estiu. Un d’ells era partidari, si 
s’esqueia, d’enfrontar-s’hi directament. L’opció tes-
tosterònica a vegades surt a la superfície. El goril-
la que vigilava el local ja no li feia por, deia. Però 
des d’Acció Raval, que ja fa anys que es trenquen 
les banyes amb el problema, adverteixen que la 
confrontació directa no acostuma a portar bons 
resultats. És per això que, partint de la premissa 
bàsica de l’autoorganització i la solidaritat veïnal, 
han elaborat un protocol a partir d’experiències 
anteriors. En definitiva, proposen actuar entre to-

tes a tres bandes: amb traficants, amb les institu-
cions (administracions i policia) i amb la propietat 
(perquè denunciïn com més aviat millor). Són les 
tres potes d’una realitat molt complexa.

Els traficants i la droga
Ángel Cordero, d’Acció Raval, explica que la situ-
ació ha revifat, però no és nova. L’entitat calcula 
que el fenomen dels anomenats narcopisos es pot 
remuntar al 2012, després de la crisi econòmica de 
2008. Grups més o menys organitzats ocupaven 
immobles des dels quals comercialitzaven drogues 
diverses. Entre 2018 i 2020 hi va haver tres macro-
operacions policials al barri que van comportar 
el tancament de la majoria dels pisos de venda i 
consum i la detenció de moltes persones impli-
cades. La pandèmia i el confinament, a més, van 
ajudar a fer que l’activitat frenés. Des de 2020 

Portal d’un bloc 
on hi ha hagut 
diversos pisos 

de venda  
i consum 

/ VICTOR SERRI al
 c

ra
c

per les persones a les quals s’adreçaven, moltes en 
una situació econòmica extremadament precària 
i, per tant, més dependents que les consumidores 
lúdiques i ocasionals. El 27 de setembre els van 
desallotjar, davant el que era una evidència de de-
licte, amb gent que consumia drogues a dins, però 
sobretot perquè el propietari era el fill del matri-
moni que hi vivia. Si hagués estat un gran tenidor 
probablement l’activitat encara hi continuaria. En 
aquesta inacció judicial és molt probable que hi 
hagi només asèptica despreocupació, però part 
del veïnat hi veu mala fe: si el barri es degrada  
i tothom marxa, els inversors podran fer negoci 
i convertir finques senceres en edificis de luxe. 
Dues setmanes abans del desallotjament, el 12 

de setembre, dos veïns del carrer de Vistalegre, 
homes de mitjana edat, amb molts anys de vida 
al barri i poques ganes d’estar-se per romanços, 
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La plataforma veïnal 
Acció Raval calcula 
que avui encara hi 
ha una seixantena 
d’immobles ocupats 
per traficants 
amb la finalitat de 
vendre-hi drogues

fins ara, però, els traficants han tornat a prendre 
posicions i s’han identificat una seixantena d’im-
mobles ocupats amb aquesta finalitat. Els Mossos 
d’Esquadra i l'ajuntament treuen ferro a l’assump-
te: asseguren que el que hi ha són punts de venda  
i que dins no s’hi consumeix. Tanmateix, contra 
aquesta minimització del problema, Acció Raval 
ha constatat un augment del consum a l’interior 
d’aquests pisos durant la darrera temporada esti-
val. És el cas de Vistalegre, sense anar més lluny.
Gràcies al boca-orella entre el veïnat compro-

mès i a l’observació pacient, Acció Raval coneix 
bé els carrers del barri. Afirmen que les màfies 
que han mogut la droga recentment es diferenci-
en de les de fa dècades perquè tenen noves ma-
neres de fer, menys respectuoses amb la vida al 
barri. Tenen la sospita, també, que de tots els 
grups organitzats que operaven abans del con-
finament ara només en queda un que, deixant 
de banda altres circuits de tràfic de droga, és 
el que controla gairebé tots els pisos de venda  
i consum. La distribució de la mercaderia i l’orga-
nització de la xarxa, però, no es fa des del Raval, 
sinó des d’altres punts de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Aquest grup delictiu té gent informa-
dora a sou, que els permet activar o desactivar 
punts de venda i identificar espais per ocupar o 
fins i tot llogar. A mesura que ha passat el temps  
i la pressió policial ha augmentat, han sofisticat els 
seus mètodes. Des d’Acció Raval expliquen que el 
grup que controla ara el barri compta amb una 
estesa xarxa de pisos, però només estan actius al-
guns d’ells. La resta estan buits amb l’objectiu de 
substituir els primers de seguida que la policia els 
identifiqui. I l’activitat va saltant de pis en pis amb 
agilitat, tot jugant al gat i al ratolí amb els Mossos. 
També van canviant el tipus de substàncies i de 
client a cada pis per cautela. En definitiva, l’entra-
mat és més flexible i s’adapta millor als canvis i a 
l’activitat policial ara que fa anys. 
Però per què parlem de pisos de venda i consum 

en lloc de parlar de narcopisos, que és molt més 
habitual? Doncs perquè a banda de l’estigmatitza-
ció que aquest apel·latiu mediàtic suposa a hores 
d’ara per a les persones consumidores, l’ús comú 
del prefix llatí “narco” en l’actualitat, també ens 
podria fer pensar que al darrere de cada pis hi ha 
un gran magnat internacional de la droga. Un capo 
totpoderós de pel·lícula amb una gran estratègia. 
I això, tot i la consolidació d’un d’aquests grups, 
de moment no és així. En qualsevol cas, els trafi-
cants dins dels pisos, els que pugen la mercaderia 
amagada en motxilles de Glovo o Deliveroo o els 
encarregats de la seguretat, és a dir, les persones 
més visibles de la cadena, malgrat que tenen un 
cert estatus laboral, estan més a prop de la mateixa 
clientela que de Pablo Escobar: lluny de qualsevol 
mena de luxe i en algunes ocasions en situacions 
tan precàries com la de les consumidores. 
No estem parlant, doncs, de la mansió de Tony 

Montana, el magnat de la cocaïna protagonista 
d’Scarface. Una antiga consumidora ocasional ens 
explica que són pisos petits i bruts. Espais poc 
condicionats, moblats amb el mínim i que, gene-
ralment, són insalubres. Al menjador, una taula i 
unes cadires on seuen els venedors. En ocasions, 
si l’immoble és tan petit que només té un espai, 
en aquella mateixa sala també hi ha un banc per 
a consumidores que seuen a fumar el crac (coca-
ïna en pedra) i l’heroïna. Al damunt, encenedors, 
cendrers, culleres i ampolletes d’aigua amb paper 
d’alumini a la boca, per fumar. Però a vegades el 
pis és més gran. Llavors fan distribuir les consumi-

dores a les habitacions, on potser, amb una mica 
de sort, hi ha un sofà o un matalàs. En la majoria 
de casos, però, només s’hi troba alguna taula baixa. 
I si alguna cosa no et prova, ja et pots anar espavi-
lant, que allò no és una residència. El consum aquí 
va per micres, no per grams. Venda a la menuda, a 
la molt menuda, perquè qui compra no es pot per-
metre pagar cinquanta o seixanta euros tot d’una 
per endur-se un gram a casa i no haver de tornar. 
Potser pugen amb xavalla, la justa per una dosi,  
i tornen a baixar al carrer a buscar-se les garrofes. 
La droga, a més, és de molt baixa qualitat i això 
augmenta el risc d’efectes adversos i, en algunes 
ocasions, de mort. 
Metzineres, una cooperativa que treballa amb do-

nes que usen drogues al Raval, també ha vingut a 
l’assemblea convocada per Acció Raval i interve-

nen en aquesta mateixa línia. Assisteixen per des-
muntar alguns tòpics a priori inevitables i aportar 
una mirada feminista i de classe al problema. Les 
persones que consumeixen en aquests pisos són 
simplement gent pobra, que en la majoria de casos 
dorm al carrer i necessita substàncies que les aju-
din a estar alerta davant els monstres de la ciutat 
nocturna, argumenten. Malgrat que en prenguin 
per equilibrar els efectes dels estimulants, l’heroïna 
no és la substància principal. Pugen per fumar crac  
i prendre metamfetamina i aguantar així les ho-
res que tenen davant. En molts d’aquests espais 
no deixen punxar-se la droga pels riscos de so-
bredosi: les xeringues són més cosa de consum 
de carrer que de pis. Les dones i les persones 
de gènere no binari, doblement estigmatitzades 
quan també són consumidores, pugen als pisos 
per consumir sense ser vistes i per fugir de la 
seva vulnerabilitat a l’espai públic amb els es-
timulants. Però els pisos no són segurs i massa 
vegades allà també pateixen robatoris, pallisses 
i violències sexuals. Aquest consum per no dor-
mir i estar alerta, segons explica Aura Roig, de 
Metzineres, comporta brots psicòtics i patiment 
psíquic derivats no directament del consum sinó 
de la falta de son. En alguns casos, però, les per-
sones consumidores tenen més poder adquisitiu 
(turistes, per exemple) i a Acció Raval els consten 
casos anecdòtics d’extorsió i segrest: un cop al 
pis, els prenen el passaport i els retenen fins que 
alguna persona coneguda paga la quantitat que 
els demanen (200, 300 euros…). Però per Roig, 
que treballa dia a dia amb gent que freqüenta els 
pisos, aquest fenomen és molt minoritari i el pro-
blema de fons és ben bé un altre: la pobresa. Si 
no vius al carrer, no et calen els pisos de consum. 



Directa 555 17.10.2022 A FONS    7

Les persones 
més visibles de 
la xarxa de tràfic 
viuen, en ocasions, 
en situacions tan 
precàries com les 
de les mateixes 
consumidores

Interior d’un pis de venda  
i consum al Raval, de localització 
indeterminada, l'any 2015. Les 
fotografies s’han extret d’un 
vídeo gravat per una persona 
exconsumidora

El que mata i genera violència no és el consum 
de la substància, sinó el que l’envolta. 
Tant per Roig com per Cordero, la solució de 

fons passa, entre altres, per la regularització de 
les drogues. Però això és complex, vol temps, i 
ni les consumidores ni el veïnat en tenen gaire. 
A curt termini també es demana una millora de 
serveis com els que ofereix la Sala Baluard. En 
aquest centre d’atenció sociosanitària de titularitat 
municipal s’aplica el que s’anomena “reducció de 
danys”. Dit d’una altra manera, se supervisa el con-
sum de drogues per part de les persones que ho 
necessiten, amb unes garanties sanitàries que no 
tenen ni al carrer ni als pisos. Tanmateix, ni obre 
les 24 hores del dia ni és prou gran per atendre 
tothom en bones condicions. Hi ha altres centres 
com aquest distribuïts per Barcelona, encara que 
només aquí ofereixen el servei d’inhalació assis-
tida. En altres espais per a gent sense sostre s’hi 
pot dormir i menjar, però no permeten el consum 
de drogues i, en conseqüència, la gent addicta no 
pot estar-s’hi moltes hores. A més, molts d'aquests 
espais són lluny del centre urbà, on aquestes per-
sones desenvolupen la seva vida. El magnetisme 
del Raval continua sent irrebatible.

L’Ajuntament i la policia
A l’assemblea, al malestar de moltes veïnes s’hi afe-
gia una queixa compartida: les institucions no ac-
tuen. “Truques a la policia i no fan res”, deia algú. 

“L’Ajuntament ha girat la cara al Raval”, deien altres, 
“i la Generalitat també passa olímpicament”. Des 
d’Acció Raval recorden que, en el mandat anterior, 
el consistori barceloní va demostrar més interès 
que ara, en aquesta reemergència postpandèmi-
ca del conflicte. Posen l’exemple d’una adreça de 

correu on el veïnat es podia adreçar amb queixes 
sobre el tema. I que funcionava. Ara ja no. 
El que sí que fa amb regularitat el Districte de 

Ciutat Vella és un informe sobre les drogues al 
Raval, que recull estadístiques de consum i detalla 
les polítiques municipals. Així doncs, amb l’objec-
tiu de fer un seguiment de l’evolució, l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona es basa en la dada més 
objectiva que té a l’abast: les xeringues que els 
serveis de neteja i el seu personal troben a la via 
pública. I malgrat el descens general de les xifres 
des del 2010, els últims anys ha repuntat, en cohe-
rència amb les operacions policials i el tancament 
de molts pisos. Sense alternativa per drogar-se, 
la xeringa al carrer és la sortida per a molta gent. 
Pel que fa a les polítiques més proactives, efectiva-

ment, la majoria es remeten al període 2015-2019. 

L’any 2017, de fet, es va redactar un Pla de xoc que 
implicava la creació d’una comissió de seguiment, 
i la identificació i tancament de pisos. També es va 
voler reforçar el servei de la Sala Baluard i, de fet, 
durant l’estiu de 2018 va obrir les 24 hores del dia. 
Però va acabar tancant a la nit amb l’argument que 
el consum es feia abans de mitjanit, sense tenir en 
compte què passa amb les consumidores després. 
També es va intentar comprar molts dels habi-

tatges buits, amb el benentès que el problema 
està íntimament lligat a la pèssima conservació 
del parc residencial i a l’especulació immobiliària 
dels qui “contemplen l’habitatge com una inver-
sió i no com un bé fonamental”, segons afirmen 
des del consistori en un d’aquests informes. En 
definitiva, aquells que no se’n fan càrrec i que 

–qui sap si per acció, però almenys sí per omissió– 
toleren les ocupacions amb finalitats delictives. 
L’Ajuntament va adquirir doncs un total de 162 
habitatges i va inspeccionar-ne 93 més, la majoria 
d’ells al Raval, per garantir que se n’estava fent un 
ús adequat, mitjançant la Unitat Antiassetjament 
i de Disciplina de l’Habitatge, creada l’any 2015. 
Malgrat tot, mentre als immobles no hi visqués 
gent, podien ser ocupats igualment. Pel que fa 
a les propietats controlades per fons d’inversió, 
la Sareb i entitats bancàries, es va treballar per-
què també en fessin alguna cosa. L’exregidora del 
Districte per Barcelona en Comú, Gala Pin, expli-
ca les negociacions: “L’Ajuntament els demanava 
que els traguessin al mercat, que els cedissin a la 
borsa d’habitatge assequible o que, en tot cas, els 
tapiessin. Però passaven”.
I la policia? El cos que té la competència en inves-

tigació de delictes contra la salut pública i tràfic de 
drogues són els Mossos d’Esquadra, i la Guàrdia 
Urbana de Barcelona hi col·labora. S’encarreguen 
de rebre les denúncies, investigar i aconseguir pro-
ves perquè un jutjat els autoritzi a intervenir en els 
immobles. Fonts del cos ens diuen que des de 2017 
fins al maig de 2022 es van “desactivar” 476 punts 
de venda, i això inclou les tres grans operacions po-
licials (Bacar el 29 d’octubre de 2018, Suricat el 20 
de juny de 2019 i Coliseu, el 7 d’octubre de 2020), 
en les quals van intervenir al voltant de trenta pi-
sos per dia i van detenir prop de 160 persones en 
total. Justifiquen aquests macrooperatius per un 
canvi de tècnica policial que pretén augmentar les 
penes de presó de les persones detingudes perquè 
no quedin immediatament en llibertat: intenten 
demostrar que treballen en xarxa per imputar-los 
delictes de pertinença a grup o organització cri-
minal. També afirmen que, enguany mateix, de 
gener a maig, han desactivat seixanta punts de 
venda en un degoteig constant. Aquesta hiperacti-
vitat contrasta amb la sensació de desemparament 
que té el veïnat en els últims mesos, però és que 
el fenomen és extens i el problema, lluny de fre-
nar amb aquestes operacions, ha continuat. Una 
cosa és l’acció policial i una altra la vida al barri.
I quan el barri organitzat ha passat a l’acció, a ve-

gades s’ha trobat en conflicte amb el mateix cos 
policial. El novembre de 2020, el veïnat d’una finca 
al carrer de Santa Elena va veure la porta de l’es-
cala oberta d’un pis de venda i consum, propietat 
del fons d’inversió Cerberus. No hi havia ningú a 
dins i van fer una crida al suport de la gent del bar-
ri per evitar que els traficants hi tornessin. Quan 
un d’ells va reaparèixer, s’hi van enfrontar i van 
trucar als Mossos per alertar de la situació. Però 
un cop va arribar la patrulla, l’home va al·legar 
que allò era casa seva, els agents van donar vera-
citat al seu relat i tot plegat va acabar amb la 
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interès de la propietat a reformar-los, s’han anat 
quedant abandonats. Ciutat Vella, on es troba el 
Raval, és el districte de Barcelona amb un percen-
tatge més alt de pisos buits amb relació al parc 
d’habitatges, segons el cens municipal d’habitatges 
buits del 2019. Si a això hi afegim l’estat en el qual 
es troben molts d’ells i la facilitat per entrar-hi per 
la força, fa que la resposta a la pregunta que no 
es fan la majoria de mitjans de comunicació sigui 
prou clara: el problema dels pisos de la droga al 
Raval està directament relacionat amb el proble-
ma de l’habitatge. I així ho confirmen tant els in-
formes i l’acció política de l’Ajuntament com les 
fonts policials, que reconeixen amb la boca peti-
ta que, sobretot, costa molt que fons d’inversió i 
grans tenidors es responsabilitzin de la situació.
A banda de la manca d’ús, la situació paupèrrima 

de moltes finques fa que alguns particulars posin 
per llogar pisos poc habitables, però molt barats. 
Això ha fet que avui les xarxes de la droga no no-
més ocupin sinó que en algunes ocasions també 
lloguin. Malgrat tenir uns costos, els facilita una 
possible batalla judicial: si ocupen, cometen dos 
delictes; si lloguen, només un. El director d’una 
immobiliària amb clientela a la zona ens explica 

la seva peripècia i el seu error amb la gestió d’un 
pis del carrer de Sant Climent. Era d’un petit pro-
pietari i alguns companys de l’agència dubtaven 
a posar-lo per llogar, per les males condicions en 
les quals es trobava. Al final, després d’arreglar-lo 
una mica i fixar un arrendament de 600 euros 
mensuals, van aconseguir trobar llogater. Era un 

Ciutat Vella, on 
es troba el Raval, 
és el districte de 
Barcelona amb un 
percentatge més 
alt de pisos buits 
amb relació al parc 
d’habitatges

detenció de Miguel Martín, militant del col·lec-
tiu Raval Rebel. Gairebé un any i mig després dels 
fets, el jutjat va comunicar-li l’absolució pel delic-
te de resistència a l’autoritat del qual l’acusaven. 
Els mossos actuants no van poder presentar cap 
prova ni testimoni que sostingués la seva versió.

El problema immobiliari
La televisió matinal i les fotografies de portada es 
queden només amb la imatge superficial: la xerin-
ga, el ionqui, el carrer brut, el barri degradat. Quan 
es tracta el complex tema de la droga els perquès 
desapareixen del discurs mediàtic. I en aquest cas 
n’hi ha un d’especialment sagnant per al veïnat: per 
què aquí? Per què al Raval i no al Born, a Gràcia 
o a Horta? Els factors són diversos i tenen les ar-
rels moltes dècades enrere. És un barri proper al 
port, porta d’entrada de les substàncies il·legals a 
la ciutat. Un barri cèntric i, per tant, turístic, on la 
gent va i ve i es busca la vida com pot. És també un 
barri obrer que, per la seva estructura urbanística 
i residencial, i malgrat els intents gentrificadors, 
segueix acollint moltes famílies treballadores en 
pisos petits i mal conservats. Amb un alt nombre 
d’immobles de baix cost, molts dels quals, pel des-
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camioner que no va posar pegues perquè deia 
que no seria la seva primera residència. Com de 
costum, l’agència va demanar una carta de pre-
sentació, el contracte de treball i les últimes tres 
nòmines, però no van parar-hi massa esment. No 
els va preocupar tampoc que el dia de la signatura 
del contracte ho pagués tot en efectiu: era un pa-
gament fraccionat amb conceptes diferents i cap 
d’aquestes fraccions no arribava als mil euros. Van 
considerar que legalment podien fer la maniobra. 
Volien llogar el pis com fos i aquella va ser l’opor-
tunitat d’or. Els problemes van començar més tard. 
El llogater va trigar a pagar la primera mensualitat 
i de seguida van arribar queixes del veïnat perquè 
s’havien trobat el portal forçat i gent inconscient 
a l’escala. Llavors va ser quan van comprovar que 
el contracte de treball era fals, que aquell suposat 
camioner mai no havia treballat en una empresa 
de transport. Hi va haver una intervenció policial 
amb la qual van trobar altres persones al pis i van 
detenir al llogater. Però els advocats de la immo-
biliària van avisar que, malgrat l’activitat delicti-
va, el propietari no podia recuperar el pis si no 
hi havia una rescissió del contracte voluntària: el 
lloguer continuava sent legal. Finalment, però, el 
camioner postís va acceptar marxar a canvi de la 
meitat del dipòsit inicial. 
Aquest cas, a banda de la mala praxi en el procés 

de lloguer, posa de manifest les conseqüències 
d’un parc d’habitatge envellit i deteriorat. La pe-
tita propietat, més vinculada al barri, però amb 
pocs recursos, no pot pagar el cost de les refor-
mes, mentre que els grans tenidors, que tenen els 
recursos, no tenen incentius. Gala Pin, des de la 

seva experiència municipal, argumenta que si es 
limitessin legalment les possibilitats d’especular 
a curt termini amb l’habitatge, l’abandonament 
de finques seria menys temptador. S’afavoriria a 
les immobiliàries que es dediquessin a rehabili-
tar i invertir a més llarg termini i posa l’exemple 
d’Alemanya, on la llei va en aquest sentit. També 
Ángel Cordero, d’Acció Raval, argumenta que, a 
banda d’invertir en serveis socials, calen noves 
polítiques d’habitatge que acabin amb els pisos 
buits del barri i amb els desnonaments per motius 
econòmics. Des de 2012, després de la crisi im-
mobiliària de 2008, les xarxes de la droga, cons-

cients de la devastació especulativa, han entrat a 
la força a aquests espais buits. Els ocupen i s’apro-
fiten de la passivitat dels grans tenidors: bancs, 
fons d’inversió o la Sareb, totalment desarrelats 
del barri, als quals aquesta activitat delictiva no 
altera el negoci i, per tant, no tenen pressa per 
fer-la marxar. Com que la majoria d’operacions 
no impliquen comprar edificis sencers per re-
formar i vendre o llogar els immobles, sinó per 
especular a mitjà termini amb habitatges disse-
minats, el que passi a la finca és poc important. 
I el veïnat, en el millor dels casos, és només una 
xifra i un dany col·lateral.�

Les xeringues recollides a la via pública, 
barem del consum d’heroïna al Raval
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Un dels somnis de Luis era viure 
al Raval. “És un barri extraordinari, 
multicultural i amb gent de 
tot arreu, estic molt feliç aquí, 
però els polítics i les autoritats 
no li paren atenció”, confessa 
decebut. Va adquirir un habitatge 
al carrer del Príncep de Viana 
l’any 2018 a tocar d’una finca que 
estava ocupada completament. 
Prèviament, estava tapiada  
i abandonada. Després havia 
estat reformada per fer-hi pisos 
turístics, però les denúncies 
per molèsties i irregularitats 
van aturar el negoci. A partir 
d’aquí, va passar a mans del Banc 
Sabadell i va tornar a quedar en 
desús, fins que un col·lectiu la 
va reobrir com a centre social 
okupat. El desallotjament del 
projecte polític no va trigar a 
arribar i la buidor va deixar pas 
a la venda i consum de drogues, 
que es va apoderar de tots els 
pisos. A Luis li ressonen al cap els 
crits de matinada, quan no podia 
dormir, amb els escàndols  
i les baralles constants. A l’interior 
de la finca hi han mort tres 
persones els últims anys: una per 
sobredosi, una de covid i una altra 
per ferida d’arma blanca. “Hem 
viscut atemorits i desprotegits, 
ens increpaven i amenaçaven 
constantment”. La primavera de 
2020, un informe dels bombers 
va aconsellar desallotjar el bloc 
per perill d’incendi i la policia 
va intervenir enfront del risc. 
Ara, una gran immobiliària l’està 
tornant a reformar i Luis pateix 
per si, quan marxin els manobres, 
la roda comenci de nou. S’ha 
instal·lat alarma, càmera i reixes, 
i sempre algú té una còpia de 
les claus de casa seva. Reconeix 
que s’ha sobreposat a la situació 
gràcies a la solidaritat veïnal.

Mari Carmen fa 25 anys que viu al 
carrer de la Riereta del Raval, però 
des de 2017 la seva quotidianitat 
va fer un gir inesperat. El fons 
d’inversió Cerberus va adquirir la 
propietat d’uns baixos i poc temps 
després un grup de persones en 
va prendre possessió. “Venien 
droga i consumien, hi havia 
molts sofàs a dins i feien foc 
habitualment”, recorda esglaiada. 
Els treien matxets per intimidar-los, 
anaven a denunciar a comissaria, 
però sempre els derivaven als 
jutjats, detalla. Durant tres anys va 
haver de conviure amb conflictes 
constants, fins que després d’un 
primer desallotjament que va 
acabar en reocupació, finalment el 
veïnat va aconseguir fer-los fora. 
“No va ser gràcies a la policia, 
sinó a Acció Raval”, destaca. 
Poc després, uns estudiants van 
ocupar el local i Mari Carmen 
assegura que estaven “molt 
contents amb ells”. Van demanar 
un lloguer social, però Cerberus 
s’hi va negar i diu que no van 
voler negociar: “Em fa una ràbia 
que no la puc suportar. Quan hi 
ha uns nois disposats a pagar, 
que de pressa venen a treure’ls”. 
Els Mossos els van deixar al 
carrer, la propietat va tapiar i va 
posar una alarma. El local és una 
icona de la lluita veïnal contra 
la problemàtica al barri, però 
traficants i consumidores també 
el guarden en la memòria. Cada 
dos per tres s’intenten ficar a dins, 
entren per un pàrquing del carrer 
de l’Hospital per saltar al pati i, fins 
i tot, de vegades, el veïnat troba 
gent en molt males condicions al 
terrat de la finca. Mari Carmen ho 
té meridianament clar: “El barri 
està deixat de la mà de Déu, si els 
pisos no estiguessin buits, això no 
passaria”.

La roda 
immobiliària

En mans del 
fons d’inversió
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Casa seva havia estat un pis de 
venda i consum fins al 2019. La 
petita propietària que l’arrendava 
els va aconseguir fer fora i Júlia 
el va comprar fa poc més d’un 
any, però el rastre del negoci de 
la droga ha trigat a desaparèixer 
de l’escala, situada al carrer de 
Sant Climent. A principis d’any, 
va començar a veure molt tràfec 
al portal i es va assabentar que la 
xarxa havia entrat en un altre pis. 
El propietari és un home gran i els 
traficants van llogar el pis per mitjà 
d’una immobiliària. Manipulaven 
la porta de l’edifici per no haver 
d’obrir cada cop que algú venia a 
buscar la seva dosi. Malgrat això, a 
Júlia li ha tocat anar tres o quatre 
cops al serraller, desemborsar 
200 euros per canviar el pany 
malmès i posar una denúncia per 
poder cobrar de l’asseguradora. 
“Pocs propietaris vivim a la 
finca i els llogaters estan menys 
implicats”, explica resignada. En 
aquest cas, com que el propietari 
era un petit tenidor conegut per 
la comunitat, la denúncia es va 
presentar ràpidament i els Mossos 
van trigar poc menys de tres 
mesos en desallotjar. Així i tot, Júlia 
assegura que aconseguir que “el 
jutge doni l’ordre és una feina de 
formigueta”. El dia que va venir 
l’operatiu policial, uns agents de 
paisà es van col·locar al terrat de 
la finca per controlar les façanes. 
Quan els uniformats van irrompre al 
pis, van poder veure com llençaven 
la mercaderia –dins de bossetes 
enganxades a un cinturó– pel 
pati del darrere. Era la prova més 
valuosa de l’activitat il·lícita que 
desenvolupaven, així que des del 
pis d’una veïna, ajudats per un pal 
empastifat amb cera de depilar, van 
aconseguir enganxar-la i recuperar-
la d’un celobert inaccessible.

El veïnat d’aquesta finca del carrer 
dels Salvadors ha patit durant 
l’últim lustre l’ocupació de tres 
pisos per a la venda  
i consum de drogues. Fins i tot 
en un d’ells va haver d’intervenir, 
de la mà d’Acció Raval, per 
evitar que s’ocupés de nou. Ara 
feia un any i mig que les aigües 
s’havien calmat, però el darrer 
mes han entrat a l’edifici nous 
veïns no desitjats. Romanen en 
un immoble propietat del fons 
d’inversió Divarian (filial del 
BBVA) que havia estat cedit a la 
Generalitat per gestionar-lo en 
règim de lloguer social. Carmela 
relata com l’any 2016 ja s’havia 
produït la mateixa situació amb 
el pis contigu: “Algú hi va entrar, 
va posar-hi una parella amb 
una nena, van anar al servei 
d’habitatge a declarar la seva 
vulnerabilitat i posteriorment 
els van fer marxar per cedir el 
pis a la màfia”. Aquesta veïna té 
clar que l’home qui va executar 
l’estratègia respon a la figura 
d’un “aconseguidor”. El coneix 
del barri i afirma que treballa per 
proporcionar pisos buits a les 
xarxes de venda d’estupefaents. 
A part de les denúncies que van 
interposar, el veïnat va estar dos 
anys enviant burofaxos i correus 
electrònics al banc, però mai 
obtenia resposta. El fet que la 
Generalitat ostentés la gestió del 
pis tampoc va agilitzar la resolució 
del conflicte. Tant és així que, un 
cop desallotjat, l’administració 
pública no el va tornar a llogar 
malgrat estar vigent l’acord de 
cessió amb l’entitat bancària. 
“No volien problemes”, assegura 
Carmela, que torna a dormir amb 
un ull obert perquè a un replà de 
l’escala hi ha uns veïns que tenen 
actituds hostils.

Traficants 
de lloguer

Gestió pública 
ineficient
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Text: Àlex Romaguera
Fotografia: Roser Gamonal

En les seves obres, Uxue 
Alberdi (Elgoibar, 1984) 
deixa que les protagonistes 
expliquin i dialoguin 
sobre els elements que 
configuren i marquen la 
seva quotidianitat. Ho va 
fer amb els llibres Aulki 
bat elurretan (Elkar, 2007), 
Aulki jokoa (Elkar, 2009), 
Euli-giro (Susa, 2013) i 
Jenisjoplin, un retrat sobre 
la identitat personal i el 
conflicte basc que l’editorial 
Susa va publicar en èuscar 
el 2017 i que Consonni, va 
traduir al castellà el 2021. 
Jenisjoplin, i tot seguit 
Dendaostekoak (la darrera 
obra d’Alberdi editada en 
castellà per Consonni a 
principis d’aquest any, amb 
el títol de La trastienda), ens 
apropen a una escriptora 
i bertsolari que utilitza 
els detalls com a matèria 
primera per descriure la 
història viscuda. 

Quan comences a posar lletra i veu als 
teus pensaments?
De petita ja necessitava expressar les co-
ses que em neguitejaven. Vaig comen-

çar a fer-ho com a bertsolari gràcies a la influ-
ència del meu pare, professor d’èuscar, de qui 
escoltava melodies sobre històries de qualsevol 
mena. Però també escrivia el que observava a la 
llibreria-merceria que regentaven la meva mare 
i la meva tieta; un dels espais més íntims de la 
meva infància i del qual parlo a La trastienda, la 
meva darrera novel·la. En aquest racó, gràcies 
al cabal d’activisme i vitalitat que vaig respirar, 
vaig aprendre a estimar la paraula i a vehicular 
les meves inquietuds a l’espai públic.

Les teves novel·les reflecteixen aquesta mun-
tanya de vivències?
Surten dels versos, articles i un diari on anotava 
reflexions personals amb preguntes per les quals 
no tenia resposta. Algunes les treia de converses 
amb les companyes d’escola, al gaztetxe del meu 
poble o davant de circumstàncies que no sabia 
interpretar. Treballo amb aquest bagul d’escrits, 
una mena de memòria dispersa d’on neixen els 
meus relats. Ursula K. Le Guin solia comentar que 
se sentia còmoda amb aquest estil d’escriptura 
perquè hi havia un apropament previ. Doncs a mi 
em passa el mateix: utilitzo uns apunts carregats 
de paisatges, i a partir d’aquest embalatge, m’in-
vento personatges que parlen de les seves vides.

MIRALLS    13

La comunitat esdevé una idea troncal en totes 
les teves novel·les. Quina rellevància li dones?
Sempre hi apareix, però des d’enfocaments di-
versos, amb l’objectiu de palesar la importància 
de compartir coses amb els altres. A Jenisjoplin 
deixo entreveure que la gent d’esquerres, com 
és la noia protagonista, tenim punts foscos que 
hauríem de superar.

A què et refereixes?
A vegades oblidem que, per raons de classe o d’al-
tra índole, la persona amb qui interactuem sent 
coses diferents. I és que la identitat de cadascú 
ve determinada per la posició de classe, pàtria, 
cultura, ideologia o gènere. En el meu cas, tra-
vessada sobretot per la defensa de l’eusquera i el 
feminisme, que m’ha conformat fins a impactar 
en el meu propi cos. Recordo que, a la ikastola 
on estudiava, els mestres obligaven els nois a fer 
flexions i abdominals i a les noies només abdo-
minals. Ho trobava una injustícia contra la qual 
em rebel·lava. 

Quines altres qüestions tracen la teva obra?
L’ànsia de trencar amb la rigidesa que imposa el 
patriarcat o la por de perdre’ns en una societat 
en què, si volem ser lliures i viure en harmonia, 
hem d’entrar-hi en conflicte. La filòsofa Donna 
Haraway s’hi refereix quan afirma que, per seguir 
caminant, hem d’entomar els problemes que ens 
trobem. O la mateixa Mari Luz Esteban, per qui 

Uxue Alberdi, 
escriptora i bertsolari

“Qui realment construeix 
la llibertat són les persones 

que ho sostenen tot”
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hem de lluitar amb les dones que opinen com 
nosaltres, però també amb les que no. I això ho 
hem d’aprendre.

A La trastienda despulles aquest aprenentatge?
Explico que, si una botiga ha de funcionar, són 
importants els valors que forges en la rebotiga, 
perquè el resultat del troc amb la clientela serà 
un o altre. Ubicant-me en aquest espai interior 
detallo les vivències que s’hi produeixen. És un 
recurs que em serveix per evocar una època con-
creta i el principi segons el qual, si vols sobreviure, 
has d’anar canviant el que vendràs a fora. 

Les rebotigues són essencials per entendre 
l’origen i el valor de les coses, però en l’ac-
tual societat de consum, l’aparador està més 
valorat, no trobes?
Per aquest motiu evito el registre d’elevació que 
s’associa a la literatura. Si a Reverso, que és un as-
saig feminista, les narradores ofereixen una eleva-
ció més intel·lectual, lírica o poètica al relat, a La 
trastienda em baso en material antiliterari, perquè 
el pes recau en dues germanes de seixanta anys, 
Izas i Marijo, que no tenen formació acadèmica 
ni parlen bé l’eusquera. 

Pretens reflectir l’etapa que van viure? 
Em vaig proposar que es mostressin tal com eren. 
Virginia Woolf explicava que la literatura era l’en-
creuament constant entre els granets, que són els 
fets, i l’arc iris, que és la mirada. Doncs bé: elles 
posen els fets i jo la mirada. Durant vint dimecres, 
em vaig limitar a escoltar-les i, a partir del que 
explicaven, vaig extreure idees més profundes, 
com ara què significa ser poble, com s’estableix 
el diàleg entre el fet femení i el masculí o com 

àmbits públic i privat i conten, sense cap èpica  
i amb certa malenconia, els canvis socials, polí-
tics i ecològics que es produeixen en la seva èpo-
ca. La veu d’elles, doncs, esdevé un al·legat a la 
vida, a la sororitat i a una manera de reivindicar 
les generacions de dones que, tot i dedicar-se 
al benestar dels altres, han estat menystingudes  
i infravalorades al llarg de la història. 

Del País Basc ens arriben formes molt abrup-
tes, a ritme de punk i rock and roll, quan en 
el fons trobem gestos suaus i tendres. Pretens 
oferir els grisos que queden ocults? 
Intento reflectir la bellesa de les coses senzilles, 
perquè tendim a un pensament binari. O hem de 
ser fanàtics de La Polla Records o Kortatu o de 
Xabier Lete o Mikel Laboa, i així amb la resta de 
coses. En canvi, aquestes protagonistes ens mos-
tren els matisos, perquè, mentre broden llençols, 
amaguen una prova d’orina que portaran a un 
metge perquè practiqui un avortament, o men-
tre dibuixen una pancarta per a una manifesta-
ció feminista, encarreguen una Bíblia que han de 
forrar per una clienta nicaragüenca. Conviuen 
en aquesta dualitat, entre llibres de Karl Marx  
i Rosa Luxemburg, amb pells i fils dels quals ex-
treuen vestits de carnaval i amb cuir amb què 
elaboren moneders per a les dones i bitlleteres 
pels seus marits. 

Les expressions dures no estan renyides amb 
les cures?
La trastienda n’és la prova. Elles diuen que, en la 
mesura que una botiga sempre està oberta i pot 
entrar-hi qualsevol, això les obliga a no ser rígi-
des ni a obviar la vulnerabilitat dels altres. Saben 
qui pateix, qui ve de beure, qui és un adinerat o 

Si bé cal abordar 
les distopies 
perquè son 
advertències, 
hem d’apel·lar a 
les utopies com 
a horitzons pels 
quals lluitar

les situacions dramàtiques conviuen amb altres 
més boniques. 

Per altra banda, a Jenisjoplin, ambientada 
l’any 2010 i per la qual vas guanyar el Premi 
de la III Akademia 2017, se’ns presenta la vida 
d’una noia afectada per la sida i immersa en 
l’activisme polític. També és ella qui pren la 
paraula. Per quin motiu?
Igual que amb les protagonistes de La trastienda, 
s’enfronta als esquemes socials que predominen 
en el seu temps, on a les dones se’ns ha ense-
nyat a estar callades i quietes. En canvi, aquestes 
narradores fan just al contrari: es mouen en els 
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l’olor dels medicaments de cada client. També 
citen l’amic que ha deixat de parlar del conflic-
te polític a causa de les tortures que ha sofert, 
un altre que s’ha suïcidat pel temor a ser jutjat 
a l’Audiència Nacional, o el conegut a qui ETA 
ha matat perquè traficava amb droga. Això les 
porta a pensar com rebran la seva vídua o, en 
el cas d’una convocatòria de vaga general, si es 
posicionaran segons la tendència general, com fa 
la majoria de la societat basca. Després és quan 
reflexionen si han estat coherents o han obeït a 
la por, i de quina manera els afecta haver pres 
una decisió o l’altra. 

No pretens edulcorar el que pensen, sinó re-
produir el que fan?
Es tracta de donar versemblança al que expli-
quen. Perquè la majoria de persones, quan par-
lem de les nostres vides o les lluites en què es-
tem implicades, som massa pulcres i coherents. 
Organitzem el relat de forma solemne i a partir 
de pautes preestablertes quan, al final, tot és 
menys lineal. L’activisme, la vida familiar i les 
circumstàncies davant les quals hem de reacci-
onar, van apareixent i, sovint, ho fan de forma 
imprevista. En aquest sentit, La trastienda és 
un mirall de les grandeses i misèries de la vida 
humana. 

Els herois no porten capa i tampoc estan 
exempts de contradiccions?
Sens dubte. Tenim una imatge idíl·lica del revo-
lucionari, a qui veiem com un personatge alli-
berat de qualsevol tasca, però qui realment fa 
activisme diari i construeix la llibertat pel bé de 
la comunitat, són persones que ho sostenen tot: 
des del negoci, la família, les amistats i les seves 
mateixes idees. Elles són les que creen xarxes 
de creació, afinitat i suport mutu, que en aquest 
context d’adversitat i deshumanització, són vitals. 
Al capdavall, com recordava Eduardo Galeano, 
les revolucions i els canvis al món s’assoleixen 
gràcies a “molta gent petita que, en llocs petits, 
fan petites coses”.

Els teus llibres són una finestra a través de 
la qual conèixer aquests casos?
Això és el que busco. Les dones que romanen a la 
rebotiga, filles de la dècada dels cinquanta, tren-
quen amb els esquemes preconcebuts i entenen 
l’amor i la maternitat des d’una altra perspectiva. 
De la mateixa manera que, per a elles, la vida ja 
no pivota entorn els interessos de la família tra-
dicional, sinó que està al servei de la comunitat. 
Aposten per crear espais de base popular, on dife-
rents persones estableixin complicitats i projectes 
compartits, alhora que ens interpel·len a pregun-
tar-nos per què un establiment pot esdevenir un 
lloc d’opressió o, per contra, d’alliberament. No 
cal fer un assaig per explicar-ho; amb les seves 
conductes i detalls ja ens ho ensenyen. 

Aquest retrat històric ens permet entendre 
la teva generació?
La protagonista de Jenisjoplin, Nagore Vargas 
que, com jo, és de principis dels vuitanta, ens 
revela la influència que té el passat polític, social, 
cultural i humà sobre les nostres vides. També 
l’escriptora mexicana de ciència-ficció Gabriela 
Damián ho explica quan diu que “podem posar 
l’orella al pit i escoltar el passat”. És a dir, des de 
formes racionals a altres més intuïtives, podem 
copsar el que ens ha precedit per projectar-ho 

cap al futur. I aquesta és la feina d’una escriptora 
o escriptor: estar disposat a rebre històries que, 
un bon dia i sense haver-ho meditat prèviament, 
t’empenyen a escriure. De fet, Reverso, un dels 
meus assajos, el vaig acabar en vuit mesos, però 
és el resultat de deu anys de militància i com-
promís feminista. 

Com a bascoparlant, quan alguna de les te-
ves obres es tradueix a un altre idioma, t’hi 
sents reflectida?
Sempre es perden detalls, però també se’n gua-
nyen. Umberto Eco afirmava que “l’idioma eu-
ropeu és la traducció”, de manera que és molt 
necessari que l’èuscar, en tant que llengua mino-
ritzada, sigui traduït. I si tinc la fortuna que siguin 
textos meus, aleshores l’alegria és extraordinària. 
Al marge que, com ens recorda Sylvia Molloy a 
Vivir entre lenguas (Eterna Cadencia, 2016), les 
llengües que hem après no estan en comparti-
ments estancs dins del cervell. En el meu cas, 
algunes realitats que descric només passen en 
anglès o castellà, d’aquí el repte i la dificultat de 
fer-les versemblants en èuscar.

El darrer projecte en què has participat és 
Relatos lumbung, un llibre publicat simultà-
niament per set editorials que, partint de la 
paraula indonèsia lumbung, equivalent a un 
graner d’arròs que representa el treball co-
munitari, recopila històries sobre les ferides 

que han provocat el colonialisme, el capita-
lisme i les estructures patriarcals, a les quals 
s’enfronten models de col·laboració ben dife-
rents. Tu has escrit “Auzolan”, el terme basc 
amb què es denomina aquesta pràctica co-
munitària. Què ha significat per a tu?
M’ha entusiasmat participar-hi perquè és una cri-
da a superar la manca de comunicació entre els 
humans i posar el focus en la capacitat que te-
nim de cuidar-nos, sostenir-nos i realitzar coses 
conjuntament. El que és comú, doncs, radica en 
el procés coordinat per mitjà del qual es genera 
aquest llibre, sota els principis del contagi i la 
cooperació. I és important perquè, en general, la 
literatura té la temptació de retratar les persones 
que desconfien dels altres a causa del que han pa-
tit o, aprofitant la seva càrrega emocional, narrar 
històries fosques i tèrboles. És interessant, doncs, 
llegir com es viu la col·laboració en llengües dife-
rents, sabent que cada autora interpreta aques-
ta idea en virtut de la seva situació geogràfica  
i el context personal, social i polític que l’envolta. 

Hem de parlar més de confiança, coopera-
ció i amor?
Encara no ho fem suficient, quan en realitat tenen 
una gran força transformadora. De manera que, 
si bé és necessari abordar les distopies perquè 
són advertències, també hem d’apel·lar a les uto-
pies com a horitzons pels quals lluitar, treballar  
i avançar col·lectivament.�
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a doble espai

Crisi amb final obert
Enfrontar una nova crisi global només amb receptes neoliberals seria reproduir 
l’error. Des de les derivades més recents de la tradició marxista es desenvolupen eines 
teòriques d’intervenció i planificació econòmica suggerents
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Les solucions liberals, 
dignes de best-
sellers d’autoajuda, 
exacerben 
l’individualisme per 
resoldre problemes 
d’arrel social

/ LLUÍS RÀFOLS

Quan arribi la propera crisi econòmica, 
que arribarà, podreu veure com, el libe-
ralisme, al mateix temps que para la mà 
exigint rescats bancaris i empresarials, 

proclama apocalípticament que cadascú tindrà 
el que es mereix, cridant als quatre vents campi 
qui pugui. Els supòsits epistemològics de l’eco-
nomia neoliberal, especialment els relacionats 
amb l’individualisme metodològic, li impedeixen, 
davant de les crisis, fer alguna aportació amb un 
veritable sentit. Els seus representats es limiten a 
constatar i avaluar els desastres econòmics pre-
gonant insistentment la lletania del TINA (en an-
glès, There is no alternative, no hi ha alternativa), 
mentre les seves receptes, dignes dels millors 
best-sellers d’autoajuda, exacerben l’individua-
lisme, proposant falses solucions egocentristes 
per a problemes d’arrel social. Un absurd, una 
impossibilitat. Ens recomanen fer com el baró de 
Münchhausen, que després d’haver caigut amb 
el seu cavall en un pantà, es rescata a si mateix 
estirant-se de la seva pròpia cueta. 

És per aquest motiu que ens posem molt pesa-
des parlant de Marx, perquè la seva obra ens per-

met pensar la realitat social i econòmica en ter-
mes de subjectes col·lectius, obrint la perspectiva 
d’una praxi transformadora. No es tracta, però, 
del Marx determinista que idolatra la tecnologia 
i menysprea qualsevol aportació teòrica o pràc-
tica que no tingui una relació immediata amb el 
proletariat obrer industrial. Aquest personatge és 
quasi tan fantàstic com el baró de Münchhausen. 
El Marx del qual parlem, lluny d’aquesta descrip-
ció, és l’autor del qual beu, per exemple, la teoria 
de la reproducció social.

Lise Vogel, amb la seva obra Marxism and the 
Oppression of Women: Towards a Unitary Theory 
(Marxisme i opressió de les dones: vers una teoria uni-
tària, Haymarket Books, 2014) és qui dona origen a 

“la perspectiva de la reproducció social”, que mira 
de cosir alguns dels fils que van quedar deslligats en 
la incompleta proposta marxiana. L’autora estatu-
nidenca recull els elements fonamentals del plan-
tejament teòric de Marx per estendre la seva teoria 
a esferes no implicades directament ni de forma 
immediata amb la producció de plusvalor, però 
que han esdevingut condicions indispensables per-
què aquesta producció es dugui a terme, especial-

Xavier Garcia
Membre del Seminari d’economia crítica Taifa
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ment, per la 
relació d’aquestes 

esferes amb la reproducció 
de l’única mercaderia imprescindi-

ble pel mercat capitalista, la força de treball. 
La sòlida proposta de Vogel és revisitada i am-

pliada per les autores de l’esmentada teoria de la 
reproducció social amb importants aportacions 
teòriques que lliguen l’àmbit productiu (pel que 
fa al plusvalor), amb altres com el domèstic, el pú-
blic, els marges socials, les perifèries imperials, et-
cètera. En paraules d’una de les seves principals 
representants, Tithi Bhattacharya, a Lise Vogel and 
Social Reproduction Theory  (Lise Vogel i la teoria de 
la reproducció social, Routledge, 2020), “l’èmfasi 
de la teoria de la reproducció social en la relació 
imbricada entre producció i reproducció ha donat 
energia a noves generacions d’acadèmics i activistes. 
Aquests han interpretat la lliçó estratègica de la teo-
ria de la reproducció social segons la qual les lluites 
socials entorn de les condicions de vida de la classe 
treballadora (com el preu de l’aigua, l’habitatge o 
la brutalitat policial) no tenen per què mantenir-se 
políticament aïllades de les lluites en el lloc de treball 
i, de fet, poden impregnar-les o provocar-les. Tant 
la Revolució Francesa com la russa van començar 
amb revoltes del pa dirigides per dones”.

A banda de reclamar anàlisis de fons i estratègi-
es de lluita, les recurrents crisis econòmiques po-

sen de mani-
fest amb especial in-

tensitat la necessitat d’inter-
venir i planificar l’economia. En aquest 

àmbit, i bevent també de les fonts marxianes, 
el cibercomunisme fa dècades que ha donat un 
impuls teòric a la planificació econòmica, tant pel 
que fa al desenvolupament d’algorismes i altres 
instruments de caràcter tècnic –que permetrien 
obrir noves perspectives de càlcul de la producció, 
la distribució, l’intercanvi i el consum– com pel 
que fa a desenvolupaments entorn d’estructures 
horitzontals, participatives, inclusives, democràti-
ques, etcètera, d’organització social. Com podem 
llegir a l’article “Mans al timó. Cap al programa 
cibercomunista”, que el col·lectiu Cibcom.org ha 
publicat a la revista Catarsi Magazin, a les darreres 
dècades s’ha dotat de “dues interessants armes 
teòriques al moviment revolucionari: l’econofí-
sica, com a anàlisi de les economies de mercat, 
i la planificació cibersocialista, com a proposta 
política que aspira a superar les deficiències es-
tructurals de les formes tradicionals de planifica-
ció”, de manera que es pot afirmar la superioritat 
quantitativa i qualitativa de la planificació sobre 
el mercat, perquè “gràcies al càlcul en espècie  
i la democràcia directa, emergeix un nou tipus de 
racionalitat aprehensiva de factors multidimen-
sionals i centrada en la satisfacció de necessitats 
socials. Parlaríem d’un sistema de control amb la 
capacitat de decidir conscientment què fer i com”.

Seguint aquesta línia hem d’esmentar també, 
com a font de respostes a les crisis del capitalisme, 
aquells sectors de l’ecologisme, cada vegada més 
amplis, que estan obrint perspectives teòriques 

que estableixen, 
tant en l’àmbit cientí-

fic com polític, la imperiosa ne-
cessitat d’acabar amb el capitalisme com 

a forma d’organització econòmica. Un dels princi-
pals representants teòrics en aquest sentit és John 
Bellamy Foster, qui, amb un substrat marxista,  
a través de les idees de fractura metabòlica i des-
plaçament ecològic, exposa desequilibris fona-
mentals que conduirien el capitalisme a impor-
tants crisis d’arrel ecològica.

Disposem d’eines teòriques i d’instruments 
tècnics per desenvolupar el necessari procés 
de transformació. Cal veure, doncs, quins sub-
jectes col·lectius podran tirar-lo endavant. La 
modesta aportació del Seminari d’economia crí-
tica Taifa a aquesta qüestió es va plasmar en 
un curs i un informe, “Reflexionant sobre les 
alternatives”, dels quals podem destacar aquí 
el disseny d’una brúixola que permetria ori-
entar l’espiral de subjectes, instruments i pro-
cessos de transformació, a través d’una matriu 
configurada per criteris sobre la producció, la 
distribució, el consum, els valors, la gestió del 
poder i els drets, on l’horitzontalitat i la parti-
cipació serien elements essencials. 

El control que sembla que hem assolit sobre el 
paper se’ns escola entre els dits quan trepitgem 
el terreny. Els deixebles dels “economistes vul-
gars”, dels quals Marx es burlava fa 150 anys i el 
mateix tipus de titelles, moguts pel capital, con-
tinuen explotant i desposseint la classe treballa-
dora. Són els mateixos que miraran de gestionar 
la crisi climàtica per salvar-se a si mateixos a cos-
ta de les més desposseïdes, i són també els que 
s’enfronten en un conflicte imperialista, que la 
classe treballadora de tots dos bàndols ha perdut 
abans de començar. Això no obstant, com hem 
exposat, l’alternativa va prenent forma, i també 
el capital va mostrant els seus límits.�
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Laia Angrill i Perelló
Ramadera, membre de les sectorials de joves i boví  
de llet de la Unió de Pagesos de Catalunya

Cap quantitat de 
fons públics pot 
salvar una pagesia 
que el que vol és 
viure del seu treball 
a un preu just
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pàgina oberta

Jo no vaig tenir la sort de conèi-
xer els meus besavis, però ima-
gino que els costaria molt acos-
tumar la vista a veure com les ta-

ronges cauen dels arbres a València; 
com els bancals es van emboscant 
amb la pressa del temps. Els hauria 
sorprès, que a la nostra terra, de 
rica geografia, i amb el savoir-faire 
de tantes generacions de pagesos, 
tanquin granges cada dia, es cremin 
boscos i s’abandonin vinyes. Si els 
hagués dit que ja no sortia a compte, 
que cada dia es fa més difícil viure 
de la pagesia, no s’ho haurien cregut.

El model de pagesia familiar, el 
que realment viu i cuida el territori, 
està en perill d’extinció. La produc-
ció intensiva, tan productiva com 
nociva, simplement se’ns ha menjat 
en un episodi més de la fallida au-
toregulació del mercat i la fal·làcia 
del creixement infinit. Els governs, 
el d’aquí i el d’allà, ens han dit alt 
i clar: “Si no pots competir amb el 
preu de venda, plega; si no tens força 
per negociar amb les grans distribuï-
dores, plega; si no tens prou talonari 
per accedir a la terra, plega”. Per més 
que l’administració ens vengui que 
fomenta el relleu generacional i els 
negocis familiars amb subvencions 
diverses, cap quantitat de fons pot 
salvar una pagesia que el que vol és 
viure del seu treball a un preu just, no 
de la dependència permanent d’aju-
des, ni de la integració en granges 
inevitablement més grans. Lluís Foix, 
a La Marinada sempre arriba, deia: 

“Es pot ser pobre, però amo absolut 
de la pròpia misèria”. Avui en dia, els 
pagesos i pageses ni això no som. La 
majoria no poden decidir el preu dels 
seus productes, però, damunt, amb 
el desequilibri que hi ha entre cost 
de vida i salaris mínims, som esclaus 
d’un sistema que no permet la com-
patibilitat entre preus justos per a la 
pagesia i assequibles per al consumi-
dor. I què fa la pagesia? Plegar. Plegar 
o créixer. Plegar i contemplar resig-
nada com venen les taronges de Sud-
àfrica més barates. Créixer o morir.

El sistema de mercat amb què 
opera la pagesia no va ser pensat, 
ni adequadament intervingut, per 
conservar el món rural, ni cuidar 
el medi ambient o les persones. 
Especulem amb la terra producti-
va i els aliments com si no fossin 

un dret humà, una necessitat bàsica, 
una qüestió no només de sobirania 
sinó de seguretat. Sense poder fer-hi 
massa al respecte, deixem quelcom 
tan vital com la capacitat d’alimen-
tar la nostra gent a les mans d’un sis-
tema internacional, obscur i elitista 
com és el lliure mercat. Com trobem 
a faltar la producció local quan s’en-
calla un vaixell al canal de Suez.

Ja hem vist què passa si deixem 
créixer les granges sense regulació, 
si permetem a les distribuïdores 
inflar preus al seu gust, si deixem 
que els grans tenidors aclaparin 

camps de conreu, si importem ali-
ments sense immutar-nos, sabent 
que amb les exigències jurídiques 
i condicions d’aquí, la pagesia no 
hi pot competir. La gent plega, i no 
ens hauria d’estranyar. Aquest sis-
tema i aquests governs no només 
són la mort de la pagesia familiar, 
són també, amb ella, la mort dels 
petits comerços, dels pobles, de 
la vida rural tal com la coneixem 
i apreciem. Un poble amb vint pa-
geses podria ser un poble amb vint 
famílies que viurien millor que un 
poble amb vint persones treballant 

/ MARIA CONILL

La mort de la pagesia familiar
El model de lliure mercat està abocant la pagesia que té cura del territori des de la proximitat 
a desaparèixer o a ser absorbida per explotacions més grans i extensives

en una macrogranja. I aquesta és 
precisament també la gran pèrdua 
que comporta la mort de la pagesia 
familiar.

Si els meus besavis veiessin per 
un forat els mitjans de la pagesia 
actual, m’haurien dit que, fins i tot 
amb el canvi climàtic, tenim tantes 
eines per fer-ho bé... Només ens fal-
ta una economia i un govern que 
ens permetin conrear i una socie-
tat que valori el nostre producte  
i el territori que intentem mantenir 
viu amb la nostra feina. M’agrada 
pensar que ho hem intentat. Ens 
hem sindicat, ens hem queixat als 
mitjans, hem col·lapsat Barcelona 
amb tractors, hem desmentit que 
una hamburguesa verda sud-ameri-
cana sigui més sostenible que una 
de vedella del Pallars... Tanmateix, 
el sistema continua fallant-nos i els 
polítics se’ns espolsen amb paper 
mullat. Amb això, només em falta 
recordar-vos que visqui la terra i mo-
ri el mal govern.�



Recuperar 
la llavor de 
l’autoabastiment 
alimentari

Roger Jover
Sara Romero

“No és possible ser 
productor sen-
se una comuni-
tat consumidora 
que et recolze”, 

comença explicant Bernat Gramage, 
un dels llauradors de Verd de Terra, 
un projecte d’Agricultura Sostinguda 
per la Comunitat en la comarca de 
la Costera. Des del 2011, el projecte 
produeix agricultura ecològica i recu-
pera formes tradicionals de treballar 
la terra. Aquest és un dels exemples 
de mecanismes col·lectius de produc-
ció, distribució i consum que han ar-
relat des de fa més de deu anys al País 
Valencià. Van nàixer arran dels mo-
viments per la sobirania alimentària 
d’inicis del decenni passat, que enge-

Les xarxes agroecològiques i els grups de consum del País 
Valencià s’organitzen per a reapropiar-se dels processos de 
producció, transformació, distribució i consum dels aliments

C
ru

ïlla

gaven aquestes xarxes sense precen-
dents a les seues comarques, amb els 
obstacles que això suposava.

En el cas de Verd de Terra, tres per-
sones van decidir posar a funcionar 
un hort a la localitat de Xàtiva per 
a poder distribuir caixes de verdura 
setmanalment. Els inicis, Gramage 
els recorda durs, però dotze anys des-
prés, explica que s’han aconseguit 
regenerar tres hortes situades a les 
Partides de les Meses i la Vila (Xàtiva) 
i treballar més de trenta fanecades –
el que equival a 833 metres quadrats. 
Assenyala que la vinculació de les sò-
cies amb les agricultores és crucial 
per al bon funcionament. “Al prin-
cipi rebíem comandes esporàdiques 
de la gent, algunes amb menys com-

promís que altres. Per a nosaltres no 
era òptim, vam repensar el sistema 
de funcionament i vam incloure la 
subscripció anual amb un compro-
mís voluntari”, conta. Això, segons 
aquest agricultor, els ha permés do-
nar resiliència al projecte, respectar 
guarets i practicar l’agroecologia. En 
alguns moments, han arribat fins a 
les 120 sòcies.

Tot i estar molt contentes amb 
l’actual estat del projecte, Gramage 
adverteix del desencant generalitzat 
de la gent productora més veterana. 
Lamenta un intrusisme de grans em-
preses que han explotat el nínxol eco-
lògic amb oportunisme i amb una 
visió mercantil, més competitivitat  
i una mancança de consumidores 
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Bernat 
Gramage, del 
col·lectiu Verd 
de Terra 
(la Costera)
/ PAU SELLÉS 
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La Xarxa 
Agroecològica 

d’Alcoi ha passat 
de la quinzena 

al centenar 
de sòcies i 

compta amb 
un local propi

El Mercatrèmol s’ha 
consolidat com 
un supermercat 

cooperatiu 
amb totes les 

comoditats al barri 
de Benissaudet 

a Alacant

joves. “Ara, grans distribuïdores 
han acaparat el mercat i el discurs. 
Són anys difícils amb els compromi-
sos de la gent i és més complicat tin-
dre un sou digne”, denuncia també, a 
propòsit de les temporades d’inesta-
bilitat climàtica o la pujada forta dels 
preus dels planters que, segons asse-
gura, han fet més palesa la necessitat 
d’entendre l’alimentació com l’acte 
polític que és. 

Verd de Terra està adherit a la 
Xarxa Llauradora de les Comarques 
Centrals valencianes, que aposta pel 
suport mutu i el Sistema Participatiu 
de Garantia (SPG). De fet, tal com ex-
pliquen fonts de la xarxa, l’SPG va 
nàixer amb la finalitat de crear un 
model de relació entre productores 
i consumidores desenvolupant una 
forma de comerç més justa, més fàcil, 
més propera i de més qualitat que 
respecte al màxim el medi ambient 
i que fomente les relacions horitzon-
tals. “Hem aprés que el treball col·lec-
tiu i en xarxa és l’únic camí que ens 
queda als agricultors locals per fer 
front a l’agroindústria alimentària”, 
manifesten a propòsit de la seua ex-
periència de treball com a platafor-
ma agrícola.

El repte de la perseverança
Molts dels productes de la Xarxa 
Llauradora de les Comarques Centrals 
arriben a la Xarxa Agroecològica d’Al-
coi (l’Alcoià), nascuda el 2009 en un 
local del barri popular del Partidor, 
rellevant aleshores pel gran nom-
bre de projectes socials que acollia. 
Aquesta xarxa va partir d’un projecte 
previ de grup de consum, Cistella ver-
da –que funcionava en cercles ope-
ratius rotatius encarregats de fer les 
cistelles setmanals que les mateixes 
sòcies encomanaven uns dies abans. 
A partir del 2009, la gestió i prepa-
ració de les comandes 
l’assumeix una perso-
na sòcia, que rep una 
compensació econòmi-
ca per garantir la viabi-
litat del projecte. Això 
no obstant, la presa de 
decisions es realitza en 
diverses assemblees 
obertes cada any.

E n  e l s  ú l t i m s 
anys, la Xarxa d’Al-
coi ha passat de la 
quinzena al centenar de sòcies  
i compta amb un local propi. Des dels 
inicis, tracta de crear un lligam en-
tre productores i consumidores per 
autoabastir-se d’aliments ecològics, 
locals i de temporada i aconseguir 
que el treball al camp siga digne per 
a les xicotetes productores, tot i que, 
ara per ara, troben dificultats per a 
abastir-se de fruites, verdures i lle-
gums de producció ecològica que no 
vinguen de grans majoristes, sinó de 
la gent de les mateixes comarques. 

De fet, Vicent Galbis, soci treballa-
dor d’aquesta entitat, conta que “si 
no hi ha persones llauradores o ra-
maderes del territori, gent del sector 
primari que ens abastisca”, la xar-
xa corre el perill de transformar-se 

“en una distribuïdora més dels grans 
productors en clau ecològica”, amb 

la qual cosa el projecte 
“no  té cap sentit d’exis-
tir”, apunta.

La xarxa se situa com 
un referent de perseve-
rança i coherència per 
a moltes altres iniciati-
ves pel seu recorregut, 
però que es veu reper-
cutida les dificultats de 
producció que pateix 
ara per ara el sector. 
Amb tot, Galbis consi-

dera que el perfil principal de les sò-
cies consumidores és militant perquè 
creuen en l’alimentació com una eina 
d’acció social.

Abastiment comunitari
Més al sud, sòcies de la Colla 
Ecologista d’Alacant decidiren l’any 
2007 arrancar un grup de consum 
gràcies a la cessió d’un solar aban-
donat per a fer horta i fundaren 
Terratrèmol. De seguida, creixeren 
les inquietuds i el desig d’obtenir al-

tres productes. Aleshores, el sindi-
cat CGT posà a la seua disposició un 
entresol d’un bloc de pisos perquè 
dotze famílies pogueren gestionar 
col·lectivament les seues comandes 
de productes ecològics.

Naixia així Mercatrèmol, gràcies a 
la solidesa que atorga als projectes un 
grup associat. Ha acon-
seguit consolidar-se al 
barri de Benissaudet 
d ’A l a c a n t  c o m  u n 
supermercat coope-
ratiu amb totes les co-
moditats. Allí compten 
amb un local més am-
pli que els permet em-
magatzemar, rebre les 
comandes o refrigerar 
els productes més de-
licats. Amb aquestes 
millores s’ha possibilitat el suport 
entre altres iniciatives afins com La 
Camperola (la Safor) o l’esmentada 
Xarxa Agroecològica d’Alcoi, que so-
vint opten per fer comandes conjun-
tament i distribuir-les a continuació.

Junt amb la maduresa del projec-
te, aparegueren més maneres d’abor-
dar els reptes als quals s’enfrontaven  
i així sorgirien més grups de con-
sum i supermercats cooperatius 
en la ciutat com Biotrèmol. Amb el 
temps, Mercatrèmol ha possibilitat 

que dues persones reben un sou 
per la seua tasca dins del projecte. 
Una d’elles, Samuel Bourrut, expli-
ca que “és positiu que sorgisquen al-
tres grups de consumidors dispersos 
als barris d’Alacant o pobles del vol-
tant, no cal generar-ne de gegants”, 
al mateix temps que es lamenta que 

hi haja més demanda 
de la que poden cobrir 
actualment. 

Quinze anys des-
prés, ferm amb l’ob-
jectiu de garantir a les 
xicotetes productores 
un preu just i estable, 
Mercatrèmol ha passat 
de dotze famílies auto-
organitzades a 180 sen-
se necessitat d’apor-
tar-hi cap capital inicial, 

únicament l’espenta col·lectiva d’un 
grup de gent consumidora crítica a 
l’Alacantí. 

En canvi, dins d’aquesta motivació 
d’evitar intermediaris, però amb la 
decisió de romandre com a col·lectiu 
a xicoteta escala, el grup de consum 
ecològic i responsable El Cabasset de 
Benicarló i Vinaròs (el Baix Maestrat) 
es va crear també el 2009. Compta 
amb tretze nuclis familiars, dels quals 
la majoria de persones que hi partici-
pen són dones. Laura Coll, membre 
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A El Cabasset es 
van plantejar ser 
autosuficients en 
farines, cereals i 
llegums, perquè 

tenien cobert 
l’abastiment de 

productes frescos

Natxo de 
Benisterra, 
productor 
de la Xarxa 
Agroecològica 
d’Alcoi
/ PAU SELLÉS 
ALÒS

Preparació 
de comandes 

a la Xarxa 
Agroecològica 

d’Alcoi
/ PAU SELLÉS 

ALÒS

del Cabasset, detalla que, arran del 
moviment per la sobirania alimentà-
ria, es van plantejar aquesta via per 
ser autosuficients en farines, cereals 
i llegums, “perquè de verdures fres-
ques ja ens n’abastíem fàcilment”, 
conta. 

Aquest mètode els ha permés, tal 
com explica Coll, “comprar en grans 
quantitats a productores pròximes  
i distribuir-nos-ho de casa en casa per-
què no tenim local”. Tot i que també 
comenta que, amb els anys, han vist 
com grans productores ecològiques 
també s’han transformat en distribu-
ïdores, com Gumendi (Navarra) o el 
Rincón del Segura (Castella-la Manxa). 
De totes maneres, per a elles, aquesta 
iniciativa és una solució per menjar 
producte de qualitat i per responsabi-
litzar-se amb la compra, distribuint-se 
de manera rotativa les tasques i reu-
nint-se de manera bimensual. 

Responsabilitat i dispersió
Jordi Benages és pastor d’ovelles 
del tipus Lacaune a la comarca del 
Baix Maestrat, entre les muntanyes 
de Catí (l’Alt Maestrat) i Xert (el Baix 
Maestrat). Els seus formatges –arte-

sans, ecològics i lliures de transgè-
nics– es venen a xarxes com la Xarxa 
d’Alcoi o Mercatrèmol, a més d’algu-
nes botigues o fires pròximes a la ma-
sia on elabora el formatge. Així i tot, 
Benages explica que la viabilitat del 
seu projecte s’assegura amb la venda 
directa a visitants, a través d’internet 
o d’aquelles persones que van a re-
collir en persona el seu 
formatge.

Quan li demanem 
per què no pot basar el 
seu negoci únicament 
en la venda a la seua co-
marca, Benages respon 
que “es tracta de zones 
amb una agroindústria 
molt bèstia i on les bo-
tigues de queviures de 
poble ja no existeixen”. 
Aquest fet s’estén tam-
bé a la resta de comarques rurals dels 
Països Catalans i determina el naixe-
ment i la viabilitat de projectes de 
xicoteta escala. “A les grans superfí-
cies, les consumidores pensen que 
ho troben tot, però mai trobem els 
productes locals i respectuosos amb 
l’entorn”, clama Benages, alhora que 

esmenta certs territoris a l’Estat fran-
cés o el Pirineu que posen de mani-
fest el suport entre productores, els 
segells de proximitat o la protecció 
a aquelles que abasteixen. 

A més, esmenta la confiança i la 
responsabilització de les consumi-
dores com un eix fonamental per 
a sostindre aquests projectes per-

què, segons ell, ajudes 
com la Política Agrària 
Comuna (PAC) “sols 
es basen en la quan-
titat d’hectàrees o de 
ramat, però no en el 
tipus de producció, el 
seu benefici o l’impac-
te en el territori”. Per 
això, parla de la im-
portància de donar 
també valor a les tas-
ques reproductives de 

custòdia del bé comú. Amb tot, per 
arribar a consumir allà on es pro-
dueix, Benages manifesta que “ens 
cal el vincle entre productores  
i consumidores en cada comarca  
i, per això, hem de mirar els projec-
tes que ja funcionen des de fa anys  
i reproduir-los”, conclou.�
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Palestina, una nova 
generació abocada 

a les armes
L’escalada de violència a llocs com Nablus o Jenin ha visibilitzat 

la realitat de milers de joves palestines crescudes entre l’opressió 
israeliana i el desencís per una administració cisjordana en fallida

Joan Mas
Nablus, Cisjordània ocupada

E
ls cartells amb els rostres de joves 
milicians i civils palestins que les 
forces israelianes han matat els 
darrers mesos imperen als carrers 
estrets del nucli antic de Nablus 
o el camp de refugiades de Jenin. 

Situades al nord de la Cisjordània ocupada, aques-
tes ciutats són dos dels epicentres històrics del 
moviment de resistència palestí, i des de fa mig 
any són també el focus principal de tensió actual 
amb l’Estat d’Israel. Tot plegat és un altre capítol 
de la realitat quotidiana que suposa la llarga ocu-
pació militar israeliana, cada cop més incrustada 
a territori palestí. 

Alhora, hi ha una nova embranzida de la resis-
tència armada palestina, sense precedents des de 
fa anys en aquests dos nuclis urbans que durant la 
segona intifada ja van ser forts enclavaments de 
brigades armades. Després de sis atacs mortals 
comesos per grups palestins que van fer sacsejar 
l’Estat d’Israel entre els mesos de març i abril, els 
escorcolls i operacions d’arrest de les forces isra-
elianes s’han intensificat, sobretot als districtes de 
Nablus i Jenin. Aquesta operació militar, anome-
nada “Trencar l’onada”, és la de més gran enver-
gadura que l’exèrcit israelià duu a terme a la zona 
des de l’any 2002. Això ha provocat que els xocs 
armats o a peu de carrer amb grups palestins lo-
cals es fessin encara més constants. Les víctimes 
palestines, tant ferides com mortals, augmenten 
setmana rere setmana. 

En plena campanya electoral a l’Estat d’Israel, 
que el novembre celebra els seus cinquens comi-
cis en quatre anys, la duresa amb què es tracta el 
territori palestí sembla també la carta més útil de 
cara a l’electorat. Els líders del govern en funci-
ons, el primer ministre Yair Lapid o el titular de 
Defensa, Beny Gantz, es disputaran la continuïtat 
al poder amb Benjamin Netanyahu i no es poden 

permetre respondre amb una repressió massa mo-
derada, segons diverses analistes. 

Des d’inicis d’any, les forces de seguretat isra-
elianes ja han matat més de 115 persones en en-
frontaments o incidents diversos a Cisjordània. 
Part de les víctimes eren milicianes, però d’altres 
eren menors o civils desarmades, com és el cas 
de la periodista Shireen Abu Akleh, morta d’un 
tret al cap durant una incursió israeliana a Jenin 
el mes de maig. 

A la pressió de l’exèrcit s’hi afegeixen els colons 
israelians, molts d’ells també armats i d’ultradre-
ta, que ara exigeixen a l’executiu israelià accions 
militars de més contundència. Els atacs de grups 
palestins contra objectius de soldats o colons han 
crescut també els últims mesos, un altre símptoma 
de la tensió creixent. 

Des d’inicis d’any, les 
forces de seguretat 
israelianes ja han 
matat més de 
115 persones en 
enfrontaments o 
incidents diversos 
a Cisjordània

PALESTINA

Jerusalem

L’expansió de les colònies jueves, els talls de carre-
teres, l’encerclament entre rígids controls, la confis-
cació de terres o el sotmetiment a la llei militar són 
només alguns dels elements quotidians que marquen 
el malestar palestí cap a una intensa colonització que 
no té aturador. La ciutat de Nablus, que ha de créixer 
en un espai reduït per una vall estreta, és paradigma 
d’aquesta situació. A dalt d’un dels turons de la zona 
s’hi entreveu una base militar, una presència en tot 
moment visible que recorda la població palestina 
que l’Estat d’Israel sempre està allà. 

Jovent sense esperances
“Cada dia hi ha incursions, però no calmen la situa-
ció, sinó que augmenten la tensió”, explica Ghassan 
Hamdan, coordinador de la Societat Palestina de 
Suport Mèdic de Nablus, entitat que proporciona 
serveis d’urgències quan hi ha enfrontaments. Les 
operacions israelianes per detenir a persones pales-
tines ara són setmanals i gairebé diàries, i pocs són 
els dies en què la població de les àrees de Nablus 
o Jenin no es llevin amb notícies de noves embos-
cades a primera hora de la nit o altes hores de la 
matinada. En poc més de sis mesos, més de 2.000 
palestins han estat arrestats. Les detencions admi-
nistratives –règim amb el qual Israel detenen civils 
indefinidament, sense acusacions clares ni data de 
judici– també s’han incrementat. 

Entre els carrers de la part antiga de Nablus o 
la ciutat de Jenin, als antics grups armats que mai 
van acabar de desaparèixer després de la segona 
intifada s’hi afegeixen noves cèl·lules de jovent 
palestí que volen donar un nou impuls a la lluita. 
Gran part són menors, i “estan disposats a morir 
per Palestina”, exposa Raed Debiy, professor de 
Ciències Polítiques de la Univeristat An-Naja de 
Nablus. Segons afegeix aquest politòleg, viuen en 
un entorn empobrit, no tenen feina ni perspecti-
ves econòmiques i, des que van néixer, a inicis 
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d’aquest segle, s’han sentit asfixiats i rodejats per 
la presència avassalladora d’Israel. “És una no-
va generació que no té cap esperança”, comen-
ta Hamdan, que explica que les armes circulen 
cada cop més entre el jovent palestí. Als carrers 
de Nablus, un gran nombre d’adolescents porten 
també collarets amb fotos dels últims “màrtirs”, 
que veuen com herois i referents. 

Un d’ells és Ibrahim Nabulsi, un jove de només 
de 18 anys que durant mesos va ser un dels homes 
més cercats per l’administració israeliana. Aquest 
2022 va aconseguir fugir de diverses emboscades  
i el seu nom va guanyar pes entre la població pales-
tina. El mes d’agost, mentre s’amagava a una casa 
antiga del nucli antic de Nablus, forces israelianes 
encobertes el van rodejar i van matar-lo després 
d’una bona estona de combats. El vell immoble 
a on va morir, mig destrossat, s’ha convertit ara 
en un destí de pelegrinatge per a molta gent que 
hi va per retre-li homenatge. El seu rostre també 
apareix en molts dels cartells dels “màrtirs” que 
es veuen a Nablus. Allà s’hi ha gestat un nou grup 
armat –denominat Cau dels lleons– format per de-
senes de joves i que ja té control del nucli antic. 
Hi han arribat a desfilar sense que les forces poli-
cials de l’Autoritat Palestina (AP) intervinguessin. 
De fet, aquest cos policial s’ha retirat de la zona, 
a on no entren per evitar xocs, cosa que també és 
una evidència de la seva debilitat.

Ramallah, desautoritzada
“Les noves generacions que estan sorgint no 
només s’enfronten a Israel, sinó també a l’Autori-
tat Palestina”, comenta un veí del nucli antic de 

Nablus que aquests mesos ha vist com l’AP anava 
reculant de l’àrea. Aquests sectors del jovent no 
es vinculen estretament amb cap de les afiliacions 
polítiques tradicionals, i estan molt ressentides 
amb les mateixes estructures de poder palestines. 
El seu lideratge –encapçalat per l’històric Mahmud 
Abbas– és considerat autoritari, corrupte i “titella 
d’Israel” per gran part de població. Entre altres 
greuges, molta gent està en contra del pacte de 
cooperació en seguretat de l’AP amb l’administra-
ció de Tel-Aviv, vigent des dels Acords d’Oslo (1993-
95) i element clau que manté els vincles d’intel·li-
gència o policials entre ambdues entitats.

Amb tot, davant d’aquest buit de legitimitat, el 
jovent que agafa les armes és cada cop més po-
pular a Nablus o a Jenin. Al camp de refugiades 
d’aquesta última ciutat –on la policia palestina no 

té accés des de fa anys– es va crear també una 
nova brigada armada l’any passat. La seva noto-
rietat també es fa patent a les xarxes socials més 
influents, com TikTok o Instagram, on els vídeos 
i històries que aquests mateixos grups difonen es 
fan virals entre moltes joves i adolescents que vol-
drien seguir el seu camí. 

Ja no s’inspiren en els vells referents ideològics 
del moviment d’alliberament palestí clàssic. La fi-
gura de l’històric Yasser Arafat o el partit naciona-
lista Al-Fatah, que encara controla l’AP, els queden 
molt lluny. A Nablus, grups com el Cau dels lleons 
incorporen una retòrica islàmica, però tampoc es-
tan sota control o tutela directa dels braços armats 
de Hamas o la Jihad Islàmica. Segons agrega Raed 
Debiy, els grups nous són respectats perquè han 
aportat aire fresc a la causa palestina, encallada 
des de fa anys i afeblida també per la llarga divisió 
encara vigent entre Al-Fatah i Hamas.

“La meva generació vam creure que l’AP podria 
trobar solucions polítiques, però ens equivocàvem. 
Ens hem topat amb un mur d’apartheid, més co-
lònies i menys llibertat d’expressió o moviment”, 
lamenta Debiy. Per altra banda, “els més joves han 
demostrat més consciència i intel·ligència, i no 
s’han cregut aquesta falsa utopia de la solució dels 
dos estats”, afegeix el docent. 

Segons considera, el jovent que ara s’organitza 
en noves cèl·lules armades “sap que té les de per-
dre, però es vol sacrificar i ser un model per a les 
properes generacions”. Molts adolescents volen 
seguir la seva trajectòria i, si no hi ha canvis radi-
cals sobre terreny, “el nombre de nous milicians 
anirà a més”, pronostica.�

Als carrers de Nablus, 
un gran nombre 
d’adolescents porten 
collarets amb fotos 
dels últims “màrtirs”, 
que veuen com 
herois i referents

Lloc de la mort 
del milicià 

palestí Ibrahim 
Nabulsi

/ JOAN MAS
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Els interessos 
africans de Putin

Mentre l’exèrcit rus està desplegat a Ucraïna, Rússia opera als escenaris 
africans mitjançant un cos privat de mercenaris, el Grup Wagner, que 

acumula múltiples denúncies de violacions dels drets humans
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Helena Cardona Garriga

E
l Grup Wagner neix el 2014, coin-
cidint amb la primera guerra entre 
Rússia i Ucraïna. D’allà, estén les se-
ves activitats als conflictes de Síria, 
el Iemen i Líbia i més endavant fa 
el salt al continent africà. Fins ara, 

el Kremlin havia negat tota relació amb aquesta 
organització privada de mercenaris. Però a finals 
de setembre, l’oligarca rus Yevgueni Prigozhin va 
admetre públicament haver creat i finançat aques-
ta organització paramilitar. Aquesta confessió és 
sorprenent, tenint en compte que prèviament 
Prigozhin s’havia querellat contra diversos mitjans 
russos i occidentals per haver vinculat el seu nom 
amb el Grup Wagner. Prigozhin és un vell amic del 
president rus Vladímir Putin. De fet, és conegut 
com el “cuiner de Putin”. Aquest antic venedor de 
salsitxes ha construït la seva riquesa aconseguint 
contractes estatals per proveir menjar a les esco-
les i a l’exèrcit. Gràcies a la seva influència sobre 
el Ministeri de Defensa, Prigozhin ha estat un dels 
oligarques que més es van beneficiar de la inva-
sió de Crimea l’any 2014. Avui, en conseqüència, 
acumula sancions internacionals. 

L’altre protagonista i creador del grup és Dmitry 
Utkin, excomandant rus amb una llarga carrera 
com a militar i mercenari. Utkin és conegut per 
les seves simpaties cap al tercer Reich i, de fet, se 
li atribueix la tria del nom Wagner en honor al 
compositor preferit d’Adolf Hitler. 

Àfrica, terreny adobat
A Àfrica és on Wagner diversifica les seves activi-
tats. No es concentra només en operacions militars 
puntuals sinó que busca influir en les polítiques 
de diversos estats, sigui aconsellant mandataris, 

sigui dissenyant campanyes a les xarxes socials o 
impulsant contractes per exportar recursos mine-
rals. I coincidint amb la desafecció africana envers 
el món occidental, Rússia s’ha presentat com un 
soci de confiança alternatiu. 

El seu primer gran èxit es produeix el 2018 a la 
República Centreafricana, on el Grup Wagner ha 
desplegat les seves operacions gràcies a la com-
plicitat del president del govern, Felix-Archange 
Touadéra. Un dels seus consellers és Valery 
Nikolaevich Zakharov, mà dreta del mandatari 
africà des del 2018 en matèria de seguretat. El 
president Touadéra argumenta que necessita 
protecció i entrenament militar a causa de l’alta 
inestabilitat del país. 

La República Centreafricana pateix la maledic-
ció dels recursos naturals: com més recursos té un 

El mes de setembre, 
l’oligarca pròxim al 
Kremlin, Yevgueni 
Prigozhin, va admetre 
públicament haver 
creat i finançat 
aquesta organització 
paramilitar

estat, més conflictes atrau. Amb un passat de dicta-
dures, guerres civils i cops d’estat, el país ha estat 
sota la influència francesa fins fa pocs anys. Això 
no obstant, la seguretat no sembla estar garantida 
pel Grup Wagner i són moltes les organitzacions 
que denuncien els mercenaris russos per cometre 
greus atacs contra la població civil. D’altra banda, 
l’ONU assenyala que el Grup Wagner i l’empresa 
centreafricana Lobaye Invest (que ha obtingut con-
cessions mineres per exportar or i diamants) estan 
interconnectades de la mà de Yevgeny Prigozhin.

Seguint aquest model, el Grup Wagner s’ha mogut 
per altres estats en conflicte. Al Sudan, país ric en 
recursos minerals, ha aconseguit concessions d’or 
a canvi d’intentar mantenir en el poder el dictador 
Omar al-Bashir (destituït el 2019). Ara, el princi-
pal aliat rus al Sudan és el comandant Mohamed 
Hamdan, vicepresident del govern sudanès. 

Però no tot han estat èxits. El 2019, el govern de 
Moçambic va demanar ajuda al Grup Wagner per 
intentar contenir l’espiral de violència jihadista al 
nord del país. En aquest cas, però, els contractistes 
russos van patir un dur revers en una emboscada 
i van ser evacuats pocs mesos després. 

Per altra banda, el conflicte enquistat a Mali tam-
bé ha estat una oportunitat per a Rússia. A la regió 
del Sahel, la violència, la corrupció endèmica, la 
desertificació i unes estructures d’estat molt dèbils 
han desgastat els governs locals. Al principi, aquests 
estats, Mali el primer, es van recolzar en l’ajuda 
militar francesa, l’any 2013 per contenir el jihadis-
me. Però l’operació militar de l’antiga metròpoli 
no ha convençut la població local i un sentiment 
antifrancès ha anat prenent força. Així, el juny de 
2019, Mali signava un acord de cooperació militar 
amb Moscou, tot reduint la dependència militar de 

RÚSSIAMoscou
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París, que ha marxat del país aquest any 2022. Des 
del 2020 s’han produït dos cops d’estat militars a 
Mali i dos més a Burkina Faso. En ambdós escenaris, 
el resultat del soroll de sabres ha decantat la balan-
ça de la influència en els respectius països a favor 
de Rússia i en detriment de l’Estat francès. Aquests 
canvis han tensat les relacions entre uns estats veïns 
culturalment propers i ara, com si es tractés d’una 
nova guerra freda, el Sahel queda dividit entre els 
territoris sota influència russa o francesa. 

Dels mercenaris solitaris a les empreses 
Si mirem enrere, però, veiem que de merce-
naris sempre n’hi ha hagut. Fan la feina bruta  
i anònima dels estats quan aquests volen passar 
desapercebuts. Durant el període de la guerra 
freda, per exemple, Àfrica va ser testimoni de 
l’arribada de mercenaris per donar suport o fer 
caure un o un altre govern. L’exemple paradig-
màtic és el de la guerra al Congo de Lumumba 
i la regió de Katanga. I més recentment, durant 
les guerres de l’Iraq i l’Afganistan, els Estats Units 

van rebre un ampli suport dels mercenaris de la 
companyia Blackwater. Per tant, l’ús de merce-
naris ha estat sempre una altra manera de fer po-
lítica exterior en països en conflicte. La diferèn-
cia és que ara s’han professionalitzat mitjançant 
empreses de seguretat privada que generen lu-
cratius beneficis privats i de difícil encaix en la 
legislació internacional. 

Si bé encara és d’hora per determinar el pes i la 
durada d’aquesta nova influència russa, sabem que 
entre els anys 2015 i 2019, Moscou ha signat dinou 
acords de cooperació militar amb diversos governs 
africans. Ara també sabem que molta d’aquesta 
cooperació implica l’ús de mercenaris. Aquesta 
expansió, a més, no està exempta de crítiques per 
part de les institucions internacionals que acusen 
el Grup Wagner de violacions dels drets humans. 
Una cosa és clara: mentre que Europa està cen-
trada en Ucraïna i la crisi energètica, Rússia busca 
nous aliats a Àfrica. El continent ofereix moltes 
possibilitats per al gegant rus, cada cop més aï-
llat a Europa. I Putin sap aprofitar l’oportunitat.�

Mercenaris del 
Grup Wagner 
junt amb un 
soldat de 
l’exèrcit de Mali 
al nord del país

El 2019, Mali 
signava un acord 
de cooperació 
militar amb Moscou, 
tot reduint la 
dependència militar 
de París, que ha 
marxat del país
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L’anàlisi de Michele Giorgio 
Periodista al Mediterrani Oriental i director de ‘Pagine Esteri’

BIDEN, DECEBUT AMB ELS 
SEUS ALIATS SAUDITES

El president dels Estats Units s’enrabia amb Riad per la decisió de 
l’OPEP+ de retallar en dos milions de barrils la seva producció diària, 

que des de Washington es llegeix com una aproximació a Moscou

“El petroli no és una arma 
i l’Aràbia Saudita no té 
cap intenció de polititzar 

aquest recurs”. Amb aquestes parau-
les, el ministre d’estat saudita d’Afers 
Exteriors, Adel al-Jubeir, intentava 
rebaixar la tensió amb Washington, 
després de l’anunci de l’OPEP+ (l’or-
ganització d’estats productors de 
petroli i d’altres que els donen su-
port) de reduir la producció mundi-
al de petroli en dos milions de bar-
rils diaris. Entrevistat per la cadena 
de televisió Fox News, Al-Jubeir feia 
tots els possibles per negar que la 
retallada s’hagués decidit en concert 
amb Rússia, un dels països associats 
a l’OPEP+. “Des del nostre punt de 
vista, el petroli és un bé important 
per a l’economia global, en la qual 
tenim un gran interès”, continuava 
el ministre saudita abans de recordar 
els vincles històrics entre Washington 
i Riad. 

Però les seves paraules no són sufi-
cients per apaivagar la profunda “de-
cepció” expressada unes hores abans 
per Joe Biden, que se sent traït pel 
seu principal soci àrab. El president 
estatunidenc va reaccionar orde-
nant al Departament d’Energia que, 
de cara a novembre, posi al mercat 
10 milions de barrils de la Reserva 
Estratègica del Petroli (SPR), el dipò-
sit de cru més gran del món, establert 
el 1975. Un pas que preocupa algunes 
expertes, perquè la reserva d’emer-
gència es troba ja als nivells més bai-
xos des del 1984. El mitjà Politico pu-
blicava la setmana passada que repu-
blicans i demòcrates avaluen diverses 
accions, fins i tot punitives, contra 
l’OPEP+, tot i que per ara semblen 
poc creïbles.

Després del seu viatge a Jiddah 
fa tres mesos que, entre altres fets, 
havia suposat la reconciliació amb 
el príncep hereu saudita, Mohamed 

bin Salman –acusat d’haver orde-
nat l’assassinat del periodista Jamal 
Khashoggi–, Biden s’esperava de Riad 
una col·laboració més estreta, que 
comencés per l’aïllament de Rússia. 
El mandatari dels EUA també aspira-
va al manteniment de nivells elevats 
de producció de cru per contenir el 
preu del barril i ajudar les economi-
es occidentals, amenaçades per un 
quadre energètic cada cop més preo-
cupant, a causa de les conseqüències 
de les sancions contra el Kremlin per 
la guerra a Ucraïna.

En lloc d’això, els saudites, en com-
plicitat amb Moscou, han estat deci-
sius per a la retallada en la producció. 

“Estem avaluant una sèrie d’alterna-
tives, però encara no s’ha pres una 
decisió final”, va dir Biden, afegint 
que no lamenta el seu viatge a l’Arà-
bia Saudita. “La meva visita no tenia a 
veure només amb el petroli, sinó que 
estava centrada en l’estabilització del 
Pròxim Orient i Israel”, va especificar 
per escapar de les crítiques.

Funcionaris de l’administració dels 
Estats Units confirmen que la Casa 
Blanca havia fet tot el possible per 
impedir la reducció de la producció 
de l’OPEP i evitar així un augment 
del preu de la benzina als Estats 
Units just quan s’acosten les elecci-
ons de meitat de mandat i el Partit 
Demòcrata lluita per a mantenir el 
control del Congrés. El mes passat, 
Biden va enviar a l’Aràbia Saudita 
Amos Hochstein, enviat especial per 
l’energia, i el funcionari de la segure-
tat nacional Brett McGurk, per par-
lar sobre qüestions d’energia i de la 
decisió de l’OPEP+. 

La missió no va servir per a evitar 
la retallada en la producció de cru. 
Segons alguns rumors, els enviats es-
pecials dels Estats Units haurien in-
tentat posar els saudites davant de la 
disjuntiva “o nosaltres o Rússia”. La 

resposta del ministre d’Energia de 
Riad, el príncep Salman bin Abdulaziz 
al-Saud, va ser eloqüent: “Abans que 
res, ens preocupem pels interessos 
del Regne d’Aràbia Saudita, per tant, 
dels interessos dels països membres 
de l’OPEP i de l’aliança OPEP+”. En 
poques paraules: no trencarem amb 
Putin, hi continuarem col·laborant 
i pensant només en com evitar que 
l’economia saudita entri en recessió.

Entrevistat per l’agència Reuters, 
Ben Cahill, investigador del Centre 
d’Estudis Estratègics i Internacionals, 
apunta que els saudites esperen que 
la retallada en la producció garanteixi 
ingressos suficients. “El risc macroeco-
nòmic empitjora. Els saudites sabien 
que el tall irritaria Washington, però 
estan gestionant el mercat”, explica. 
Des de Riad apunten envers la insufi-
cient capacitat de refinació dels EUA i 
no comparteixen la iniciativa estatuni-
denca d’establir un sostre màxim per al 
preu del petroli rus. Ho consideren un 
mecanisme de control no de mercat, 
que podria ser utilitzat per un càrtel 
de consumidors contra els productors.

En canvi, als EUA estan conven-
çuts que l’OPEP+ s’estaria alineant 
progressivament amb Rússia, i el 
Grup Demòcrata ja ha demanat al 
Congrés la retirada de les tropes es-
tatunidenques de l’Aràbia Saudita. 

“Pensava que l’objectiu principal de 
la venda d’armes als estats del Golf, 
malgrat les seves violacions dels 
drets humans, l’absurda guerra al 
Iemen, la seva feina contra els inte-
ressos dels Estats Units al Líban, al 
Sudan, era que el Golf hauria escollit 
Amèrica i no Rússia o la Xina en cas 
d’una crisi internacional”, escrivia a 
Twitter el senador Chris Murphy, un 
demòcrata. Paraules que suposen un 
atac frontal a la decisió presa per Joe 
Biden en els mesos precedents de re-
llançar les relacions amb Riad.�
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El fals mite 
del classicisme blanc

Des del supremacisme occidental es continua reivindicant la 
convenció que associa l’art grecollatí a la blancor del marbre, tot i 

les evidències d’ús de tècniques policromàtiques

Paula Quílez Relaño

Ex
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si
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o s’ha de subestimar el perill del rebuig del color, perquè limi-
ta el creixement d’una societat inclusiva i empàtica”, escriu 
l’antropòloga Imara Ikhumen. Quan es van començar a desco-
brir les restes escultòriques i arquitectòniques de l’antiguitat 
grecollatina, aquestes ja havien perdut les capes de pintura 
de colors que originalment les cobrien i es va establir la con-
venció que eren de marbre blanc. En realitat, gairebé sempre 
havien estat policromades, però aquests colors, per l’efecte 

del pas del temps, s’havien esborrat. A partir d’aquest punt 
de vista, la blancor de la pedra es va considerar l’epítom de la 
bellesa i es va associar a un intel·lecte propi d’una civilització  
superior, culta, reescrivint el significat de refinament artístic. 
Enrere van quedar les tonalitats brillants, considerades indignes, 
i la blancor va passar a ser l’indicador de qualitat i intel·ligència.

Denise McCoskey, professora d’Estudis Clàssics de la 
Universitat de Miami, afirma a Race: Antiquity and its Legacy 

Una còpia de 
l’època romana 
de l’Afrodita de 
Cnidos, una de 

les obres més 
famoses del 

grec Praxíteles, 
esculpida 

originalment el 
360 aC
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Estudis amb espectroscòpia 
fets als anys vuitanta van 
poder demostrar que a 
l’antiga Grècia escultura 
i pintura eren disciplines 
inseparables
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Recreació de la pigmentació 
d’una escultura clàssica 

elaborada a partir dels 
estudis de Brinkmann i Koch

(Raça: L’antiguitat i el seu llegat, Oxford University Press, 2012) 
que “el procés d’absorció de la identitat clàssica va ser una 
apropiació del coneixement i la cultura grega, a la qual sovint 
es fa referència com el bressol de la democràcia i la civilitza-
ció occidental”.

L’artista i teòric de la cultura escocès David Batchelor teo-
ritza en el seu llibre Cromofobia (Síntesis, 2001), a propòsit del 
mite de la blancor de l’art antic que, amb el temps, la ignoràn-
cia es va convertir en negació deliberada en l’imaginari col·lec-
tiu occidental, aferrant-se a un sentiment de superioritat. I es 
va fer per treure’n profit. Des dels Estats Units fins a l’Imperi 
Britànic, passant per la Itàlia i l’Alemanya feixistes, les potències 
occidentals van utilitzar la suposada blancor del món antic en 
les versions neoclassicistes de la seva producció artística, com 
a element propagandístic per proclamar la seva superioritat  
i com una justificació racional del colonialisme, l’imperialisme 
i el tràfic de persones i l’esclavatge. Sarah E. Bond, doctora en 
Història Antiga per la Universitat de Iowa (EUA), explica que 

“aquesta forma de procedir encara es pot detectar en grups 
d’ultradreta”, que ho veuen “com un símbol de la preeminèn-
cia de l’home blanc” i el desig de formar part d’un llinatge inin-
terromput d’homes blancs heterosexuals que es remunta fins a 
l’antiga Grècia, la qual consideren el súmmum de la perfecció”.

Mark Abbe, professor d’Història de l’Art de la Universitat de 
Geòrgia i principal estudiós de la policromia a l’antiguitat, con-
sidera que si no hi hagués un benefici, no hi hauria tant d’inte-
rès per soterrar la veritat: “Ens beneficiem de tot un ventall de 
suposicions sobre la superioritat cultural, ètnica i racial blanca. 
Ens beneficiem de la identitat de la civilització occidental, del 
sentit d’Occident com a més racional”, explicava a l’article El mi-
te de la blancor en l’escultura clàssica, publicat a The New Yorker  
l’any 2018.

El mite de la blancor va anar agafant força fins a arribar al 
seu punt àlgid al segle XVIII, quan l’arqueòleg alemany Johann 
Winckelmann va publicar la Història de l’Art Antic (1764), on 
apuntalava el mite que a l’art de l’Antiguitat no es feia servir el 
color, sinó que hi predominava el blanc com a sinònim de be-
llesa. La historiadora afroamericana Nell Irvin Painter detalla 
al llibre The History of White People (La història de la gent blanca, 
Norton, 2011) com l’eurocentrisme i el racisme de Winckelmann 

“van provocar que el color a les escultures signifiqués barbàrie, 
perquè pressuposava que els antics grecs eren massa sofisticats 
per pintar-les”. La concepció va perdurar en el temps: Johann 
von Goethe, una de les principals figures del romanticisme ale-
many, va arribar a dir que el color només atreia infants, incultes 
i nacions salvatges.

El fals mite va continuar fent el seu camí, ignorant sistemàti-
cament totes les evidències del color a l’època clàssica fins als 
anys vuitanta del segle XX, quan el matrimoni d’arqueòlogues 
alemany format per Vinzenz Brinkmann i Ulrike Koch va ser 
capaç d’utilitzar dues tècniques d’il·luminació sobre les obres 
clàssiques sense danyar el marbre. Amb la llum rasant van acon-
seguir els patrons decoratius aplicats, i amb l’espectroscòpia 

infraroja i de rajos X van determinar els materials orgànics  
i minerals amb els quals es feien les pintures, identificant-ne 
el pigment. Es va poder comprovar que a l’antiga Grècia es-
cultura i pintura eren disciplines inseparables. Les estàtues 
de divinitats i éssers mitològics es pintaven de colors brillants 
i vistosos, com una mena d’ofrena per complaure’ls i que els 
afavorissin. Segons l’arqueòleg i historiador francès Philippe 
Jockey, “el color era una part fonamental en la relació entre 
els antics grecs i els seus deus”. 

Pel que fa a les estàtues de persones, intentaven que s’as-
semblessin tot el possible al model original. Normalment, es 
pintaven els cabells, la roba, la pell, els ornaments. Els artistes 
buscaven la mimesi absoluta amb l’aspecte humà, perquè ente-
nien que com més reals les escultures, més reaccions podrien 
aconseguir del públic. 

Escriptors de l’antigor com Plini el Vell o Llucià de Samòsata 
van deixar testimoni escrit que l’estàtua de Praxíteles d’Afrodi-
ta, que estava pintada, era tan real que tant excitava als homes 
que la veien fins al punt que de nit assaltaven el seu temple per 
posseir-la. El poeta tràgic Eurípides feia servir el concepte d’“es-
tàtues blanques” com a sinònim de lletjor: “Si tan sols pogués 
desprendre’m de la meva bellesa i adoptar un aspecte més lleig. 
Com si fos una escultura a la qual llevessin el seu color.”, diu 
un dels personatges de la tragèdia Helena (412 aC).

Les edificacions, fossin religioses, governamentals o quoti-
dianes, també estaven sotmeses a un programa pictòric. Per 
exemple, el Partenó, l’edifici més emblemàtic de l’acròpolis 
d’Atenes, estava completament acolorit, predominant els rojos 
i ataronjats i els blaus profunds. Al segle XVII, l’explorador turc 
Evliya Çelebi va meravellar-se davant les escultures del Partenó 
i va descriure figuradament l’edifici com “una fortalesa inex-
pugnable no pas feta per l’acció humana sinó pel mateix cel, 
que ha de romandre en peu per sempre”.

Ciència sota amenaça

Però malgrat les proves aportades per la ciència històrica i ar-
queològica, el mite del marbre blanc en l’antiguitat continua 
sent un emblema molt estès fins al punt d’esdevenir una eina 
al servei del suprematisme l’imperialisme.

Segons l’escriptora novaiorquesa Donna Zuckerberg, estudi-
osa del classicisme i activista feminista, “l’objectiu és convertir 
la civilització occidental en sinònim de cultura blanca i fona-
mentar una narració sobre la història que glorifiqui el patriarcat  
i soscavi el progressisme”.

El feixisme ha utilitzat sovint la història com un dispositiu 
per glorificar el masclisme i la blancor. Fins al punt d’amena-
çar les representants de la investigació classicista que intenten 
desmuntar-ho, mitjançant una particular croada en defensa de 
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Una publicació del grup d’extrema 
dreta estadunidenc Identity Evropa 

La transición energética de Ignacio 
Galán explicada a sus víctimas

Un libro de investigación de Oriol Malló 
que no te dejará indiferente

la creença que les escultures i els monuments clàssics no van 
ser mai pintats. Identity Evropa, un grup d’ideologia neonazi 
estatunidenc, centra molts esforços a contrarestar propagan-
dísticament, de manera sistemàtica, els estudis classicistes que 
investiguen la pigmentació de les estàtues antigues. I no és pas 
l’únic grup d’ultradreta que ho fa. Campus Watch, The Blaze  
i National Review, entre d’altres, han publicat articles amb cites 
d’autors clàssics tretes de context, amb titulars manipuladors  
i incendiaris. Joe Pagliarulo, un presentador de ràdio conserva-
dor conegut com a Joe Pags, se n’ha fet ressò a les seves tertú-
lies, incitant a l’assetjament contra la comunitat científica que 
reivindica la policromia.

No és un fenomen nou. Els classicistes de l’edat moderna, la 
majoria ferms defensors de l’antiguitat blanca, van assegurar-se 
la prevalença de la seva posició. La pressió va arribar a ser tan 
forta que s’eliminaven les restes de pintura que es trobaven a 
les excavacions arqueològiques, i s’expulsava de museus i aca-
dèmies qualsevol estudiós que defensés el color a l’art antic.

Pilar del racisme modern

Així mateix, aquest mite de la blancor ha esdevingut també un 
fonament de la construcció del racisme biològic i el suprema-
tisme blanc. 

L’absència de color es va transformar en l’estàndard i en l’as-
piració, i el color va passar a ser percebut com a representació 
de l’altre: el femení, l’oriental, el vulgar, el primitiu o –expres-
sat en terminologia més actual– el queer. El color s’associava 
sobretot amb les dones, per les seves robes, cabells i maqui-

llatge, amb les persones que exercien la prostitució i amb les 
que no tenien la pell blanca. El marbre blanc, la blancor, es va 
convertir en el representant de la moral i la puresa sexual i el 
color en símbol del que és diferent i perillós. 

La mateixa Donna Zuckerberg ho explicava a Not All Dead 
White Men. Classics and Misogyny in the Digital Age (No tots els 
homes blancs morts: clàssics i misogínia a l’era digital, Harvard 
University Press, 2018): “Amb això justifiquen també altres idees: 
el tribalisme, l’oposició a la ‘mescla de races’ o tòpics sobre el 
comportament de gènere, com que els homes són naturalment 
dominants i racionals i les dones són emocionals”.

Totes aquestes nocions històriques, malgrat la seva base er-
rònia, han contribuït a fer fora de la història les dones, les per-
sones no blanques i les membres de la comunitat LGBTIQA+. 
Una concepció nociva i perillosa, perquè si no formen part 
del col·lectiu, no tenen cap mena de valor, pes o utilitat  
i són, conseqüentment, insignificants i descartables. 

L’ètnia a l’antiguitat

Cal destacar que la Grècia antiga no era irreprotxable, ni espe-
cialment refinada, justa o blanca. La gent de la Mediterrània i 
les seves cultures, des de la vestimenta fins als aliments, són 
un tapís de pigmentacions i durant segles no va ser considera-
da “de raça blanca”. De fet, la idea de la “mediterrània” com a 
una raça pròpia es pot rastrejar fins ben entrat el segle XX, una 

“raça” caracteritzada per ulls i cabells foscos i pell olivàcia, com 
apuntava, per exemple, l’antropòleg nord-americà Carleton S. 
Coon a Les races d’Europa, el 1939.

I és que la consideració ètnica a l’edat antiga era molt di-
ferent de l’actual. James H. Dee, professor d’estudis clàssics i 
mediterranis de la Universitat d’Illinois, afirma que “els grecs 
no es descrivien a ells mateixos com gent blanca, o com qual-
sevol altra cosa; de fet, no tenien cap paraula en el seu voca-
bulari per fer-ho”.

La gent de l’antiga Grècia pensava, per exemple, que la vi-
rilitat d’un home s’explicitava per mitjà del seu bronzejat: els 
deus i els herois tenien sempre la pell bruna. Com més fosca 
fos la pell, més bell i millor era un home, tant a escala física 
com moral. Els homes molt pàl·lids eren sovint considerats 
estúpids i corruptes; Plató i Aristòtil sovint s’hi referien com a 
homes “febles” i “efeminats”.

A diferència de l’esclavitud moderna, les persones esclavitza-
des de l’antiguitat eren part de pobles derrotats durant guerres, 
com la Gàl·lia i la Germània durant l’Imperi romà, que, passats 
pel filtre de les convencions racials més modernes, serien de 
pell més blanca que els seus amos. És a dir, no era un sistema 
esclavista marcat per l’escala racista que ha imperat posterior-
ment en la història d’Occident. De fet, a la mateixa elit romana 
es mesclaven persones caucàsiques, berbers, hispàniques, àrabs, 
tràcies i lusitanes, entre moltes altres procedències. Les seves 
diferències socioeconòmiques no derivaven del color de la pell.

La història s’ha convertit en un combat vital de la guerra 
cultural i els que donen l’esquena al color estan donant l’es-
quena a la veritat.�
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Empeny un contenidor de fusta carregat de revistes i avança pel 
bell mig de la calçada, aliè al tràfec de la ciutat. 

Al fons del contenidor, a la cantonada esquerra, uns quants 
llibres es demanen com han anat a parar a aquesta cova fosca i bruta, 
on la humitat fa dies que els panseix la pell. 

A baix de tot, la Poesia completa de l’Alejandra, corpulenta –gairebé 
cinc-centres pàgines–, d’editorial reputada i edició sòbria i actual, s’ex-
clama de la seva dissort: “Algú entra en el silenci i m’abandona. Ara la 
soledat no està sola. Tu parles com la nit. T’anuncies com la set”. 

Al seu costat, encastada contra una de les parets, l’Amnèsia col·lec-
tiva, de la Koleka, lleugera, humil, l’Àfrica que tot just alça la veu, se la 
mira i li diu: “Calla, calla, no ens regalis més ratlles del teu cant suïcida, 
prou en tenim amb aquesta desgràcia”. 

La Poesia completa, incapaç de contenir-se, li respon: “Un pur 
errar, de lloba en el bosc, en la nit dels cossos”. 

L’Amnèsia sospira, aconsegueix treure’s de sobre un vo-
lum pesat i vermell i obrir-se per la pàgina quaranta-quatre: 

“Una vegada, a la teva oficina, desplegades imprudents sobre 
els teus terminis, vàrem fer l’amor com si ens perseguissin 
els llops, com si els llops fossin a l’escriptori amb nosaltres, 
com si tinguérem els llops a les mans, rodejant-nos els clí-
toris i regalimant-nos les cames. Com si tinguérem tots 
els llops a la boca, devorant tota la carn i l’os. No sabia 
com podia ser de salvatge fins que em vas tocar. No 
sabia que escórrer-me podia ser també un acte 
de supervivència”. 

Es fa el silenci, El somni d’una llengua comu-
na, de l’Adrienne, sembla que vol prendre la 
paraula: “Dormint, girant incessants com a 
planetes en les seves prades nocturnes: un 
frec és suficient per a fer-nos saber que no 
estem soles en l’univers”. 

S’escolta un clàxon que prové del carrer. 
I després un altre: un concert de botzines 
apaga uns instants la veu d’El somni d’una 
llengua comuna que, a la fi, torna a emer-
gir, serena i greu: “Vaig despertar amb 
les teves paraules murmurades fa anys 
llum –o foscor–, com si la meva prò-
pia veu hagués parlat”.

malalletra

Meeeeeeec, torna a ser interrompuda i encara continua: “No obstant 
això, en qualsevol crònica del món que compartim, podria escriure’s 
amb un sentit nou que érem dues amants d’un mateix gènere, érem 
dues dones d’una mateixa generació”.

De sobte, un sotrac violent les sacseja, el contenidor bolca, la Poesia 
completa i El somni d’una llengua comuna queden soterrades per una 
muntanya de magazins, quaderns i llibres de tota mida i pes. L’Amnèsia 
col·lectiva surt disparada, una furgoneta de mercaderies li passa per 
sobre i acaba estesa sobre l’asfalt, aixafada i estripada. S’escolta una 
ambulància que s’apropa, l’Amnèsia es demana si ve a collir-la.

De l’ambulància bai- xen dos sanitaris, una dona i un home. 
La dona, coberta per una armilla fosforescent, s’ajup al 
costat d’en Joan esbudellat: li comprova les cons-

tants, alça els ulls, roman en silenci 
uns segons i, finalment, diu: “És 
mort”. S’aixeca, fa unes passes 
endavant, s’entrebanca amb un 
llibre: l’agafa, no és massa grui-
xut, cent cinquanta pàgines a 
tot estirar. La dona fa el gest 
de tornar-lo a deixar sobre 
el paviment, però, a mig ca-
mí del terra, s’atura. Li fa la 
sensació que una veu feme-
nina s’escapa del llibre i li 
parla. Astorada, para l’ore-

lla. La veu li diu: “Pren-me”. 
La dona gira el cap a banda i ban-
da, ningú la mira: un moviment 
rabent i es fica el llibre a la but-
xaca interior de l’armilla. Dins la 
butxaca, Una cambra pròpia, de 
la Virginia, somriu satisfeta.�

El relat de Sílvia Alberich

/ IRENE PÉREZ
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ressenyes

La passió segons 
Ernaux

El país de l’Oliveres 
il·lustrat i sense 
fronteres

És el primer llibre 
per a lectores jo-

ves dedicat al pensa-
ment d’Arcadi Oliveres, 
aquell economista anti-
capitalista de les 365 
xerrades l’any que va 
saber conjugar l’activi-
tat intel·lectual a la uni-
versitat amb l’activisme 
en tantíssimes lluites. 
Però, després de llegir 
i contemplar L’Arcadi al 
país de les oliveres, és té 
la certesa que aquest 
llibre il·lustrat també 
és per a tiets, mares o 
àvies. Es tracta d’una 
lectura amb vocació 
d’esdevenir col·lecti-
va, perquè obre grans 
finestres de curiositat 
sobre temes comple-
xos que mereixen ser 
travessades en com-
panyia. A través d’un 
dia en la vida d’Arcadi 
Oliveres, es desgranen 
els eixos del seu pensa-
ment: el decreixement, 
el frau fiscal, el deute 
extern, el comerç just  
i el consum responsa-
ble, el pacifisme, el ca-
pitalisme, la democrà-
cia i els drets.

Mar Valldeoriola, edi-
tora d’Oliveres, i Bernat 
Oliveres, il·lustrador  
i un dels fills del pen-
sador desaparegut l’any 
passat, han tingut l’ha-
bilitat de condensar les 
claus de cada tema per 
a tots els públics, in-
cloent-hi sempre una 
part de propostes, el 
seu segell inconfusi-
ble. La intenció és que 
el país de l’Oliveres no 
acabi quan es giri la da-
rrera pàgina, sinó que 
comenci de debò i con-
tinuï interrogant. I això, 
precisament, fa justícia 
a qui durant tota la vi-
da va recórrer escoles 

Si cercau la paraula 
*passió al dicciona-

ri hi trobareu diverses 
definicions, però en 
trobareu una que ben 
bé podria resumir el 
que fa Annie Ernaux 
en aquest llibre: mos-
trar l’“afecció o modi-
ficació del subjecte psí-
quic caracteritzada per 
una polarització tan 
gran de l’afectivitat en 
un únic sentiment que 
deixa afeblides i àdhuc 
anul·lades la capaci-
tat de judici i la volun-
tat”. Talment això, fa. 
Perquè llegir Pura pas-
sió és com immergir-se 
en una espiral profun-
da, en un viatge curt, 
però tremendament 
intens.

Si la passió fos un òr-
gan, amb aquest llibre 
de la flamant Premi 
Nobel de Literatura 
estaríem davant la re-
transmissió de la seva 
extracció i dissecció 
amb una capacitat qui-
rúrgica excel·lent. I és 
que això és el que acon-
segueix Ernaux amb la 
seva literatura, operar 
amb totes les eines ne-
cessàries i amb pols de 
cirurgiana.

En aquesta època 
de replantejament de 
l’amor i el desig en ge-
neral, llegir aquestes 
pàgines és com em-
patitzar amb el nostre 
jo indefens davant la 
magnitud d’un senti-
ment que ens supera  
i no ens deixa pensar en 
res més. Que ens aboca 
a ser a través de l’altre, 
a condicionar la nostra 
vida i la nostra quotidia-
nitat a una persona que 
ens trastoca per acabar 
deixant la consciència  
i els principis de banda. 
Podríem demanar-nos 
com pot ser que una 
dona amb estudis, in-

NARRATIVA 
IL·LUSTRADA
L’Arcadi al país de 
les oliveres
Bernat Oliveres i Mar 
Valldeoriola
Bindi Books (2022)
54 pàgines

NARRATIVA
Pura passió
Annie Ernaux
Traducció: Valèria 
Gaillard
Angle Editorial (2022)
72 pàgines

Gemma Garcia

Irene Jaume

i aules d’universitat, a 
qui insistentment va de-
fensar l’educació com a 
palanca de canvi. Ara, 
entre línies, Arcadi 
Oliveres reivindica que 
aquest preciós llibre 
il·lustrat sigui una caixa 
d’eines que es desple-
gui a les llars, a les es-
coles, a les biblioteques 
d’aquest país... per con-
tinuar educant-nos con-
tra tot horror.�

dependent i amb la vi-
da bastant resolta pugui 
caure en un estat com el 
que descriu Ernaux dins 
aquestes pàgines, però, 
per ventura, precisa-
ment per això l’hem de 
llegir, perquè ens convi-
da a pensar coses que 
no ens permetem (o no 
volem) pensar i deixar-
nos sacsejar per una 
prosa magnífica i una 
escriptura sociològica 
que dona com a resul-
tat aquest relat perso-
nal amb esquitxades 
d’observacions i argu-
ments dignes d’un as-
saig. Perquè en un lli-
bre en què aparentment 
sembla que només hi 
llegirem sobre una his-
tòria d’amor i certa in-
consciència, hi trobem 
reflexions com la de 
l’esgotament del capital 
de desig, conseqüència 
d’una contradicció: la 
constant acumulació 
del plaer i com aquesta 
pot acabar amb la rela-
ció. Us sona allò del ca-
pitalisme i les seves con-
tradiccions? Sembla que 
a Ernaux sí que li sona.

En aquesta novel·la 
també hi trobareu ver-
gonya, obsessió i fins 
i tot certs retrets de la 
narradora a ella mateixa, 
però sobretot la voluntat 
d’aprofitar-ho per apren-
dre’n i la convicció que 
haver caigut dins aques-
ta espiral l’ha fermada 
més al món, precisa-
ment per haver-se pre-
cipitat a molta velocitat 
en desitjos i comporta-
ments que mai no s’hau-
ria imaginat. Perquè ha 
fregat el límit que la se-
parava de l’altre. Perquè 
ha mesurat el temps 
amb tot el seu cos.

A banda de les his-
tòries a les quals ens 
dona accés, a Annie 
Ernaux se l’ha de llegir 

perquè als seus llibres 
també hi trobareu re-
flexions molt valuoses 
sobre l’escriptura. En 
aquest en concret hi di-
lucidareu una obsessió 
transformada en motor 
creatiu i hi descobrireu 
una escriptura que no 
pretén explicar o na-
rrar la història d’una 
relació per justificar-se, 
sinó simplement expo-
sar-la com s’exposen les 
històries que no tenen 
cronologia i que només 
admeten presència o 
absència.�



Amb només 11 anys vas patir assetjament en 
mans d’uns companys de classe. Quan sents 
a dir que els adolescents són cruels per natu-
ralesa, què en penses?
És fals. Són esponges del que veuen a casa, on 
sovint ens mofem de qui no encaixa amb els cà-
nons estètics que imposa la societat de consum. 
Això provoca que esdevinguin torturadors siste-
màtics, però, pel fet de ser menors, es tendeix a 
justificar-ho. 

En qui recau la responsabilitat que això passi?
L’educació a casa és fonamental, perquè és on 
la mainada ha de poder compartir amb els pa-
res les seves preocupacions. Però tampoc no hi 
ajuden els mitjans, que deshuma-
nitzen la persona mitjançant con-
tinguts morbosos i no permeten 
abordar el problema. També els 
poders públics, en lloc de destinar 
tants diners a què els infants dispo-
sin de noves tecnologies, haurien 
d’invertir perquè treballin l’empa-
tia, la intel·ligència emocional i es-
devinguin ciutadans de bé. Cal do-
nar-los veu, presència, acció i que gestionin les 
circumstàncies en què es troben. De fet, quan 
tenen aquestes eines, són capaços de donar-nos 
lliçons que mai no hauríem imaginat. 

Entre els docents es permeten actituds de 
menyspreu?
Són els següents que han d’assumir la seva res-
ponsabilitat, perquè sovint utilitzen els protocols 
com a escut propi i no defensen els alumnes. A 
mi, per tenir aquell cos, no em deixaven ser un 
nen i em van posar l’etiqueta de “retardat mental” 
perquè, segons deien, els meus actes no anaven 
en consonància amb la meva estatura. Ho va fer 
el psicòleg del col·legi i la professora, que no va 
tenir pudor en reproduir l’insult que estava rebent 

–“Jacobo, cuanto más alto, más bobo”– i destros-
sar-me la vida. No sols a mi; també a altres nois 
que ha atès després. 

L’assetjament sol començar amb una broma. 
És el moment de tallar-ho de soca-rel?
Sí, perquè ningú no és capaç de normalitzar una 
broma. Interiorment et devora i, a mesura que es 
repeteix, et porta a un grau de desesperació que 
pot acabar en el suïcidi. Per això cal denunciar-ho 
quan et trobes davant d’un cas. I això no té res de 
xivato; és un acte de valentia, mentre que callar 
te’n fa còmplice. Cal trencar amb la llei del silenci 
que envolta el bullying. 

Com es fa per sortir d’un assetjament?
Sense ajuda és impossible, perquè qui ho pateix no 
sap com afrontar-ho. En el meu cas vaig encapsu-
lar-me pensant que ho superaria, però anava per-

dent l’autoestima i m’anava corcant. 
L’única sortida és compartir-ho, per-
què, tot i el dolor que suposa, t’alli-
bera. I després trobar l’espai en el 
qual sentir-te reconegut. A mi em va 
ajudar la família, entrar en el món del 
bàsquet i conèixer persones sense les 
quals avui no seria aquí.

El suïcidi del jove de 14 anys Jokin 
Ceberio el novembre de 2004 després de pa-
tir assetjament durant un any, et va suposar 
tornar a experimentar el que havies sofert?
Em va regirar l’estómac veure com s’ocultaven les 
causes i, de resultes de la ràbia desfermada, vaig 
estar a punt de cometre un disbarat. Sort que al 
final no ho vaig fer. El cas d’en Jokin va suposar un 
abans i un després en la lluita contra el bullying.

De tota manera, segons el Ministeri d’Educa-
ció espanyol, només l’any passat es van regis-
trar a l’Estat espanyol 5.557 casos d’assetja-
ment. És una xacra molt estesa?
Les xifres són superiors. I no ho dic jo. Arran de la 
pandèmia, el nombre d’abusos, vexacions i intents 
de suïcidi per assetjament escolar s’ha multiplicat 
un 250 %. De tota manera, intento ser positiu i pen-
sar que un dia tot caurà pel seu propi pes i tindrem 
conductes sanes. Només és qüestió de temps.�

Silenci, aïllament i la mirada 
perduda. Són els primers 
senyals de qui pateix 
assetjament escolar. Iñaki 
Zubizarreta (Madrid, 1972) 
va ser-ne víctima en l’últim 
curs de primària. La seva 
alçada inusual –amb 11  
anys feia 1,80 metres,  
i als 15 ja sobrepassava els 
dos metres– va motivar 
que alguns companys el 
vexessin amb crueltat. En 
una ocasió, el van deixar 
en coma després d’una 
brutal pallissa, i en una altra 
van submergir-li el cap en 
excrements. “Un dia, empès 
per la desesperació, vaig 
estar a punt de llançar-
me per un penya-segat”, 
explica. Entrar al bàsquet 
professional –va ser campió 
de la Copa del Rei amb el 
Pamesa València el 1998–  
i comptar amb el suport 
de la família i un entorn 
de confiança, van treure 
Zubizarreta d’aquell calvari, 
sobre el qual avui parla a 
les escoles, instituts i al 
còmic Subnormal (Editorial 
Panini, 2020), il·lustrat per 
Fernando Llor i Miguel Porto.

“El nombre 
d’abusos i intents 

de suïcidi per 
assetjament 

s’ha multiplicat 
un 250 %”

“Per tenir aquell cos no 
em deixaven ser un nen”

Àlex Romaguera

Iñaki Zubizarreta,
exesportista, víctima 
d’assetjament escolar
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