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valors de mercat

L’emirat s’homologa davant de la comunitat internacional, no 
només amb el mundial de futbol, sinó també amb inversions 

milionàries que du a terme des del seu fons sobirà
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El 85 % dels nostres ingressos 
provenen de recursos propis, és a 
dir, de la suma de subscripcions, 
vendes i suplements. Així aconseguim 
mantenir la independència editorial,  
i, per tant, econòmica del mitjà. 
Malgrat això, necessitem més 
ingressos. La situació actual 
d’encariment de matèries primeres 
i subministraments també ens està 
afectant. Per a pal·liar-ho hem decidit 
oferir un nou format de publicitat a 
pàgina completa en la revista. Amb 
l’objectiu de no dependre mai de la 
publicitat, fa temps vam establir un 
topall: la publicitat mai suposarà més 
d’un 15 % dels ingressos. Actualment, 
està per sota del 8 %, per això 
hem decidit poder ampliar aquest 
percentatge i oferir un format nou, 
la pàgina sencera. Com ja sabeu, 
les subscriptores sou l’espina dorsal 
d’aquest projecte, per això hem 
volgut comunicar-vos-ho abans 

d’implementar-ho. 
Podeu llegir els criteris 
ètics de la nostra 
publicitat a través 
d’aquest QR.
Gràcies per ser-hi!

Aquest espai podrà estar
destinat a publicitat
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Els 430.000 milions d’euros que té invertits en actius arreu del món 
en tota mena de sectors han esdevingut el millor aval de l’emirat 

àrab per homologar-se davant de la comunitat internacional

Eloi Latorre

4    A FONS

Qatar juga a l’atac 
al mercat global 

d’inversions

“V
alorem i animem els 
avenços que està fent 
Qatar vers horitzons 
cada vegada més 
grans de drets civils 
i llibertats públiques, 

amb la celebració l’octubre passat de 
les primeres eleccions legislatives al 
consell de la Shura, les reformes 
destinades a millorar les condicions 
dels treballadors o el significatiu ni-
vell d’integració de les dones qata-
rianes en el món laboral”. Són pa-
raules que podria haver pronunciat 
perfectament el president de la FIFA, 
Gianni Infantino. De fet, el màxim 
mandatari del futbol mundial es va 
expressar en termes molt semblants 
el 19 de novembre, el dia abans de 
la inauguració de la Copa del Món 
de futbol, que aquests dies té lloc a 
l’emirat aràbic, en un intent de jus-
tificar la discutida designació com 
a seu d’un estat sense tradició de 
futbol amb totes les infraestructures 
esportives per construir, assenyalat 
per denúncies d’explotació i alta si-
nistralitat laboral, on la visibilització 
de les persones LGTBIQA+ està pe-
nalitzada i l’activitat pública de les 
dones està sotmesa, en bona part, a 
la tutela masculina.

dones, a títol individual, perquè les 
organitzacions polítiques no són un 
mecanisme autoritzat al país. 
La Shura és una cambra bàsicament 

consultiva, com el seu nom en àrab 
indica, tot i que la legislació actual 
preveu que aprovi els pressupostos, 
plantegi noves lleis i formuli pregun-
tes als membres del govern qatarià. 
Amb tot, no té veu ni vot sobre les ac-
tivitats ni decisions de l’emir ni dels 
consells suprems, òrgans que tenen 
un pes decisiu en la presa de decisi-
ons, per damunt dels mateixos mi-
nisteris, en àmbits com l’economia, 
el medi ambient i els recursos natu-
rals, la salut, l’educació o la seguretat,  
i que són nomenats directament per 
l’emir. La privadesa total i la manca 
d’informació pública envolta l’activi-
tat d’aquests òrgans, en els quals són 
gairebé sempre presents membres 
de la família del primer governant del 
país, siguin germans seus o familiars 
més indirectes. 
De fet, el cognom Al-Thani, el llinat-

ge que ha comandat els destins de 
la península des dels temps de tute-
la colonial britànica, a mitjan segle 
XIX, és omnipresent en les principals 
institucions de l’estat: fins a quatre 
membres del consell de ministres ac-

Però no. En aquest, cas la citació és 
d’uns mesos abans, en concret, del 17 
de maig, i va ser llegida pel rei espa-
nyol, Felip VI, en un sopar de gala al 
Palau Reial de Madrid per homenatjar 
l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad 
al-Thani, i el seu seguici, que eren 
de visita oficial. 

Lífting democratitzador
Qatar ha fet servir la finestra amb vis-
tes a l’opinió pública internacional 
que ha representat el mundial de fut-
bol per projectar al món una imatge 
d’oberturisme cap a un sistema ho-
mologable amb els estats democrà-
tics. L’any 2019, per primer cop en els 
gairebé cinquanta anys d’existència 
com a monarquia independent, ini-
ciada el 1971, s’hi van celebrar elec-
cions al Consell Municipal Central. 
L’octubre de 2021, com assenyalava 
Felip de Borbó, es van escollir per vo-
tació oberta trenta dels 45 represen-
tants de la Shura –la resta continuen 
sent de designació directa de l’emir– 
per primera vegada des que una re-
forma constitucional de l’any 2005, 
que proclama formalment la divisió 
de poders i la llibertat d’opinió, pre-
veiés aquesta mesura. S’hi van pre-
sentar 223 aspirants, 26 de les quals 
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tual el duen. Però també és habitual 
trobar-lo en les principals empreses 
públiques i privades del país, les en-
titats representatives de la societat 
civil o les fundacions sense ànim de 
lucre. Cal tenir en compte que l’arbre 
genealògic dels Al-Thani abasta tots 
els descendents dels 
nou emirs coneguts 
a Qatar des del fun-
dador de la dinastia, 
Mohamed bin Thani. 
S’estima, doncs, que 
unes 3.000 persones 
hi poden tenir cabu-
da, en un país amb al 
voltant de 650.000 
residents amb naci-
onalitat reconeguda, 
segons l’ONU. Són, 
doncs, gairebé un 
5 %. Encara que no 
es formi part del nucli familiar gover-
nant, la pertinença al llinatge Al-Thani 
continua sent un forfait eficaç a l’hora 
d’accedir a llocs de privilegi en la soci-
etat i l’economia qatariana. 

Tentacles inversors arreu 
Durant l’última dècada, l’emirat del 
golf Pèrsic s’ha erigit en actor crei-
xent en els negocis globals, en un 

intent de limitar la dependència 
del petroli i el gas liquat i que en-
cara avui representen el 60 % dels 
ingressos públics i un 95 % del total 
d’exportacions del país. Els derivats 
fòssils reporten a l’estat 82.000 mili-
ons d’euros cada any (la dada és del 

2018),  una quanti-
tat, només per po-
sar-ne un exemple, 
que gairebé duplica 
la despesa pública 
anual a Bangladesh  
(estat asiàtic que 
multiplica per 57 la 
població de l’emirat 
i un dels que més 
mà d’obra estran-
gera aporta al país 
del Golf ). 
L’operació de di-
versi f icac ió eco -

nòmica comença l’any 2005 amb 
la creació del Qatar Investment 
Group (QIA), un fons d’inversió so-
birà, és a dir, de titularitat estatal, 
que té com a missió rendibilitzar 
els superàvits de l’economia públi-
ca. Però també aquí es reprodueix 
la confusió entre públic, privat i fa-
miliar que caracteritza tota la vida 
social de l’emirat. 

Des del moment fundacional, els 
presidents del grup inversor han estat 
membres de la família reial sota de-
signació directa de l’emir. Un germà 
de l’actual cap de l’Estat, Abdullah 
bin Hamad al-Thani, va liderar el 
grup entre els anys 2014 i 2018. Des 
d’aleshores, el chair-
man de QIA és el pri-
mer ministre i minis-
tre d’Afers Exteriors, 
Mo h a m m e d  b i n 
Abulrahman al-Tha-
ni. La manca d’un 
organisme intern 
de supervisió dels 
mercats de valors i 
la poca informació 
que fa pública fa 
que sigui molt difí-
cil seguir el rastre de 
l’activitat global del 
grup. Amb tot, la consultoria Global 
SWF, especialitzada en fons sobirans, 
situa els actius del fons inversor en 
430.000 milions d’euros, tot i que es-
tà lluny de l’Abu Dhabi Investment 
Authority (ADIA), primer mecanisme 
inversor del món d’aquesta natura-
lesa, que gairebé el duplica en actius.
QIA es ramifica en una teranyina de 

marques i societats subsidiàries so-

ta el seu control total i parcial. Les 
principals són Qatar Holding (que 
concentra els seus actius al Regne 
Unit), Qatari Diar (especialitzada en 
el mercat immobiliari) i Qatar Sports 
Investment (QSI); aquesta darrera 
és rellevant per ser propietària de 

la majoria de les ac-
cions del club es-
portiu francès Paris 
Saint-Germain des 
de l’any 2011 –i pro-
pietària total de 
l’entitat tres anys 
més tard– que avui 
presideix el direc-
tor executiu de QSI, 
l’extenista qatarià 
Nasser al-Khelaifi. 
QSI va ser igualment 
la  soc ie t at  amb 
qui el Futbol Club 

Barcelona va signar, també l’any 
2011, un contracte per esponsoritzar 
la samarreta del primer equip de fut-
bol per 36 milions anuals, tot i que 
mai va dur aquesta marca, sinó que 
QSI la va cedir durant dos anys a la 
Qatar Foundation i durant els quatre 
següents a la companyia aèria esta-
tal Qatar Airways. Qatar Foundation 
representa una altra de les bigues 

El petroli i el gas 
liquat encara 

avui representen 
el 60 % dels 

ingressos públics 
i un 95 % del total 

d'exportacions 
del país del Golf

L’any 2005 es va 
crear el Qatar 

Investment Group 
(QIA), un fons 

d’inversió sobirà 
per rendibilitzar 
els superàvits de 

l’economia pública

L’emir de 
Qatar, Tamim 

bin Hamad 
al-Thani, en la 

inauguració 
de la Copa del 
Món de futbol  

/ ARXIU
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mestres de l’operació internacio-
nal de maquillatge de l’emirat: la fi-
lantropia. Base d’operacions de la 
mare de l’actual emir, la xeica Moza 
bint Nasser al-Missned, que la pre-
sideix, es dedica a la concessió de 
beques educatives i a la promoció 
de campus exclusius d’universitats 
d’arreu del món en sol qatarià. 
La puixança de Qatar com a inver-

sionista global es va gestar en els pri-
mers vuit anys d’activitat, particular-
ment frenètica, del fons QIA, sota 
l’impuls de l’aleshores emir, Hamad 
bin Khalifa al-Thani, i el seu primer 
ministre, Hamad bin Jassim al-Thani, 

tàndem conegut com “els Hamads”. 
El 2015 va adquirir un dels paquets 
accionarials més emblemàtics del 
fons, el grup aeri hispanobritànic IAG 
(on encara controla un 25 %), al qual 
es va afegir el banc inversor Barclays 

–amb una polèmica entrada que va 
acabar en investigació judicial, en 
plena crisi del deute, l’any 2009– o la 
cadena de supermercats Saintsbury 
(15 % del total d’accions). A Alemanya 
és l’accionista de referència del grup 
automobilístic Volkswagen i les seves 
filials Porshe i Hotchtief (on ha arri-
bat a tenir el 17 % de títols). A l’Es-
tat francès, futbol a banda, també 

ha arribat a invertir, entre altres, al 
grup de comunicació Lagardère (fins 
a un 12 % d’accions), la cadena Louis 
Vuitton i altres conglomerats indus-
trials i energètics com Total, Technip, 
Vinci o France Telecom. 
Durant els darrers anys, el fons qa-

tarià s’ha diversificat geogràficament 
en cerca de nous mercats emergents. 
El 2014 es va associar amb el fons xi-
nès CITIC Group per desenvolupar un 
pla d’inversió conjunt de 96.000 mi-
lions d’euros al gegant asiàtic. Fa poc, 
ha estat una de les finançadores de 
l’operació de l’inversor estatunidenc 
Elon Musk per adquirir la xarxa so-

Qatar Foundation 
representa 

una altra de les 
bigues mestres 

de l’operació 
de maquillatge 

de l’emirat: la 
filantropia

Hamad bin Khalifa  
al-Thani (1952)

Antic emir (1995-2013)

Norah bint Khalid  
al-Thani  

Esposa de l’antic emir

Abdullah bin Hamad al-Thani 
(1988)
Adjunt a l’emir 
Qatar Investment Authority 
QIA, expresident (2014-18)

Kalid bin Mohamed al-Attiyah 
(1967)
Viceprimer ministre (2016) 
Ministre de Defensa (2016) 
Exministre d’Exteriors (2013-
16)

Hanan Mohamed Al-Kurawi
Ministra de Salut Pública (2016) 
Sidra Medicine, directiva 
Qatar Biobank, presidenta 

Mohamed bin Abulrahman 
al-Thani (1980)
Ministre d’Afers Exteriors 
Qatar Investment Authority 
QIA, president (2018) 
Qatar Fund, president

Saad Sherida al-Kaabi
Ministre d’Energia (2018) 
Industries Qatar, president 
QatarEnergy, president 
Qatar Airways, president

Jassim bin Hamad 
Al Thani (1978)
Consell Suprem per 
al Medi Ambient, 
president 
Vicepresident del 
Comitè Suprem 
d’Entrega i Llegat 
(Mundial 2022) 

Tamim bin Hamad 
al-Thani (1980)
Emir (des de 2013) 
Consell Suprem 
Tecnologies de la 
Informació i Educació, 
president 
Junta d’Universitats, 
president 
Membre del COI 
 

Akbar al-Baker 
(1962)
Qatar Airways, CEO 
(1997)  
Aeroport de 
Heathrow, directiu
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cial Twitter, aportant-hi 358 milions 
d’euros, segons la revista econòmica 
Arabian Business.
Un capítol a banda el mereixen les 

inversions més cridaneres quant a 
impacte públic: les immobiliàries, 
sovint associades a la paraula mà-
gica que més agrada pronunciar als 
agents de negocis qatarians: luxe. A 
les primeries de la dècada passada, a 
través de Qatar Holding i Diar, l’inver-
sionisme de l’emirat va adquirir, no-
més a Londres, el gratacel The Shard, 
la zona residencial exclusiva Canary 
Wharf, la urbanització construïda a 
l’antiga Vila Olímpica, els grans ma-

fluents en l’àmbit dels negocis, un dels 
més rics i se’l va arribar a conèixer com 

“l’home que va comprar Londres”. 
Ministre d’Afers Exteriors durant tot 
el regnat de l’emir Hamad (1995-2013), 
del qual és cosí segon, va ser durant els 
darrers anys primer ministre i exercia 
com a president de QIA. En caure en 
desgràcia, políticament, amb el relleu 
al tron, l’any 2013, ha continuat dedi-
cant-se a negocis privats fins a acapa-
rar una de les fortunes més destacades 
de l’emirat. Entre les seves inversions 
a títol personal, en destaquen dues a 
l’Estat espanyol, operades des de so-
cietats amb seu a Luxemburg. El grup 
de comunicació Prisa (del qual va ar-
ribar a controlar el 8 % d’accionariat, 
participació que actualment ha reduït 
per sota del 5 %) i la cadena de grans 
magatzems El Corte Inglés (on va ir-
rompre l’any 2015 adquirint l’11 % de 
les accions i amb un lloc en el Consell 
d’administració, però fa uns mesos 
també ha retallat la seva participació 
a la meitat).

L’Ibex-35 para la mà
Tornem, doncs, a Madrid i tornem 
al sopar del 17 de maig al Palau Reial. 
Aquell dia, l’emir qatarià, en el seu 
discurs, va proclamar l’Estat espa-
nyol com un dels objectius pre-

gatzems Harrod’s, o la seu del banc 
Credit Suisse (del qual també és ac-
cionista). Més endavant, el 2017, va 
prendre el control del 20 % de l’ac-
cionariat de l’aeroport de Heathrow. 
Segons diverses informacions de la 
premsa econòmica, a l’Estat fran-
cès es calcula que controla més de 
4.000 immobles. A Nova York hi hau-
ria invertit 3.530 milions d’euros en 
actius immobiliaris i a Washington, 
621 més en la urbanització del sector 
CitycenterDC.
A Hamad bin Jassim al-Thani (conegut 

com HBJ en el món anglosaxó) se l’ha 
considerat un dels qatarians més in-

A l’Estat francès, a 
més de la propietat 

del PSG, QIA 
també ha invertit 

al grup Lagardère, 
la cadena Louis 

Vuitton o la 
petroliera Total

Hamad bin Jassim al-Thani 
(1959)
Exprimer ministre (2007-2013) 
Exministre d’Afers Exteriors 
(1992-2013) 
Inversor: El Corte Inglés, Prisa

Faisal bin Qassim al-Thani 
(1948w)
Faisal Holding (grup industrial) 
Aamal Co. (grup immobiliari) 
Museu Qassim al-Thani

Clan Al Thani

Càrrecs polítics
Família Reial

Societat civil, filantropia
Empreses estatals
Negocis privats

Maiassa bint 
Hamad al-Thani 
(1983)
Qatar Museums, 
presidenta 
Festival de 
Cinema de Doha, 
presidenta

Hidnt bint Hamad 
al-Thani (1984)
Qatar Foundation, 
vicepresidenta 
Teach For Qatar, 
presidenta

Joann bin Hamad 
al-Thani (1986)
Comitè Olímpic 
de Qatar, 
president

Mohamed bin 
Hamad al-Thani 
(1988)
President del 
Comitè Suprem 
d’Entrega i Llegat 
(Mundial 2022) 
Al-Saad FC, 
propietari 
Al Alfia Fund, 
president

Moza bint Nasser  
al-Missned (1959)
Esposa de l’antic emir 
Qatar Foundation, 
presidenta 
Sidra Medecine, 
presidenta
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L’emir qatarià  
va comprometre’s 

el mes de maig  
amb un pla 

d’inversions pels 
pròxims anys de 
4.700 milions a 
l’Estat espanyol

Segons es dedueix 
de la informació 

facilitada a la 
CNMV, la inversió a 
Iberdrola pot haver 

aportat a QIA uns 
beneficis de 8.000 

milions d’euros 

ferents dels interessos qatarians 
i, entrant més en detalls, va compro-
metre’s a un pla d’inversions per als 
pròxims anys de 4.700 milions d’eu-
ros. Després de l’àpat va ser conde-
corat amb la Gran Creu d’Isabel la 
Catòlica. A la taula presidencial hi 
havia una selecta representació del 
més granat de les cúpules de les 
grans companyies privades espanyo-
les –Naturgy, Enagas, Indra, Navantia, 
el Banc Santander, Acciona, FCC o 
Iberdrola, entre altres– atentes a pa-
rar la mà per si queia alguna cosa 
de la pluja de milions anunciada pel 
mandatari àrab.
Iberdrola ja té, de 

fet, el fons sobirà de 
Qatar com un dels 
accionistes de refe-
rència, des que hi 
va entrar l’any 2011, 
amb una participació 
que s’ha anat ampli-
ant fins a l’actual 9 %, 
que l’ha convertit 
en principal accio-
nista del grup ener-
gètic basc que con-
trola la distribució 
elèctrica al País Valencià. Segons es 
dedueix de les informacions facilita-
des a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors (CNMV) la inversió global 
a la companyia pot haver compor-
tat uns dividends totals de 8.000 mi-

lions d’euros per a QIA. El president 
d’Iberdrola, Ignació Galán, escrivia 
el mes de maig al diari ABC: “Qatar 
és un país ple de virtuts, voluntats  
i progrés. Petit en població i exten-
sió, però gran en cultura, recursos  
i potencial de futur”.
L’elèctrica no és, però, l’única so-

cietat cotitzada a l’Ibex-35 on es 
pot trobar el rastre del capital qa-
tarià. També es fan presents a IAG 

–matriu britànica de l’antiga Iberia–, 
on té un 25 % del pastís accionarial, 
com hem vist. També a Colonial; en 
aquest grup immobiliari fundat a 

Barcelona, però que 
després del referèn-
dum independentis-
ta del 2017 va tras-
lladar la seu social 
a Madrid, el fons 
qatarià controla ac-
tualment el 19 % de 
l’accionariat i té du-
es cadires al seu con-
sell d’administració.
A  b a n d a  d ’a c o -

llir capital de QIA, 
Iberdola també és 
un dels grans pro-

tagonistes de l’èxode que moltes so-
cietats estatals dedicades a la cons-
trucció i la concessió d’infraestructu-
res protagonitzen des de fa uns anys 
a Qatar. Grups com ACS, Acciona, 
Técnicas Reunidas, Sacyr o Ferrovial, 

han aconseguit contractes per valor 
de 7.000 milions per desenvolupar 
projectes a l’emirat, segons el portal 
de negocis Activos. Destaca el con-
tracte d’Aguas de Valencia, que el 
2015 va obrir una filial a Qatar que 
gestiona, entre altres projectes me-
nors, el subministrament d’aigua 
a l’aeroport de Doha, la capital de 
l’emirat.

El luxe, marca de la casa
Els tentacles dels dividends qatari-
ans del gas i el petroli també arri-
ben fins a diversos punts dels Països 
Catalans, en aquest 
cas amb l’oci i el tu-
risme com a princi-
pal focus d’interès, 
i amb l’alta gamma, 
de nou, com a mar-
ca recognoscible. 
L’any 2013, QIA va 
adquirir la totalitat 
d’accions de l’Ho-
tel W del Port de 
Barcelona (conegut 
com l’hotel Vela) a 
les anteriors titu-
lars: les constructo-
res Comsa, FCC i OHL i el grup in-
versor Godia. 
Sense anar gaire lluny, el 2017, el 

capital qatarià prenia el control del 
50 % de la concessió d’explotació de 
la Marina del Port Vell de Barcelona; 

l’altre 50 % va quedar en mans d’un 
grup d’empresaris vinculats a la pe-
troliera russa Lukoil. En aquest cas la 
inversió es va fer a través de la societat 
QInvest que, tot i presentar-se com un 
inversor privat, està sota control del 
Qatar Islamic Bank, al seu torn parti-
cipat majoritàriament per QIA. L’àrea 
recreativa està reorientant la seva acti-
vitat cap als iots de luxe de gran eslora, 
seguint la línia de negoci de la Marina 
Port Tarraco, una altra zona d’oci 
nàutic adquirida el 2012 per la divi-
sió Immobiliària del fons qatarià i que 
l’any 2020 es va vendre al grup mallor-

quí Ocibar S.A. Més 
pintoresc és el cas de 
l’Hotel Renaissance 
de Barcelona, que 
el 2014 va assolir un 
acord per ser adqui-
rit per un fons in-
versor vinculat a les 
forces armades de 
Qatar (QAFIP), tot i 
que el va continuar 
operant el seu an-
terior propietari, el 
grup estatunidenc 
Marriott .  A ban-

da, una filial d’Al-Jazeera, Al-Jazeera 
Sports –financerament en l’òrbita de 
Qatar Sports Investments– va posar en 
marxa la plataforma Bein Sports, que 
oferia retransmissions esportives en 
modalitat de pagament i que a l’Estat 

L’emir de Qatar 
i el rei espanyol 
Felip VI, durant 
la recepció que 

es va retre al 
Palau Reial de 
Madrid el mes 

de maig
/ CASA REIAL
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Els tentacles 
qatarians arriben 

fins a diversos 
punts dels Països 

Catalans, amb 
l’oci i el turisme 
com a principal 
focus d’interès

Publicitat

espanyol va operar participat a mitges 
amb el grup de comunicació català 
Mediapro entre els anys 2015 i 2018.
Al País Valencià, l’inversionisme de 

Qatar té un episodi destacable amb 
l’adquisició, l’any 2018, d’un 25 % del 
capital de la constructora alacantina 
Ecisa, i un 51 % de la filial d’aquest grup 
a l’emirat, Harinsa Qatar. Ecisa és un 
grup especialitzat en la promoció de 
grans gratacels en zones turístiques i fi-
nanceres, particularment a Benidorm 
on, entre altres, duen la seva firma la 
Torre Mediterrani, les Torres d’Oboè o 
l’Edifici Sant Jordi. En aquest cas, l’en-
trada de nou capital es va forjar a tra-
vés d’un altre fons inversor, Al Alfia. 
L’any 2021 Ecisa va ser adquirida pel 
grup Urbas (amb seu Madrid, però fun-
dat a Barcelona), a canvi d’un percen-
tatge de participació del fons qatarià 

a la nova propietària, que no s’ha fet 
públic. La divisió d’Ecisa a la penín-
sula Aràbiga ha construït, entre altres, 
la torre Bin Samick, l’hotel Waldorf 
Astoria, la zona residencial Labour 
Camp o l’edifici Bilal. 
El president del fons Al Alfia és un 

altre germà menor de l’emir Tamim: 
el xeic Mohamed bin Hamad al-Tha-
ni, el qual, a banda de ser copropi-
etari del club de futbol Al-Saad, on 
va jugar l’entrenador del Barça, Xavi 
Hernández, també ha estat en el cen-
tre neuràlgic de l’operació que ha fet 
possible portar el mundial de futbol 
fins al desert aràbic. Mohamed bin 
Hamad va ser, en concret, president 
del comitè organitzador de la candi-
datura que va competir per ser seu del 
campionat de la FIFA i després, un cop 
concedida, l’any 2012, ha estat respon-
sable del Comitè Suprem d’Entrega i 
Llegat, pomposa denominació per a 
l’organisme encarregat de la recepció 
i supervisió de les obres d’infraestruc-
tures que feien falta per acollir la co-
pa del món. Una organització que ha 
batut rècords inèdits en els mundials 
precedents, tant en el capítol del cost 
econòmic com en l’alta sinistralitat als 
estadis, traduïda amb una xifra d’acci-
dents mortals que una investigació del 
diari The Guardian va estimar en 6.500  
i que el mateix comitè encarregat de 
l’esdeveniment ha acabat admetent, ai-
xò sí, ja en plena celebració del campi-
onat i rebaixant la xifra a uns quants 
centenars de morts.�
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Diplomàcia   
de gas liquat,  

Al-Jazeera i futbol
Qatar exporta un relat allunyat de les denúncies de vulneracions 

dels drets humans i continua sent un aliat vital dels Estats Units  
i la UE per la seva posició estratègica i les reserves de combustible

Nacho Ibáñez

Qatar s’ha 
vist obligada 
històricament a 
jugar un paper 
equidistant entre 
les grans potències 
regionals: l’Iran  
i l’Aràbia Saudita

L
es seves dimensions petites, l’escàs per-
centatge de població amb nacionalitat 
qatariana –poc més de 300.000 per-
sones d’un total de més de 2,5 mili-
ons de residents reals– i un clima àrid  
i dominat pel desert no han impedit a 

Qatar convertir-se aquests dies en l’epicentre glo-
bal gràcies a la celebració del Mundial de futbol. 
Les ingents quantitats econòmiques procedents 
del comerç del gas i les hàbils arts diplomàtiques 
de la família Al-Thani, regent del país, són dos 
dels principals elements que ho han fet possible.
La dinastia Al-Thani fa gairebé dos segles que 

domina el territori, afavorida primer per les bo-
nes relacions amb l’imperi britànic, que n’exercia 
la tutela i, més tard, per les troballes de dipòsits 
de petroli a la dècada dels quaranta. Des de la 
independència, l’any 1971, els Al-Thani governen 
el país com una monarquia absoluta de caràcter 
feudal i, tot i una tímida obertura democràtica 
amb l’actual emir Tamim bin Hamad al-Thani, les 
actuals habitants de la península no compten amb 
les més mínimes garanties democràtiques. Encara 
menys la població sense nacionalitat, aproxima-
dament un 90 % del total.

Apropament a l’Iran contra la influència saudita
Connectat per terra únicament amb l’Aràbia 
Saudita i a escassos quilòmetres per mar de l’Iran, 
Qatar s’ha vist obligat històricament a jugar un 
paper equidistant entre les grans potències regi-
onals. Al mateix temps, però, ha buscat erigir-se 
en un actor rellevant en el context geopolític de 
la regió àrab i presentar-se com un interlocutor 
homologable davant de la comunitat internacio-
nal. La celebració de grans esdeveniments espor-
tius o la creació de la plataforma de comunicació 
més gran del món àrab, Al-Jazeera, han servit al 

règim qatarià de cortina de fum davant de les vul-
neracions de drets a col·lectius com les dones, les 
persones LGBTIQA+ o migrades, un fet denunciat 
reiteradament per moltes organitzacions de de-
fensa dels drets humans. És l’estratègia que en 
diplomàcia es coneix com a soft power.
Precisament des d’Al-Jazeera, cadena fundada pel 

govern qatarià el 1996, la pràctica totalitat del món 
àrab va poder seguir en directe les Primaveres del 
2011, convertint les seves emissions en un gran ins-
trument propagandístic per als interessos de la po-
lítica exterior de l’emirat. Des d’aquest canal es va 
donar veu al controvertit moviment dels Germans 
Musulmans, a qui estats com Aràbia Saudita o 
Egipte consideren una amenaça i que van decla-
rar com a organització terrorista l’any 2014.
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La dependència 
europea del gas 
rus ha fet posar les 
mires en l’emirat, qui 
ja ha anunciat que 
no té capacitat per 
abastir el mercat 
europeu actualment

Acostumada a liderar políticament i econòmica-
ment la península, les visibles mostres d’indepen-
dència de Qatar són vistes amb mals ulls des d’Arà-
bia Saudita, fins a l’extrem de decretar el 2017 el 
trencament de les relacions diplomàtiques i un 
bloqueig per terra, mar i aire de la península de 
Qatar. A aquest bloqueig s’hi sumarien altres estats 
de la regió com els Emirats Àrabs Units i Bahrain, 
a més d’Egipte i les Malvines.
El poder econòmic acumulat per Qatar gràcies a les 

exportacions de gas liquat i a les inversions estatals 
arreu del planeta, junt amb un enfortiment de les 
relacions comercials amb altres països com l’Iran o 
Turquia, van aconseguir fer sobreviure el règim dels 
Al-Thani i provocar la fi del bloqueig a principis de 
2021. Per l’Aràbia Saudita, amb aquest apropament a 
l’Iran, Qatar ha travessat una línia vermella, i és que 
la Casa dels Saúd i el règim dels aiatol·làs fa dècades 
que es disputen l’hegemonia a la regió. 

Els EUA, el gran aliat militar
Però si hi ha un motiu pel qual destaqui la políti-
ca exterior qatariana és per la seva ambivalència 
i pragmatisme. Entre els seus principals socis hi 
trobem l’Iran, Turquia o l’organització palestina 
Hamas, cosa que no li impedeix mantenir relacions 
amb altres actors com l’Estat d’Israel o els Estats 
Units. A més, ha marcat perfil com a país media-
dor participant en la negociació de conflictes com 
els de Iemen, Sudan, Líbia o Palestina o acollint 
a la capital, Doha, converses entre els talibans de 
l’Afganistan i els Estats Units.
En efecte, la relació amb aquest últim país pot 

considerar-se essencial per a Qatar. Poc després 
de la invasió iraquiana de Kuwait l’any 1991, Qatar 
i els Estats Units signaven diferents acords de coo-
peració militar que es mantenen fins a l’actualitat. 
L’any 1996, l’emirat feia públic l’inici de la cons-

trucció de les instal·lacions militars d’Al Udeid, la 
base més gran de què disposa l’exèrcit dels EUA 
a la regió amb capacitat per albergar 10.000 sol-
dats. Des d’aquí s’han dirigit operacions militars 
a l’Afganistan, l’Iraq o Síria.
Altres països com Turquia també compten amb 

bases militars a Qatar. El president turc Recep 
Tayyip Erdogan i l’emir Tamim firmaven el 2015 
un acord per a la construcció d’un gran complex 
militar amb capacitat per fins a 5.000 soldats turcs 
amb l’objectiu de “lluitar contra els enemics co-
muns”. Al mateix temps, les inversions qatari-
anes a Turquia no han deixat de créixer, fins a 
convertir-se en una de les principals garanties de 
l’economia otomana. Però, com en el cas de l’Iran, 
aquest apropament ha estat molt malt vist tant 
per l’Aràbia Saudita com pels Emirats Àrabs Units, 

que consideren la presència militar turca com una 
amenaça a la seva sobirania.

La guerra a Ucraïna dona gas
Qatar s’ha convertit en un enclavament estratè-
gic en l’era dels hidrocarburs. Les seves enormes 
reserves gasístiques expliquen l’espectacular crei-
xement econòmic de l’emirat en l’últim segle. I la 
seva situació al golf Pèrsic, per on passa el 30 % del 
petroli mundial comercialitzat per mar, el conver-
teixen en un aliat imprescindible de Washington, 
més encara davant l’amenaça pròxima de l’Iran.
Fa poc, Qatar s’ha convertit en el principal ex-

portador de gas natural liquat del món i compar-
teix amb l’Iran la gestió del que, segons l’Agència 
Internacional de l’Energia, és el jaciment de gas 
més gran del planeta, el South Pars-North Dome. 
Segons càlculs de l’agència Bloomberg, la pujada 
espectacular dels preus a conseqüència de la guer-
ra a Ucraïna ha comportat que els beneficis de les 
exportacions energètiques qatarianes durant el 
darrer any ja superin els 100.000 milions de dòlars.
A més, la dependència europea del gas rus ha 

fet posar les mires en l’emirat, qui, per ara, ja ha 
anunciat que no té capacitat per abastir el mer-
cat europeu actualment, tot i trobar-se treballant 
a un 80 % de la seva capacitat. El seu principal 
comprador és el mercat asiàtic, i així continuarà 
sent, ja que, segons s’afirma des de l’emirat, “no 
cancel·larem els contractes per desviar la pro-
ducció a Europa”.
És una mostra més de la independència política de 

Qatar i els seus jocs negociadors a diverses bandes. 
Per als Estats Units és un soci militar imprescindible 
per contrarestar la influència d’Iran en una regió 
històricament hostil als seus interessos, mentre que 
Europa no es pot permetre trencar amb un aliat vi-
tal per al seu futur energètic. I això Qatar ho sap.�

El president 
turc Recep 
Tayyip Erdogan 
i l’emir Tamim 
al-Thani 
firmaven 
el 2015 un 
acord per a la 
construcció 
d’un gran 
complex militar 
/ ARXIU
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Text: Elies Boscà
Fotografia: Lucas Guerra

Si ens pregunten com estem, 
poques vegades responem 
efusivament. Sabem que 
alguna cosa no va bé i 
que no ens passa només a 
nosaltres. Incertesa davant 
el futur, precarietat laboral, 
expectatives frustrades… El 
llibre Malestamos (Capitán 
Swing, 2022) tracta el 
patiment psíquic ampliant 
el focus, deixant clar 
que moltes de les seues 
manifestacions són fruit 
de causes estructurals. La 
solució, per tant, ha d’anar 
més enllà de respostes 
individuals –sense descartar-
les– i centrar-se en accions 
col·lectives. Parlem de totes 
aquestes qüestions amb 
Marta Carmona, psiquiatra 
i coautora del llibre, 
juntament amb Javier Padilla.

Quines necessitats vau detectar en el 
vostre entorn que vos van portar a 
escriure el llibre?
Abans de pensar a escriure’l ja havíem par-

lat que la salut mental és un tema que està present 
en el dia a dia, però des d’una visió molt individu-
alista i clínica, la qual cosa no és negativa per ella 
mateixa, però ja és limitada. Ens feia la sensació 
que faltaven moltes mirades. Un dels forats més 
grans que percebíem és aquella perspectiva que, 
des de la salut pública i reconeixent el fenomen, 
intenta buscar les causes de les causes. Una anà-
lisi més àmplia. Això estava molt poc representat. 

El títol evoca una sensació generalitzada, 
però que, a la vegada i paradoxalment, sem-
bla que costa verbalitzar i anomenar.
Fora del marc professional, la gent utilitza termes 
associats a un context clínic per a parlar de la seua 
tristesa, depressió o ansietat, perquè són els que 
estan circulant. Crec que hi ha un empobriment 
de com entenem la subjectivitat. En el dia a dia, 
el llenguatge s’ha anat empobrint, llevat de camps 
molt teòrics. I precisament per això, encara que 
t’hages reconegut en eixa sensació de malestar, 
fa l’efecte que falten paraules per a explicar la 
dimensió més col·lectiva i per a mirar el que et 
passa que no siga només dient “estic fent mala-
ment alguna cosa”, “em falten estratègies” o “no 
sé gestionar les coses que em passen”. 

Com es pot traslladar que molts patiments 
només es resolen anant a l’arrel, sense cau-
re en cert paternalisme o menyspreu de qui 

MIRALLS    13

opta per solucions individuals, com la terà-
pia o la medicació?
Cal intentar ser respectuós. Un exemple són els 
ansiolítics on, observant les dades macro i com-
parant-les amb països del nostre entorn, es com-
prova que existeix una forta sobreprescripció. No 
obstant això, una vegada s’individualitza cada cas, 
apareixen tants factors que no té sentit jutjar si 
algú està sobremedicat o no. Tot i això, la gent 
ha de tindre més solucions i recursos al seu abast 
per a decidir si es decanta per una via o una altra. 
Hi ha qui es beneficiarà d’una psicoteràpia o de 
psicofàrmacs, però deixem que la gent puga re-
córrer a més alternatives, que la solució no siga 

“o nosaltres o el caos”. Així, intervenint des de 
més nivells, com pot ser solucionant la precarie-
tat laboral o de l’habitatge, disminuirà el consum 
de psicofàrmacs. No sabria dir-te qui en concret 
deixarà de prendre’ls, però estic segura que si 
ataquem des de més fronts, eixos números i pro-
blemes individuals variaran. 

Fins i tot és comprensible que s’opte per eixi-
des més ràpides, veient l’escassetat de serveis 
públics o de xarxes de solidaritat en alguns 
territoris. 
El problema no és només aquesta debilitat, que 
tindria una solució relativament senzilla o ràpi-
da, sinó que hi ha factors macro que tenen im-
pacte sobre la salut mental i el benestar. En el 
moment en què s’intervé, per exemple, millo-
rant la precarietat laboral, s’impacta no només 
en com es troba la gent en el seu dia a dia, sinó 
en el temps que té per a involucrar-se en col·lec-

Marta Carmona 
psiquiatra

“Hem arribat al punt en 
què hem de fer un esforç 
proactiu i polititzat per a 
estar una estona al sofà”
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tius o participar en tasques. Hi ha molts impac-
tes indirectes que beneficien a la comunitat i a 
tothom, però no solem fer la correlació directa. 
En moltes situacions en què s’espenta a la gent a 
una situació extrema, com plantejar-se el suïci-
di o cometre’l, un dels elements més angoixosos  
i que més malestar genera està relacionat amb el 
treball. En el moment en què influeixes en tots 
aquests aspectes, estàs impactant també tant pel 
que fa a la comunitat que estàs creant com en el 
benestar físic i psíquic. 

La teràpia sembla que ha passat de ser un 
tabú a una obligació. Es corre el risc de tri-
vialitzar o banalitzar la seua finalitat?
Es corre el risc de trivialitzar tant la seua finalitat 
com la seua capacitat. Els serveis de salut mental 
públics tenen un disseny adequat, pensat per a 
prioritzar l’atenció a persones que requerisquen 
més intervenció de manera interdisciplinària. 
El problema rau en el fet que estan infradotats  
i mal proporcionats. Crec que hem d’aprofitar la 
conjuntura per a reclamar la seua millora i que l’ac-
cés a un treball multidisciplinari amb una prioritat 
d’intervenció psicosocial siga accessible i equitatiu. 
Però la psicoteràpia, que és útil i pot resultar molt 
beneficiosa, no és necessària per a totes les perso-

Convertir els 
sindicats en 
terapeutes del 
camp laboral 
és senyal que 
ens costa eixir 
de la mirada 
individualista

nes ni val per a tot. És com si tens un martell, que 
està molt bé si tens claus, però, si vols llavar-te les 
dents, no és molt recomanable. En el marc psico-
terapèutic treballem per a aconseguir millorar les 
capacitats d’adaptació de les persones, però hi ha 
coses a les quals no cal adaptar-se, com l’explotació 
laboral. Quan es tracta de dinàmiques com eixa, 
ens diuen “hem de desenvolupar estratègies per 
a adaptar-nos al que hi ha”. Home, doncs depén. 

Des de fa un temps, la salut mental és més visi-
ble en l’esfera pública. Quins perills creus que 
pot comportar aquesta presència mediàtica?
Nosaltres som partidaris que se’n parle, en ser un 
tema que generava tant de tabú i vergonya per a 
qui no tenia relació amb la salut mental professio-
nal. No obstant això, crec que hi ha diversos riscos 
importants. Per una banda, tant els professionals 
com la ciutadania tenim la responsabilitat de re-
conduir la conversa. S’està parlant d’un tipus con-
cret de patiment psíquic que no és disruptiu i mai 
havia rebut massa estigma. Només per això, ja és 
poc diversa la foto que tenim. D’una altra banda, 
sent molt rellevant el paper que històricament han 
jugat els col·lectius d’antipsiquiatria en el desen-
volupament dels serveis de salut mental i la tasca 
que han fet respecte a com es tracten les persones 
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amb un trastorn mental greu, crida molt l’atenció 
que ara se li pose el micròfon a qualsevol aspecte 
relacionat amb la salut mental menys a eixos actors.

En el llibre abordeu la famosa dicotomia “te-
ràpia vs. sindicat”. Té sentit contraposar-los?
És un fals dilema. Per a nosaltres, la qüestió més 
rellevant és que no són comparables. La psicote-
ràpia té un horitzó individual i actua a posteriori, 
mentre que el sindicat, tot i poder protegir-te a tu 
en concret en un moment determinat, té una fun-
ció molt més rellevant: protegir i estar present en 
les negociacions de convenis o de les legislacions 
i espitjar perquè existisca una legislació garantista 
per a la classe treballadora. Aleshores, el paper 
del sindicat a escala col·lectiva és el d’evitar que 
es produïsquen mals. Això d’haver-lo convertit en 
el terapeuta del camp laboral és signe que cada 
volta ens costa més eixir de la mirada individua-
lista, tot ho estem entenent en el marc individual.

De fet, esmenteu la concepció neoliberal que 
tenim dels sindicats.
Passa, també, en els espais d’activisme i la seua 
terapeutització. Justament on es fa front a tot el 
que ens danya del sistema, trobem tal necessitat 
d’autocura que aquests espais es converteixen en 
llocs on compartir el patiment que genera la cri-
si climàtica, el masclisme... I, en comptes de ser 
actors des d’on es proposen solucions, s’acaben 
transformant en un àmbit terapèutic per a les 
persones que els fan servir. Una ajuda mútua, que 
és molt bona, però no pot ser l’únic que tinguem. 
Necessitem un pas més, sobretot en l’activisme.

Fa poc, una enquesta de la Generalitat de 
Catalunya reflectia que el 8,8 % d’adolescents 
manifesta ganes de morir-se i el 5,9 % d’au-
tolesionar-se. Què amaguen aquestes xifres?
El malestar en cada moment històric i franja po-
blacional s’expressa d’una forma, és un fenomen 
inherent al patiment psíquic en l’era moderna  
i contemporània. Hi ha gent que ho qualifica de 
moda o “efecte crida” i no és cert. En qualsevol 
moment de la història, el patiment psíquic es ma-

nifesta d’una forma congruent, en la qual les per-
sones es veuen reflectides entre si i l’experiència 
de l’altre permet donar-li sentit al teu patiment 
i t’ajuda a canalitzar-lo. Jo crec que és la barreja 
de moltes coses: d’estar sent testimonis de com 
les generacions anteriors no estan fent cap acció 
respecte al sistema i estan fent-los pagar les con-
seqüències, un futur a mitjà termini prou incert 
i negatiu en una societat cada volta més desigual, 
el relat de la meritocràcia amb uns principis in-
dividualistes, etcètera. D’alguna manera, s’ha fet 
explícit que el seu rol en la societat és tremenda-
ment fràgil. No tenen cap capacitat d’influència 
ni de relat, perquè les generacions Z i millennial 
tenen una veu que es pot escoltar, però la dels 
adolescents no es té en compte. Per tant, al final 
expressen tot eixe malestar com poden. 

Les xarxes socials generen malestar, sobretot 
en eixe segment d’edat?
Les xarxes socials són focus, no contingut. Per 
descomptat que per elles circulen missatges hor-

Si preguntes a 
la gent quina 
és la seua vida 
ideal, ningú et 
respondrà que 
treballar molt ni 
passar hores en el 
transport públic

rorosos, però també han salvat la vida a moltes 
persones perquè els han permés trobar iguals  
i ser enteses. Si pertanys a alguna minoria d’un 
poble perdut en una zona molt remota i conei-
xes poca gent, preferiries viure en una època on 
existeixen xarxes socials, on pugues aguaitar al 
món, o en una en què no pugues fer-ho i esti-
gues condemnat a estar a soles? Les xarxes fan 
una fotografia transversal del món. En elles tenim 
missatges tòxics, dinàmiques d’assetjament, dis-
cursos buits al voltant de l’èxit o idees de mascu-
linitat horroroses. Però, per contra, també hi ha 
moltes respostes a això.

En el llibre feu referència al concepte man-
dat de productivitat, que fa referència a la 
percepció de culpabilitat que tenim quan no 
estem fent res productiu.
És una cosa que se’ns ha introduït tan endins que 
és difícil imaginar-se fora d’ella. Hem arribat a un 
punt en què per a estar una estona al sofà hem de 
fer un esforç proactiu i polititzat. No et pots obli-
dar de la roba que tens a l’armari i que no et poses 
perquè has de vendre-la i estàs perdent diners. Has 
de ser sempre el primer a arribar. És extenuant  
i resulta difícil veure-ho. No existeix la possibili-
tat de pensar-te fora del circuit. Tenim colonitzat 
el pensament fins a tal punt en què ni ho podem 
imaginar i això sí que és un senyal alarmant.

De vegades anem de l’enuig a la resignació 
sense passar per la mobilització. Com intro-
duir en l’equació que la solució passa per ac-
cions col·lectives?
A banda de l’anàlisi de les causes del malestar  
i sofriment quotidià, en què n’hi ha moltes d’indi-
viduals, però molts altres motius són estructurals, 
s’ha de fer un esforç en detectar quantes coses 
del nostre entorn estan intentant disputar eixe 
llenguatge individualista: Cada vegada que veus 
una iniciativa genuïna de cura de l’entorn, de no 
produir sinó d’estar per estar i fer les coses per 
fer-les, associacions de veïns o espais de criança, 
gent deixant el seu temps lliure en un activisme a 
favor de la protecció del patrimoni... En definitiva, 
connectar amb el fet que hi ha moltes persones 
dedicant-li hores i esforç a què eixim d’eixe mandat 
solitari, el que proporciona un gran alleujament.

Pareix que hem assumit com a normal tot el 
que ens passa, sense imaginar més alternatives 
que futurs distòpics. Dibuixar horitzons clars 
i realitzables sembla ser l’assignatura pendent. 
Que ens hagen bombardejat tant de temps amb dis-
topies i que ara ens coste enunciar i imaginar uto-
pies és significatiu, però també és un senyal de per 
on podem començar a fer les coses d’una manera 
distinta. El llibre es podria resumir en el dret a so-
miar amb coses millors, a dormir, descansar i no 
estar produint. Que puguem pensar futurs sense 
una lògica individualista en què la solidaritat siga 
una cosa no negociable, perquè ho diem ara i so-
na antic. Si preguntes a la gent quina és la seua vi-
da ideal, ningú et respondrà que treballar molt ni 
passar hores en el transport públic, sinó estar una 
estona amb els seus fills, per exemple. Per tant, ens 
hem d’atrevir a desitjar coses tant a llarg termini 
com quotidianes: sobirania sobre el nostre temps, 
jornades laborals més curtes, regulació de lloguers 
o parc públic d’habitatge. Objectius que ara sonen 
exòtics i que en realitat són molt simples. Cal atre-
vir-se a somiar en tots els nivells. �



12.12.2022 Directa 559

Un fil fosc anomenat 
(des)ordre públic
Benet Salellas
Advocat 
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Tots els sistemes jurídics contemporanis 
preveuen delictes contra l’ordre públic. 
També el Codi Penal de la Veneçuela bo-
livariana o el de la Cuba castrista (on, per 

cert, hi ha un delicte de sedició per a qui pertorbi 
amb violència “l’ordre socialista”). La clau sem-
pre és quin és l’ordre que es vol protegir i quines 
són les formes d’atac que s’hi criminalitzen. En 
el cas espanyol, la darrera actualització del con-
cepte va venir de la sentència del judici del pro-
cés, que contenia fil per randa, amb les mateixes 
paraules, el concepte d’ordre públic descrit en la 
llei d’ordre públic franquista de 1959. Per tant, 
amb una visió que protegeix les institucions i l’es-
tructura de l’Estat sense pensar en cap moment 
en l’exercici del dret a la protesta per part de la 
ciutadania. Aquesta cosmovisió venia apuntalada 
com a mínim per dos fets rellevants d’uns anys 
abans, el 2015: la reforma del PP del capítol dels 
desordres públics del Codi Penal ampliant pe-
nes i agreujants i la condemna del cas Aturem 
el Parlament, escrita per Marchena, que ampu-
tava profundament el dret a manifestar-se amb 
la “intimidació ambiental” com a forma delictiva. 
Qualsevol canvi en la direcció favorable a blindar 
la protesta que es vulgui fer en el marc espanyol 
ha de tenir en compte aquesta genealogia i ha de 
començar per escapçar-la.

La reforma aprovada ara per PSOE i Unides 
Podem conté alguns elements positius (deroga 
la sedició, elimina els desordres públics actuals 
agreujats amb penes de fins a sis anys o expulsa 
la incitació als desordres amb què es va acusar 
Tamara Carrasco), però alhora incorpora nous 
delictes que encara beuen d’aquest substrat re-
accionari de l’Estat i que tornen a posar en perill 
l’exercici pacífic del dret de manifestació col·lo-
cant en el centre del delicte idees que han de 
quedar fora de la criminalització com l’“obsta-
culització de vies públiques” o la “invasió d’edi-
ficis, oficines o despatxos”. La llei afegeix una 
nova modalitat amb la intimidació com a forma 
de desordre –és a dir, hi ha delicte encara que no 
es trenqui res ni es faci mal a ningú, però hi pu-
gui haver excés de pressió ambiental– i s’agreuja 
la infracció si es comet per multitud idònia per 
afectar greument... l’ordre públic. És a dir, enca-
denant conceptes preventius que ja sabem que 
són la delícia interpretativa de la Fiscalia i dels 
cossos policials. Si, a més, tenim en compte que 
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s’incorporen la conspiració, la proposició i la pro-
vocació castigant ara per primera vegada els actes 
preparatoris dels desordres (que hem d’entendre 
que seran delictes de paraula arran de discursos, 
de crides per les xarxes, de cançons...), veurem 
que el resultat final és una vaporització del con-
cepte d’atac a l’ordre públic que l’amplia fins a 
límits desconeguts.

Reformar aquest capítol del Codi Penal és una 
necessitat democràtica, perquè mantenir el redac-
tat amb què el PP el 2015 va sobreprotegir l’apa-
rell institucional no és tampoc una opció. Ara bé, 
el camí no va de reescriure canviant l’ordre de 
paraules de sempre, sinó de repensar com cons-
truïm dics de contenció que protegeixin la pro-
testa i que la facin un element nuclear d’un nou 
ordre públic que inclogui tothom, qui el defensa 
des d’unes institucions cada cop més impermea-
bles i qui el discuteix des d’uns carrers cada cop 
més desprotegits, perquè si acceptem que es pa-
cifiqui l’espai públic, llavors, el canvi polític serà 
simplement inabastable.�
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Llums i ombres 
de la reforma

IMPRESSIONS    17

trast

Jaume Asens
Advocat i president del grup d’Unides Podem al Congrés

A Espanya, la reforma de la sedició ha ge-
nerat un ampli rebuig. Ho reflecteixen 
les enquestes. Les dretes parlen d’“am-
nistia encoberta” a l’independentisme 

o “traïció a Espanya”. PP, Vox i Cs criden a la 
mobilització contra el “major atemptat contra la 
democràcia en els últims quaranta anys”. El PSOE 
accepta a contracor la mesura, sota la pressió 
d’una campanya d’assetjament als seus diputats. 
Amb una forta divisió interna, figures destacades 
com Felipe González se’n desmarquen.

A Catalunya, en canvi, el focus del debat es des-
plaça a un altre lloc. Com afecten els desordres 
públics en contextos de protestes? És millor al 
que ja existeix? Al meu entendre, sí. En primer 
lloc, s’acaba amb una espasa de Dàmocles sobre 
el dret de manifestació que va portar a la presó als 
líders independentistes. Després de la sentència 
del Suprem, els pròxims podien ser un grup de 
sindicalistes o activistes de la PAH. Amb la sedició 
es persegueix a qui desobeeix actes d’autoritat 
o lleis de manera massiva encara que no hi hagi 
violència o intimidació. Ara, es persegueixen els 
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/ MARIA CONILL

desordres multitudinaris només si hi ha violència 
o intimidació. Abans la pena de presó màxima 
era de quinze anys, ara de cinc.

En segon lloc, es dibuixa un nou panorama. Com 
reconeix Amnistia Internacional, hi ha més aspec-
tes positius que negatius. Per això la dreta prefe-
reix el text vigent al nou. La sedició no és l’única 
cosa que desapareix. Desapareixen els desordres 
a títol individual. També la majoria d’agreujants 
introduïts pel PP. Per exemple, anar encaputxat, 
portar un instrument perillós, exhibir una arma 
de foc simulada. Que els disturbis es produeixin 
durant una manifestació deixa de ser també un 
agreujant. Es deroga el delicte d’incitació pública 
amb missatges que va portar a Tamara Carrasco 
a la banqueta. D’altra banda, es rebaixa el rigor 
punitiu. Per exemple, quan hi ha “actes de pillat-
ge”. I, finalment, se substitueix les amenaces per 
la intimidació, com defensaven catedràtics com 
Joan Queralt. Amb aquests canvis, el Codi Penal 
s’homologa a Europa. És dels més suaus.

No obstant això, hi ha ombres. No cal enganyar 
ningú. És el que voldríem Unides Podem, ERC o 
Bildu? No. El PSOE no en volia tant i la resta en 
volíem més. Ens hem quedat a mig camí. És fruit 
d’un acord, una correlació de forces. No es pot 
valorar amb un guió que si no és perfecte no val 
res. La crítica ha de ser equànime. No obstant 
això, tampoc es pot caure en el triomfalisme. El 
Codi Penal continua plagat de delictes envellits 
que no respecten prou el principi de legalitat, pro-
porcionalitat i intervenció mínima.

En la concepció de l’ordre públic perviu encara 
el fantasma del PP. El més greu és el delicte de les 
ocupacions temporals, concebut per aplacar les 
accions de protesta de la PAH contra els bancs. 
D’altra banda, perviuen deficiències, penes eleva-
des o massa conceptes ambigus. Una de les objec-
cions d’Amnistia Internacional és que la violència 
o la intimidació en els desordres només s’haurien 
de castigar quan siguin especialment greus.

Un cop rebutjades les esmenes a la totalitat del 
PP, Vox, Cs, CUP i Junts per tombar la reforma, 
s’obre una altra discussió sobre les esmenes par-
cials. ERC, Bildu o Unides Podem volem pressio-
nar al PSOE per millorar el text. En aquesta tasca 
serà fonamental també la mobilització ciutadana. 
Els qui venim de les lluites socials, sabem la seva 
importància. Els activistes han de ser crítics amb 
nosaltres i marcar-nos el camí.�



12.12.2022 Directa 559

Sílvia Catalán
Psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella

Si estàs centrada a 
maltractar el teu 
cos, difícilment 
podràs donar-li  
el permís i el premi 
de gaudir
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No fa gaire hi va haver tota 
una revolució a les xarxes 
socials perquè a algú se li 
havia acudit posar una si-

reneta negra en lloc d’una de blan-
ca, com havia estat sempre. Les dis-
cussions van ser molt intenses, hi 
havia gent defensant la puresa de 
la sireneta blanca: “És que sempre 
ha estat blanca, és que no s’hi val 
amb posar amb calçador persones 
negres a tot arreu”. 

Però bé, deixarem de banda el fet 
absurdíssim de defensar la blancor 
d’un ésser que mai no ha existit per 
centrar-nos en les conseqüències 
que es van derivar de posar una si-
reneta negra. 

No sé si vas veure que hi va haver 
tot de vídeos que es van fer virals 
on es veien les reaccions de canalla 
negra davant de l’aparició de la si-
reneta negra a les seves televisions: 

“Mama, és com jo!”. 
De sobte, la canalla negra va veu-

re que era possible ser una sirena.  
I veure la il·lusió als seus ulls ja hau-
ria de ser suficient per a callar-te la 
boca i deixar-te de supremacismes 
blancs. Però ei, que després ningú 
és racista. En fi. 

Tot això ho explico com a exem-
ple clar que tot el que no veiem no 
existeix. Hem de tenir molt clara 
la importància dels referents a tots 
els nivells. 

D’acord. Ara vaig a fer una pre-
gunta que pot semblar que no té res 
a veure amb el que he explicat fins 
ara, però sí, creieu-me. 

Quantes vegades has vist a la tele 
o al cinema una persona grassa te-
nint relacions sexuals i gaudint-les 
despreocupadament? 

Te’n faig una altra. Respon-te sin-
cerament. Quantes vegades has llegit 
històries eròtiques i t’has imaginat 
grasses les persones protagonistes?

Sospito que la resposta a les dues 
preguntes és “cap”. O, si tens sort, 

“molt poques”. 
Però no et preocupis, no és pas 

culpa teva. No és que no hagis sa-
but seleccionar material de ficció on 
surtin persones grasses. És que di-
rectament no n’hi ha. O n’hi ha poc. 

Així que clar, si tot el que no ve-
iem no existeix en el nostre imagi-
nari, com ha d’existir el sexe gaudit 
i divertit per a les persones grasses? 

D’alguna manera, el nostre cap 
entén que per gaudir del sexe cal 
que el nostre cos s’assembli al de 
totes aquelles dones que hem vist 
a les pel·lícules que gaudeixen del 
sexe. Això, per sort, no fa que no en 
puguem gaudir, però sí que ens ho 
posa una mica més difícil. 

Que vivim en una societat grasso-
fòbica és un fet. La societat et diu 
que has d’estar prima per triomfar. 
Que per ser acceptada has de tenir 
un cos normatiu o que no se surti 
massa dels estàndards. Que el teu 
valor resideix en la talla que tens  
i que, per tant, per ser estimada cal 

/ LAURA GALLOFRÉ

Quan els quilos de més 
no et deixen gaudir
El biaix grassofòbic de la societat potencia l’autoodi de les persones grasses pel fet de no 
encaixar amb la norma, el que fa complicat, fins i tot, mantenir relacions sexuals

que la teva talla es pugui trobar fà-
cilment a les botigues. I no, no val 
que te’n vagis a la secció de talles 
grans (on només trobaràs estovalles 
amb mànigues que puguin dissimu-
lar que a sota hi ha un cos gros). 

Què acaba provocant això? Que 
les persones grasses estiguin de for-
ma contínua més ocupades odiant 
el seu cos que gaudint-lo. 

De fet, l’equació és senzilla: si 
odies a algú, vols que sigui feliç? 
Probablement no. Vols que ho pas-
si bé? O li faràs vudú perquè li faci 
mal el cap tot el dia?

L’odi és una emoció molt intensa 
que normalment neix del desconei-
xement, de la incomprensió. Doncs 
l’odi cap al cos propi fa servir el ma-
teix mecanisme. 

Moltes persones grasses se cen-
tren a odiar el seu cos, a intentar 
canviar-lo contínuament mitjan-
çant dietes miraculoses, massat-
ges drenants, cirurgies, faixes... 
Intents que no són innocus per a 
aquest pobre cos. L’odi deriva en 
automaltractament. 

Que, evidentment, no és l’úni-
ca cosa que fem les persones gras-
ses. No estem tot el dia dient-nos 
com ens odiem. Però sí que apareix 
aquest odi, aquesta incomoditat, 
quan estem en un moment que re-
quereix connexió amb el cos propi. 

Imagina estar en plena relació 
sexual i que el teu cap no pari de 
bombardejar amb: “M’estarà veient 
la cel·lulitis?” “Li agradarà això que 
està veient?” “Es notarà massa la 
meva panxa?” “Pesaré massa per a 
posar-me a sobre?”.

Fixa’t, és impossible que estiguis 
centrada en res més que no sigui el 
teu cos, si estàs amb tot això al cap.  
I, concretament, estàs centrada a 
maltractar-te’l. Perquè no el consi-
deres apte per al plaer. 

És a dir, si estàs centrada a mal-
tractar el teu cos, difícilment podràs 
donar-li el permís i el premi de gau-
dir. Quan hi ha tant d’odi cap al cos 
és molt complicat estar ben connec-
tada amb el plaer. 

Quanta pressió sobre el teu cos, 
estimada. Quantes coses a tenir en 
compte per poder gaudir. 

Doncs et dic una cosa: et merei-
xes gaudir tinguis el cos que tinguis. 
Tatua-t’ho fort.�



Ones de proximitat 
per a teixir cultura

Noa Tendero

“La ràdio associativa 
és l’hereva de les 
ràdios pirates, algu-
nes ens sentim part 
d’aquell grup de 

gent que feia ràdio sense tenir mol-
tes responsabilitats. Les coses han 
canviat una mica, però quan ani-
mem l’antena estem davant d’una 
taula d’enregistrament i a voltes re-
corda a pel·lícules com Ràdio enco-
berta [2009]”, explica Nine, treba-
lladora a Radio Temps Rodez (RTR), 
a Rodés, Avairon (Occitània). A les 
ràdios associatives la definició de les 
línies editorials és cabdal i en elles ju-
ga un paper important la representa-

A Catalunya Nord i Occitània, les antigues emissores pirates 
són avui ràdios associatives que tenen un paper cabdal en el 
desenvolupament cultural dels territoris

C
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ïlla

ció de la diversitat. Aquesta diversitat, 
tanmateix, s’emmarca en uns trets 
comuns a totes les ràdios: el respecte 
pels drets humans i el rebuig del ra-
cisme i de tota classe de discrimina-
ció. Aquest és el marc que el Consell 
Superior de l’Audiovisual de l’Estat 
francés va establir l’any 1982, quan 
es van legalitzar les ràdios pirates i 
van passar a ser ràdios associatives.

Un mitjà del segle XX
La ràdio s’instal·la a l’Estat francés en 
els anys vint del segle passat. A finals 
dels anys trenta, tres milions de llars 
estaven equipades amb aparells per 
poder-la escoltar. Durant la Segona 

Guerra Mundial, aquest nou mitjà es 
converteix en una eina de propagan-
da, però també de resistència. Una 
anècdota que reflecteix bé aquesta 
situació és quan el 1940, els tècnics 
de Radiodifusió Nacional, amb l’aju-
da del director de la torre Eiffel, sa-
botegen l’emissor del monument just 
unes hores abans que l’ocupant na-
zi prenguera París, per impedir als 
exèrcits de Hitler fer-ne ús. 

En els anys cinquanta, el món de 
la ràdio havia evolucionat molt: la 
publicitat es difonia en antena amb 
l’aparició de la cadena Europa 1 i ai-
xò va trencar amb els estils clàssics 
de les altres ràdios. D’altra banda, 
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Emissió a l’aire 
lliure per a 
commemorar 
els quaranta 
anys de Radio 
Albigés
/ ARNAUD 
BANCAREL
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El 1981 Ràdio 
Arrels i Radio 

Albigés es creen 
com a pirates,  

i un any després 
van passar a ser 

“ràdios locals 
privades”

Albert Noguer, 
de Ràdio Arrels, 

considera que les 
emissores  

associatives són 
també actors 
culturals per 

elles mateixes

l’aparició del transistor va demo-
cratitzar l’accés a la ràdio, que es fa 
mòbil. Aquest fenomen s’acompanya 
de l’aparició del Nagra, una gravadora 
portàtil. A partir de finals dels anys 
cinquanta,  Radiodiffusion – Televisió 
francesa (RTF) adquireix el seu esta-
tus en tant que ens públic. És en eixe 
moment quan es crea France Inter, 
France Culture i France Musique, les 
úniques ràdios públiques del moment. 

El control polític dels mitjans de 
comunicació heretat de la Segona 
Guerra Mundial provoca el naixe-
ment d’un moviment contestatari de 
creació de ràdios lliures o ràdios pi-
rates. Aquestes ràdios, assetjades per 
les forces de l’Estat, sofreixen talls 
d’electricitat, confiscació de material 
i detencions de persones. La dècada 
dels setanta està marcada per l’he-
rència de les idees del Maig del 68, 
amb una important influència euro-
pea del nord: tot això alimenta l’auge 
de les ràdios pirates. La censura va 
ser criticada fortament fins a esdeve-
nir un tema polític emblemàtic, fins 
al punt que, el 28 de juny de 1979, 
François Mitterrand –del partit soci-
alista– va trucar a la porta de Radio 
Riposte, la ràdio pirata del seu partit. 
Durant la difusió de l’emissió, les for-
ces armades van assaltar la seu del 
partit. Aquesta polèmica converteix 
la qüestió de la lluita per l’allibera-
ment de les ones i contra el monopoli 
de l’audiovisual, en un dels temes de 
la campanya electoral.

Perifèria radiofònica
El 1981, Mitterrand va guanyar les 
eleccions presidencials i l’any se-
güent el ministre de Comunicació 
Georges Fillioud va autoritzar les 
ràdios anomenades “lliures” o “pi-
rates”. És en aquest moment que sor-
geix Ràdio Arrels, una 
emissora associativa 
que, gràcies a les seu-
es quatre freqüències 
es pot escoltar a tot el 
territori de Catalunya 
Nord. Tal com explica 
el seu director actual, 
Albert Noguer, Ràdio 
Arrels “va néixer d’una 
oportunitat l’any 1981, 
quan va haver-hi una 
veritable explosió de 
ràdios lliures. Un grup de militants 
culturals de Catalunya Nord van voler 
crear una eina per demostrar que el 

català era una llengua que es podia 
fer servir per a parlar de tots els te-
mes”. Noguer detalla que en aque-

lla època el català era 
encara la llengua “dels 
avis, dels pagesos i dels 
gitanos”. L’objectiu de 
l’associació Arrels era 
fer entrar el català a les 
cases, i l’eina ideal pel 
context era la creació 
d’una ràdio. 

Un altre cas que 
aprofita l’escomesa de 
les ràdios dites pirates 
just abans de la seua 

legalització és Radio Albigés, que 
“va sorgir amb la idea de promoure 
i difondre la llengua i cultures occi-

tanes a Albi i els voltants”, tal com 
ens explica Arnaud Bancarel, un dels 
seus tècnics i presentadors. Així i tot, 
el projecte engloba 
també altres llengües  
i cultures “perquè en 
aquest territori conviu 
la llengua i cultura oc-
citana amb la francesa, 
la d’Europa de l’est, la 
d’alguns racons del 
continent africà… I vo-
lem representar aques-
ta realitat”. 

L’any 1981 apareixen 
Ràdio Arrels i Radio 
Albigés sota la forma de ràdios pira-
tes, i un any després, el 82, el mi-
nistre Fillioud transforma una part 

d’aquestes emissores en “ràdios lo-
cals privades”, que, segons la llei, són 
totes obligatòriament associatives. 

L’aparició d’una autori-
tat reguladora de les rà-
dios lliures converteix 
en il·legals totes aque-
lles que no s’integren a 
la nova definició d’asso-
ciativa, com és el cas de 
Radio Carbone 14. El 17 
d’agost de 1983, aques-
ta emissora –amb els es-
tudis a París– va cessar 
la seua activitat per la 
força quan la policia va 

ocupar la seu, fent fora els presen-
tadors i periodistes i tallant la difu-
sió. Aquesta neteja de la banda pirata 

Imatge de 
l’arxiu de Ràdio 
Arrels d’una 
gravació durant 
els seus inicis, 
l’any 1981 

Estudi d’RTR 
/ NOA 
TENDERO
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va provocar el tancament de moltes 
altres ràdios durant l’estiu de 1983. 
Entre aquestes, Lumière 101, Made 
in Italy, Radio Tiers Monde, Radio 
Libertaire o Radio Panama. 

Cultura i educació popular
Avui existeixen tres tipus de ràdio a 
l’Estat francés: les ràdios públiques, 
les ràdios comercials i les ràdios as-
sociatives. Tot i aquesta distinció, 

“les ràdios associatives tenen també 
una missió de servei públic”, afirma 
Pierre Étienne Vanpouille, president 
de Radio Temps Rodez, qui continua: 

“Aquest servei és la comunicació so-
cial i de proximitat”.

Les ràdios, en tant que mitjà de co-
municació, són altaveus i mirall de 
què passa a cada territori. Però no 
només això. Albert Noguer, de Ràdio 
Arrels, considera que les emissores  

associatives van més enllà: són tam-
bé actors culturals per elles matei-
xes. “És clar que les ràdios associa-
tives són una eina de difusió, però 
també participem activament en el 
teixit cultural”, assegu-
ra Noguer. Una manera 
de teixir xarxa que es 
porta a terme mitjan-
çant emissions des del 
territori al qual s’adre-
ça. Arnaud Bancarel, 
de Ràdio Albigés, parla 
de l’impacte que tenen 
aquest tipus d’iniciati-
ves a l’entorn: “És un 
impacte local de proxi-
mitat, si donem la pa-
raula a les persones del barri, creem 
debats i participació col·lectiva”.

Bancarel està d’acord amb el fet 
que les ràdios fan la funció d’actors 

culturals i de vehiculadores de la xar-
xa local i afegeix una altra funció per 
a ell cabdal: “L’objectiu de les ràdios 
associatives és donar espai a les per-
sones que no en tenen en els mitjans 

de comunicació con-
vencionals, però també 
ens centrem en l’educa-
ció popular”. 

“És obrir les portes a 
tothom, realitzar edu-
cació de la informació, 
contra les notícies fal-
ses”, explica el mem-
bre de Radio Albigés. 
A més, imparteixen 
tallers per a treballar 
l’oralitat: “Adonar-se 

de quin efecte pot tindre escoltar  
i treballar la veu pot ajudar-nos a 
comunicar-nos millor amb la resta”, 
diu Vanpouille, d’RTR. Els impactes 

El Ministeri 
d’Educació 

francés ha iniciat 
una campanya 
als instituts per 
a desenvolupar 

projectes de 
ràdios en línia

que té el treball de l’oralitat sobre les  
assistents als tallers són diversos se-
gons el que expliquen les treballadores  
i voluntàries de la ràdio: la inserció 
social i professional, la comunicació 
interpersonal, la dicció, l’escriptura 
o l’autoestima. 

Aquest any, el Ministeri d’Educa-
ció francés ha posat en marxa una 
campanya que incita els instituts a 
desenvolupar projectes de ràdios 
en línia i a treballar l’educació dels 
mitjans de comunicació i de trac-
tament de la informació. Tot i això, 
l’educació clàssica no dona l’espai 
necessari per a treballar l’oralitat. 
Segons explica Luana, treballadora 
a RTR, “en canvi, a la vida quotidi-
ana ens trobem amb molts reptes 
orals: les proves d’accés o entrevis-
tes, els tràmits administratius, etcè-
tera. I les dificultats en l’oralitat són 
un factor de discriminació”. Luana 
ens detalla que abans de començar 
el voluntariat a la ràdio “tenia molts 
problemes d’angoixa per intercanvis 
orals quotidians: les presentacions 
escolars, com la majoria de gent, per 
exemple, trucar per telèfon o parlar 
amb desconeguts”. Crear emissions  
i treballar l’oralitat a través de l’activi-
tat radiofònica l’ha ajudat a sentir-se 
a gust. “Un dia em vaig adonar que 
la meua veu ja no tremolava”. Ara, 
Luana forma part de l’equip de tre-
balladores assalariades d’RTR.�

El local d’RTR 
a Rodés, on 
aquesta va 
sorgir com 
a projecte 
pedagògic 
/ NOA 
TENDERO
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Guerra judicial 
contra l’antifeixisme 

alemany 
El judici contra l’activista antifeixista Lina E. és el primer d’una 

bateria de causes que s’iniciarà el 2023, que evidencien la 
connivència entre la policia i els grups neonazis

Ann Sansaor 
Berlín (Alemanya)

L’
octubre de 2019 es va produir 
un atac contra la taverna Bull’s 
Eye a la ciutat d’Eisenach, si-
tuada al centre d’Alemanya. 
L’establiment era un conegut 
punt de trobada neonazi, pro-

pietat de Leon Ringl, un dels líders d’aquest sec-
tor ideològic a l’Est d’Alemanya, vinculat amb els 
grups organitzats Atomwaffen Division, Combat 18 
i Knockout 51. Arran de l’atac, la Fiscalia Federal 
de Saxònia va començar una investigació contra 
persones de l’entorn antifeixista. Com a resultat, 
deu persones van ser acusades i quatre imputades 
per un delicte de creació i pertinença a una orga-
nització delictiva en virtut de l’article 129 del Codi 
Penal alemany. Entre les imputades figura Lina E., 
que es troba en presó preventiva a Chemnitz des 
de fa més de dos anys, tot i que el seu entorn as-
segura que no existeixen proves contra ella.

El judici s’està duent a terme des de setembre 
de 2021 al Tribunal Superior Regional de Dresden. 
Segons la defensa, es tracta d’un cas amb forta càr-
rega política, com expressava en una declaració ini-
cial: “Hem de celebrar el judici en un edifici d’alta 
seguretat que va ser construït per als procediments 
de terrorisme”. També la premsa ha construït una 
campanya mediàtica centrada en Lina E. –qui en un 
primer moment era l’única dona entre les acusades– 
seogns el seu entorn, plena d’estereotips masclistes 
amb l’objectiu de criminalitzar-la. Amb aquesta in-
tenció i mitjançant la “teoria de la ferradura”, que 
assegura que els extrems polítics es toquen, s’ha 
comparat a Lina E. amb Beate Zschäpe, exmembre 
del grup neonazi NSU condemnada a presó perma-
nent per l’assassinat racista d’onze persones.

Un paper destacat en aquest procés és el del 
grup d’investigació creat per l’Oficina de Policia 
Criminal Estatal (LKA, per les seves sigles en ale-

ALEMANYA
Berlín

many) de Saxònia, anomenat Soko LinX, que va 
ser creat el 2019 durant la campanya electoral a 
l’alcaldia de Leipzig. La ciutat ha estat bastió de 
l’antifeixisme a Saxònia on l’AfD, partit d’extrema 
dreta, és la segona força més votada. El propòsit 
del grup policial és investigar i extraure informa-
ció sobre els moviments d’esquerra. Amb aques-
ta finalitat, el passat agost, Soko LinX es va dotar 
amb més de 300.000 euros en fons.

La construcció d’un crim
Tant la Fiscalia Federal de Saxònia com Soko 
LinX han estat al focus de nombrosos escàndols 
durant el procés de Lina E. El mes de març, la 
defensa, en un comunicat, denunciava “el fet que 
les recerques estiguessin orientades als resultats 
i es duguessin a terme de manera unilateral”. Tot 
i que des d’octubre de 2019 la Fiscalia Federal 
tenia proves exculpatòries per a un dels acusats 
provinents de la mateixa institució, la defensa no 
havia tingut accés a elles. Marta Zionek, portaveu 

del grup de suport Solidaritätsbündnis Antifa Ost 
(SAO), explica que “un escàndol segueix l’altre: la 
Fiscalia Federal està ocultant material exculpato-
ri perquè el seu castell de naips no s’esfondri”.

Així mateix, en el seu informe sobre el judici de 
març de 2022, SAO descriu com les informacions 
aportades pels testimonis principals són contradic-
tòries i poc concloents, perquè els testimonis no res-
ponen amb seguretat sobre la presència d’una dona i 
es contradiuen pel que fa al color dels cabells. Zionek 
afirma: “Tots els que no treballen per al LKA estimen 
que aquí es descriuen dues persones diferents, però 
el Soko LinX continua insistint en la seva teoria”.

A falta de proves, els principals testimonis 
són la mateixa acusació, de la qual formen part 
Maximilian Andreas i Leon Ringl, en presó preven-
tiva des d’abril, acusats pels seus vincles amb grups 
neonazis com Combat 18, Atomwaffen Division, 
Knockout 51 i Sonderkommando 1418. També 
l’antic regidor de l’NPD a Leipzig, Enrico Böhm 
condemnat per difusió d’ideologia antisemita  
i nacionalsocialista.

Connexions entre la policia i grups neonazis
Durant el procés s’han fet paleses les connexions 
entre la policia i grups neonazis. El mes d’abril es va 
fer públic que agents de les forces especials (MEK) 
de Dresden havien fet desaparèixer munició a gran 
escala i havien organitzat entrenaments de tir en 
un camp a la regió de Mecklenburg-Pomerània 
Occidental, vinculat a Nordkreuz, grup paramilitar 
d’extrema dreta. La unitat va ser dissolta, però el go-
vern estatal saxó es nega a respondre a la pregunta 
dels advocats sobre si aquests mateixos agents també 
van fer seguiments a Lina E. i altres acusats durant 
el procés d’investigació.

El maig, de 2021 la revista Kreuzer Leipzig va fer 
públic que, des del 2018, els agents de Soko LinX 

La portaveu del grup 
de suport explica que 
“un escàndol segueix 
l’altre: la Fiscalia 
Federal està ocultant 
material exculpatori 
perquè el seu castell 
de naips no s’esfondri”
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treballen amb material que els va lliurar Annemarie 
K, exparella d’Enrico Böhm. Aquest material consis-
teix a un dossier de catorze pàgines amb noms, fotos 
i descripcions personals de persones pertanyents 
als sectors de l’esquerra de Leipzig. Amb tot, des de 
Soko LinX s’han negat a verificar aquesta connexió.

La declaració inicial de la defensa de Lina E. 
denunciava que “els expedients de la investiga-
ció van ser transmesos a la revista ultradreta-
na Compact”, que els va publicar. Entre ells hi 
havia fotos dels acusats, informació personal  
i detalls als quals ni tan sols havien tingut accés els 
respectius advocats de la defensa. El SAO també 
ha posat de manifest que poques hores després 
dels registres domiciliaris a Leipzig es va publicar 
a la mateixa revista informació referent a les per-
sones acusades.

L’antifeixisme sota focus
La portaveu del grup de suport SAO, Marta 
Zionek, afirma que “en el transcurs del procés 
no s’ha pogut verificar ni la fundació ni l’orga-

Concentració 
en suport a 

Lina E. a Berlin 
/ MONTECRUZ 

FOTO

Johannes D., un dels acusats en el 
procediment que afecta Lina E., 
havia estat expulsat dels cercles 
on militava després que l’octubre 
de 2021 es van començar a fer 
públiques agressions sexuals que 
hauria comès. Es va traslladar a 
Varsòvia, on el Servei d’Intel·ligèn-
cia Domèstica (VS) alemany el va 
contactar per extraure informació 
sobre els acusats i el moviment an-
tifeixista. Així és que des de març 
de 2022 va estar responent a inter-
rogatoris de Soko LinX, el LKA, la 
Policia Criminal Federal (BKA)  
i el VS. A partir de les informacions 
aportades, el 15 de juny de 2022 es 

van produir registres domiciliaris 
a Leipzig i Berlín i es va extraure 
l’ADN d’almenys una persona.
També, des del 28 de juliol ha 
estat prestant declaració com a 
testimoni clau en el judici. Segons 
explica el SAO el primer dia de la 
seva compareixença, el jutge que 
presideix el Tribunal va ordenar 
que la informació recollida fora 
entregada a l’acusació. El material 
amb el seu testimoni va ser lliurat 
a Manuel Kruppe, advocat de 
Leon Ringl. El que possibilita, una 
vegada més, que grups neonazis 
tinguin accés a informació confi-
dencial dels entorns antifeixistes.

De denunciat per agressor 
sexual a testimoni protegit

nització d’aquest suposat grup criminal. No obs-
tant això, la Fiscalia Federal es manté fidel a la 
seva tesi”. La mare de Lina E. també va sostenir 
que “els procediments contra Lina i contra d’al-
tres pretenen establir un precedent i, al mateix 
temps, donar exemple: qui s’organitzi contra els 
nazis a Alemanya serà processat i castigat amb 
tota severitat”.

Actualment, són divuit les persones acusades a 
través de l’article 129 de formar part de la mateixa 
organització criminal. A més, les imputades estan 
pendents de la possibilitat que s’ampliïn els càrrecs. 
Es preveu que quan aquest judici acabi, a principis 
de 2023, comencin els processos judicials lligats 
a altres causes. A hores d’ara, ja ha estat publica-
da l’acta d’acusació contra altres tres persones.�

La defensa de  
Lina E. denuncia  
que “els expedients  
de la investigació  
van ser transmesos  
a la revista 
ultradretana 
‘Compact’”



12.12.2022 Directa 559

La repressió contra 
Gènova encara cueja

Vint anys després de les mobilitzacions contra la cimera del G8, 
algunes de les participants encara viuen amb l’amenaça  

de la presó, com demostra el cas de Vincenzo Vecchi

24    RODA EL MÓN

Alessando Stoppoloni
Trieste (Itàlia)

“Sempre he acceptat la plena responsa-
bilitat i les eventuals conseqüències 
de les meves accions, inclosa la meva 
presència al dia de mobilització con-

tra el G8 del 20 de juliol de 2001, i a més estic or-
gullós d’haver participat com un home lliure en 
una acció radical col·lectiva, sense cap estructura 
hegemònica sobre mi. I no estava sol, amb mi hi 
havia centenars de milers de persones. Cada una, 
amb pocs mitjans, s’ha activat per a fer oposició 
a un ordre mundial que té com a base l’econo-
mia capitalista, que avui es diu neoliberal… La 
globalització econòmica, que es basa en la fam 
de milions de persones, contamina el planeta, 
empeny les masses a l’exili per a després depor-
tar-les i posar-les en una presó, inventa guerres, 
massacra poblacions senceres: això és el que de-
fineixo com a devastació i saqueig”. Era el 7 de 
desembre del 2007 quan Vincenzo Vecchi, un dels 
imputats del procés per les manifestacions contra 
la cimera del G8 a Gènova del juliol de 2001, va 
pronunciar aquestes paraules davant del tribunal 
que l’havia de jutjar. En el procés hi havia altres 
24 persones imputades. 

Al final del procediment a Itàlia l’any 2012, deu 
persones, entre elles Vecchi, van ser declarades 
culpables de devastació i saqueig. Es tracta d’un 
delicte que contempla la destrucció i els robatoris, 
també en situacions que alteren l’ordre públic i les 
penes associades al qual van dels vuit als quinze 
anys de presó, amb agreujants si els fets es van 
cometre durant una manifestació. El 2012, el to-
tal de les condemnes va ser de quasi cent anys de 
presó per a deu persones. Algunes condemnades 
van decidir entrar a la presó. D’altres, com Vecchi, 
van abandonar el país. Vecchi es va traslladar a l’Es-
tat francès, on ha viscut fins a l’any 2019 quan, ja 
integrat dins la comunitat de Bretanya on vivia, la 
policia francesa el va detenir responent a una ordre 

L’any 2012, deu 
persones, entre 
elles Vecchi, van 
ser declarades 
culpables dels delictes 
de devastació i 
saqueig pels fets de 
Gènova del 2001

ITÀLIA

Roma

de cerca i captura emesa per Itàlia. Des de llavors 
s’ha desenvolupat un complicat procés judicial per 
a avaluar la instància d’extradició de l’Estat italià. 
Ara, després més de vint anys dels fets de Gènova 
i quan es comença a tenir-ne perspectiva històrica, 
deu anys més tard de les sentències definitives a 
Itàlia contra altres imputades i mentre les altres 
condemnades ja han acabat el seu període de re-
clusió o estan sotmeses a programes per a penes 
alternatives a la detenció, Vincenzo Vecchi es tro-
ba en perill d’haver de tornar al seu país amb una 
condemna molt llarga per endavant.

A l’Estat francès, el comitè que s’ha format per 
a donar suport a Vecchi ha pogut obtenir el pro-
nunciament públic de figures intel·lectuals i polí-

tiques. A Itàlia hi ha hagut mobilitzacions en so-
lidaritat amb Vecchi, sobretot en el nord, com la 
manifestació a Milà del 8 d’octubre, que va acabar 
a davant de la presó de San Vittore.

El 29 de novembre, el Tribunal de Cassació 
Francès, en línia amb un pronunciament del 
Tribunal Europeu de Drets Humans del juliol de 
2022, va sentenciar que la manca d’un delicte equi-
parable al de devastació i saqueig italià dins de 
les lleis franceses no constituïa un obstacle per 
l’extradició. No es va acceptar la tesi de la defen-
sa de Vecchi que es basava en la impossibilitat de 
reconèixer un delicte, encara lligat jurídicament i 
culturalment a la legislació feixista, que no existeix 
a l’Estat francès i que pot condemnar una persona 
també per una participació indirecta en els fets.

Més enllà del cas de Vecchi, el mandat de deten-
ció europea (l’instrument jurídic que es fa servir 
per a demanar l’extradició) canvia les relacions 
entre els estats que fins ara havien regulat aquest 
tema amb acords bilaterals que podien respectar 
més les particularitats de les diferents estructu-
res jurídiques. La decisió definitiva toca ara al 
tribunal de Lió, que es podria pronunciar en les 
pròximes setmanes.

El pes de les xarxes de suport
“Quan ens vam plantejar defensar les persones in-
volucrades en el procés per les manifestacions de 
Gènova no pensàvem que després de tant de temps 
ens poguéssim trobar encara amb el perill que algú 
acabés a la presó”, explica a la Directa un activista 
de Supporto Legale (Suport Legal), un grup que 
des de 2004 s’ha mobilitzat per a defendre totes les 
manifestants encausades pels fets de Gènova. “Per 
nosaltres va ser sempre clar que s’havia d’assumir 
la defensa col·lectiva de totes. No podíem acceptar 
la distinció entre manifestants ‘bones’ i ‘dolentes’, 
una distinció que havia aparegut en el debat públic  
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El Tribunal Europeu 
de Drets Humans 
va sentenciar que la 
manca d’un delicte 
semblant dins de 
les lleis franceses 
no és un obstacle 
per a l’extradició

i també a dins del moviment. En canvi, pensem 
que és necessari defensar totes les pràctiques que 
es van portar a Gènova, també les que per algunes 
persones no són acceptables”, afegeix. 

Per Supporto Legale, això ha significat ser pre-
sent a les seus judicials des del principi dels pro-
cessos, organitzar un arxiu per documentar el 
que havia passat a Gènova i tota la gestió judicial. 

“Era important treballar per evitar les condemnes, 
però ens interessava també documentar el procés, 
pensàvem que això representaria una referència 
pels processos següents”, continua explicant l’ac-
tivista. En efecte, fins al cas de Gènova, el delicte 
de devastació i saqueig quasi no s’havia tingut en 
compte a Itàlia, mentre que després sí que ha estat 
aplicat, sobretot pel que fa a les manifestacions.

“A Gènova, nosaltres no existíem com a grup i hi 
arribàvem amb trajectòries diferents, però totes 
havíem passat per l’experiència d’Indymedia”, una 
xarxa que a escala local i internacional va cobrir 
els esdeveniments d’una forma que aportés pers-
pectives alternatives a les dels mitjans de comuni-
cació tradicionals. Potser també per aquest motiu 
el tema de la memòria ha estat clau, a més, per-

què parlar del G8 de Gènova ha provocat sempre 
tensió en el debat públic italià. Sobretot, quan es 
parla del comportament de les forces de segure-
tat –Polizia i Carabinieri– durant les manifestacions  

i dels processos contra elles, per exemple, en el cas 
de la irrupció a l’escola Diaz, la nit del 21 de juliol. 
Sense la possibilitat de reconèixer els agents que 
hi van intervenir i sense el delicte de tortura dins 
del Codi Penal italià, moltes accions de les unitats 
policials no es van poder jutjar o van prescriure. 
A més, alguns dels condemnats han continuat la 
seva carrera com a funcionaris de l’Estat. 

Just abans de les sentències de primer grau 
contra les 25 manifestants, el novembre de 2007, 
Supporto Legale va convocar una manifestació 
anomenada “Una, cap, tres-centes mil subversives” 
a Gènova, que s’obria amb la pancarta “La història 
som nosaltres” i que denunciava el procés contra 
les 25 com un acte adreçat contra tot el moviment. 
Després, amb les condemnes definitives, va ser el 
moment de la campanya “10 x 100, Gènova 2001 
no s’ha acabat”, per recordar que la memòria i la 
solidaritat s’han d’exercitar de manera col·lectiva. 

“Que no hi hagi l’extradició de Vincenzo Vecchi 
seria per a nosaltres el tancament d’un cercle. Si no 
ho aconseguim, implicarà haver d’estar preparats 
per a donar suport per a un company que pot acabar 
a la presó”, conclou l’activista de Supporto Legale.�

Manifestació 
pels carrers 
de Milà en 
solidaritat 
amb Vecchi, el 
dia de la seva 
detenció a 
l’Estat francès, 
l’any 2019 
/ ARXIU
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L’anàlisi de Ferran Domènech Tona
Periodista

L’EXPANSIONISME TURC 
A SÍRIA, EN VIA MORTA

Tot i la represa dels atacs aeris, Ankara no aconsegueix llum verda dels 
actors internacionals per una invasió terrestre al nord i est del país

“Una nova operació militar 
en territori sirià és im-
minent. La farem com  

i quan nosaltres vulguem”, afirmava el 
president turc Recep Tayyip Erdogan 
pocs dies després d’iniciar una sèrie 
de bombardejos als territoris sirians 
de majoria kurda. Tanmateix, el pas 
dels dies evidenciava que la invasió 
no seria tan fàcil com havia anunciat.

Segons Ankara, els atacs es produïen 
en resposta a l’atemptat d’Istanbul que 
va matar sis persones i en va ferir 81 el 13 
de novembre. El govern turc afirmava 
que els seus atacs tenien com a objec-
tiu les bases del Partit dels Treballadors 
del Kurdistan (PKK, per les sigles en 
kurd), designat com a grup terrorista 
per la Unió Europea i els Estats Units, i 
les Unitats de Protecció del Poble (YPG, 
per les sigles en kurd), grup principal 
de les Forces Democràtiques de Síria 
(FDS). Tots dos grups van negar qual-
sevol responsabilitat en l’atemptat  
i van publicar proves que vinculen 
la presumpta autora dels atacs amb 
Estat Islàmic. A més, denuncien que 
el 18 de juny de 2023 hi ha eleccions a 
Turquia i que Erdogan històricament 
s’ha servit de la qüestió kurda per ati-
ar el nacionalisme i augmentar el seu 
índex de popularitat.

Els bombardejos són els més greus 
des de la invasió de Serekaniye i Girê 
Spî el 2019. S’han dut a terme utilit-
zant l’espai aeri controlat per Rússia i 
els Estats Units i, per tant, amb el vis-
tiplau d’ambdós actors. Tanmateix, 
Erdogan no ha rebut la llum verda 

que esperava d’aquestes potències 
per dur a terme una invasió terrestre.

Aquest estiu, l’anunci del president 
turc que els rebels sirians s’havien de 
preparar per a la reconciliació amb 
Al-Assad va estendre protestes a diver-
ses ciutats sirianes controlades pels 
rebels amb el suport de Turquia com 
Ezaz o Al-Bab. Aquest fet va estendre 
especulacions sobre un possible apro-
pament d’Erdogan cap al líder sirià, 
Bashar al-Assad. No obstant això, els 
darrers bombardejos han afectat ba-
ses del govern sirià matant fins a quin-
ze soldats. Aquest fet posa de manifest 
la distància encara existent entre Al-
Assad i el seu homòleg turc.

Això, de retruc, afecta les relaci-
ons de Turquia amb Rússia, principal 
aliat d’Al-Assad. Al juny, Ankara va 
amenaçar amb una ofensiva contra 
les ciutats de Tell Rifaat i Manbij a la 
província d’Alep, que es va frenar a 
causa de la mediació russa. Uns me-
sos després, Erdogan ho ha intentat 
de nou aprofitant-se del rol mediador 
que ha jugat en el conflicte d’Ucra-
ïna. Tot i que el Kremlin encara no 
veuria amb bons ulls una nova inva-

sió, el 26 de novembre va demanar a 
les YPG que es retiressin de la franja 
de trenta quilòmetres que reclama 
Erdogan. Les YPG ho van rebutjar, al-
legant que això equivaldria a deixar 
milers de persones sense protecció.

Un altre fet rellevant han sigut els 
bombardejos turcs dirigits a la segu-
retat del camp de persones refugi-
ades d’Al-Hawl el 23 de novembre. 
Segons el Rojava Information Center, 
el camp acull 53.000 persones vincu-
lades a Estat Islàmic, juntament amb 
refugiades iraquianes i es troba a vui-
tanta quilòmetres de la frontera amb 
Turquia. Segons l’Observatori Sirià 
pels Drets Humans, els bombardejos 
haurien generat una situació de ca-
os i algunes persones haurien pogut 
escapar. Això, sumat als atacs gene-
ralitzats a les zones frontereres, ha 
fet que les FDS s’hagin vist forçades 
a aturar les operacions contra cèl·lu-
les actives d’Estat Islàmic. Aquesta 
tasca es porta a terme amb els Estats 
Units i, oficialment, representa l’úni-
ca raó per la qual els nord-americans 
segueixen a Síria, amb una presència 
de menys d’un miler d’efectius.

Uns dies abans, una base conjun-
ta dels EUA i les FDS va ser bombar-
dejada, causant dues víctimes mor-
tals entre les forces kurdoàrabs. El 
general de les FDS, Mazloum Abdi, 
denunciava en una entrevista en el 
diari digital Al-Monitor que el bom-
bardeig estava dirigit contra la seva 
persona, donat que la base afectada 
és el punt on atén la premsa.�

Els bombardejos 
d’ara són els 

més greus des 
de la invasió de 

Serekaniye i Girê 
Spî el 2019
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Descolonitzar el futur 
a través de la càmera

El cinema afrofuturista ha passat d’incorporar la presència 
afrodescedent a les narratives pròpies de la ciència-ficció a la 

consolidació d’un imaginari africà propi sobre el futur
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Pol Julià Pascual

Ex
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l dia que Malidoma Patrice Somé va tornar al seu poble de la 
província de Ioba, a Burkina Faso, estava decidit a fer un ex-
periment. Anava carregat amb un petit generador elèctric, un 
monitor de televisió, un magnetoscopi domèstic i una cinta 
acabada d’editar de la quarta pel·lícula de la saga Star Trek, ti-
tulada Missió salvar la Terra (1986). Quan va posar la cinta als 
ancians de la seva comunitat, els dagara, el resultat va ser sor-
prenent: a tots els va semblar que els fets ocorreguts al llarg 
del metratge formaven part de la quotidianitat d’alguna altra 
comunitat que habitava en una regió diferent del món. Sense 
saber què eren les naus espacials, se sentien còmodes amb 
els viatges estel·lars a la velocitat de la llum o el teletransport. 
L’única cosa que els grinyolava era que l’Spock els semblava 
massa alt, perquè ells estaven familiaritzats amb uns éssers 
màgics més diminuts, els Kontomblé. 

És precisament a Star Trek on algunes creadores com Ytasha  L. 
Womack situen la llavor del que a partir dels anys noranta es 
coneixeria amb el nom d’afrofuturisme. El personatge de la 
tinent Uhura, interpretada a les sèries originals per Nichelle 

Nichols, va inspirar milers de persones, entre elles Martin Luther 
King. Va ser justament el líder del moviment afroamericà pels 
drets civils, un trekkie declarat, qui va convèncer a Nichols de 
no abandonar la sèrie en finalitzar la primera temporada amb 
aquestes paraules: “Per primer cop a la televisió, se’ns veu com 
realment som, com persones que podem cantar, que podem 
ballar i que també podem anar a l’espai”.

La presència de personatges afrodescendents en papers des-
tacats d’obres de ciència-ficció és un dels elements que carac-
teritzen el cinema afrofuturista, però no és ni molt menys l’únic. 
El terme afrofuturisme, encunyat pel crític Mark Dery l’any 1993, 
fa referència a la ficció especulativa que tracta qüestions rela-
cionades amb les preocupacions de la comunitat afroamerica-
na en el context de la cultura tecnològica del segle XX. És una 
primera aproximació definitòria molt centrada en la diàspora 
africana que s’anirà enriquint gràcies a diverses converses, entre 
les quals destaquen les que es van generar a partir de la llista 
de correu electrònic LISTSERV, creada per Alondra Nelson a 
finals dels noranta. L’afrofuturisme com a categoria incor-

‘Neptune Frost’ 
(2021) narra  
la connexió 

entre un miner 
de coltan  i 
una hacker 

intersexual per 
enderrocar el 
totalitarisme 

d’un règim 
oligàrquic i 

patriarcal 
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Durant els últims anys, les 
apostes futuristes africanes 
s’han distanciat de les de la 
diàspora per reforçar la seva 
pròpia identitat
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poraria una mirada més general cap a l’experiència de les 
persones d’ascendència africana en relació amb temàtiques 
com l’alienació, les qüestions de gènere o la història, i la seva 
projecció cap al futur en forma d’aspiracions. 

El vincle entre passat i futur

Per mitjà de la literatura, la música, l’art o el cinema, l’afrofu-
turisme s’ha nodrit dels canvis polítics, socials i culturals que 
s’han produït des de la segona meitat del segle XX i a la vegada 
els hi ha donat forma. És el cas de Space is the Place (1974), una 
obra en la qual el músic de jazz Sun Ra s’interpreta a ell ma-
teix com a profeta de l’era espacial acabat d’arribar d’un viatge 
còsmic. A ritme de free jazz, proclama la fi del temps i pretén 
salvar el seu poble d’una imminent explosió de la Terra em-
portant-se’l amb la seva nau espacial. L’èmfasi en els elements 
propis del black power i la memòria compartida d’un passat 
comú relacionat amb el comerç d’esclaus a l’Atlàntic, així com 
l’ús d’una iconografia i un conjunt de referències eminentment 
afrocèntriques, són qüestions recurrents que comparteix amb 
The Wiz (1978), la reinterpretació en clau afroamericana d’El 
màgic d’Oz (1939) que Sidney Lumet va dur a la pantalla gran. 
Protagonitzada per Diana Ross i amb Michael Jackson fent d’es-
pantaocells, representa un clar exemple de subversió de les 
narratives occidentals. 

Sense moure’s del barri de Harlem en una Nova York enca-
ra per gentrificar, a The Brother from Another Planet (1984) tro-
bem un protagonista alienígena amb aspecte afrodescendent, 
la nau del qual s’ha estavellat a la Terra. Mentre es dedica a 
reparar màquines recreatives o cura persones només amb el 
contacte físic, viu en carn pròpia la sensació d’alienació vincu-
lada a l’experiència migratòria als Estats Units d’Amèrica. Un 
fenomen que també experimenta la protagonista de Sankofa 
(1993), Mona, una model estatunidenca desconnectada de les 
seves arrels africanes que es trasllada al castell de Cape Coast, 
a Ghana, per realitzar una sessió fotogràfica. L’ancià Sankofa 
intenta foragitar amb els seus tambors els turistes que profanen 
un territori sagrat per la memòria dels arrabassats, mentre la 
protagonista entra en trànsit i és transportada a una plantació 
del sud dels Estats Units al segle XVIII.

A Welcome II the Terrordome (1995), la directora Ngozi 
Onwurah explora la diàspora africana amb un plantejament a 
la inversa: fa un salt del passat colonial a un present alternatiu 

en el qual la població negra viu esclavitzada i confinada en un 
gueto. A ritme de hip-hop i spoken word, la pel·lícula ens pre-
senta un futur que ressona a passat. També s’endinsa en un 
context contrafactual, però d’una manera radicalment diferent, 
Lizzie Borden amb Born in Flames (1983). El film se situa als 
Estats Units deu anys després d’una revolució socialista pacífi-
ca, però el nou règim és incapaç de posar fi a la discriminació 
per raons de gènere o del color de la pell. Per aquest motiu, 
un grup de feministes creen un exèrcit de dones que promou 
l’autodefensa i l’acció directa, i que no lluita contra la carn ni 
la sang, sinó contra el sistema que les invoca per aconseguir 
plenes llibertats per a tothom. Des de Phoenix Ragazza Radio 
s’envien potents missatges interseccionals que hauria pogut 
signar perfectament Kimberlé Crenshaw.

La culminació d’aquest cicle de creativitat basada en les mi-
rades al passat per resignificar la identitat afrodescendent arri-
baria amb The Last Angel of History (1996), una hibridació entre 
la ficció especulativa i el cinema documental que convida a re-
flexionar sobre la temporalitat i la tecnologia. El film ens pre-
senta el blues com una tecnologia negra secreta –segurament 
Angela Davis hi estaria d’acord– i ens introdueix un personatge, 
el lladre de dades, que curiosament és més un hacker al ser-
vei de l’alliberament que no pas una gran corporació darrere 
d’uns brokers d’informació. La tecnologia, com el racisme, és 
una construcció social. La comesa del lladre de dades és dur 
a terme una recerca arqueològica del passat per crackejar el 
codi que permeti obtenir les claus del futur. I a banda de re-
córrer l’obra de Sun Ra, Lee Scratch Perry i el seu Black Ark,  
i la Mothership Connection (1975) de George Clinton qui, per cert, 
també era un gran fan de Star Trek, queda fascinat pel techno 

Fotograma de 
la pel·lícula 
‘Supa Modo’ 
(2018)
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de Detroit, una relíquia d’un passat industrial gloriós del qual 
ja només en queda el so. Un so que a través dels tambors re-
corre la distància entre el nou i el vell món, i que el porta a fer 
l’última cerca a Àfrica.

Les aportacions del futurisme africà

El panorama cinematogràfic africà ja no és aquella zona morta 
que no entra en el camp de visió de la càmera, ni aquella esgar-
rifosa “negroland” que ocupava gran part de la terra incògnita 
del mapa que el cartògraf londinenc Herman Moll va dibui-
xar l’any 1727. I malgrat compartir alguns espais comuns amb 
l’afrofuturisme de la diàspora, durant els darrers anys se n’ha 
distanciat per reforçar la seva pròpia identitat. Nnedi Okorafor, 
l’autora del text que inspiraria l’hipnòtic curtmetratge sobre 
tres bruixes científiques que mesclen juju i tecnologia, titulat 
Hello, Rain (2018), opta pel concepte futurisme africà com a 
subcategoria de la ciència-ficció que està vinculada directament 
a la cultura, la història i els punts de vista africans i no situa 
Occident al centre. D’aquesta manera, tracta d’allunyar-se de 
la doble consciència teoritzada per W.E.B. Du Bois, segons la 
qual les identitats de la diàspora es veurien també a elles ma-
teixes a través dels ulls del poder al qual s’enfronten. I en certa 
manera, les cinematografies africanes ho estan aconseguint.

La pel·lícula avantguardista de Djibril Diop Mambéty titula-
da Touki-Bouki (1973) va tenir un pic de popularitat l’any 2018 
perquè va inspirar el cartell de la gira que Beyoncé i Jay-Z fa-
rien aquell mateix any. Més enllà de l’anècdota, és interessant 
ressaltar algunes produccions com Yeelen (1987) que es mante-
nen impermeables als processos de transculturació occiden-
tal i que contribueixen a la consolidació d’un imaginari propi. 
L’escena de l’enfrontament cara a cara a la faula de La Nuit 
des Rois (2020) és una clara mostra de la influència del film de 
Souleymane Cissé. Però “no tots els núvols produeixen pluja”, 
etziba un dels ancians en la magnífica escena del ritual col·lectiu.  
I té raó: a Supa Modo (2018), estrenada a Barcelona en el marc 
del Festival Wallay de Cinema Africà, trobem una història en-

tranyable d’una nena malalta que somia en ser una heroïna  
i tot el poble es bolcarà en el rodatge d’una pel·lícula d’acció 
futurista inspirada en els superherois occidentals i asiàtics. A 
més, incorpora la figura del video joker, una espècie de griot o 
guardià de la tradició oral modern. No és casualitat, per tant, 
que la intel·ligència artificial creada per Shuri a Black Panther 
(2018) també s’anomeni Griot. 

Amb Crumbs (2015), el madrileny establert a Etiòpia Miguel 
Llansó construeix una epopeia atemporal i amb vocació uni-
versal sobre un protagonista gens normatiu que ens convida 
a reflexionar sobre les relacions, el pas del temps i la desori-
entació produïda pel procés de globalització. En una Etiòpia 
postapocalíptica i amb una narrativa marcada pel surrealisme, 
els objectes físics custodien la memòria i els paisatges aban-
donats representen futurs possibles que mai van arribar a ser. 

L’emergència del cinema africà –o dels cinemes africans, per-
què, com afirmava Ryszard Kapuscinski, “Àfrica no existeix”– 
en els darrers anys queda palesa amb la seva presència a l’edi-
ció d’enguany del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya a Sitges. Els èxits del thriller amb elements fantàstics 
Saloum (2021) i el film de terror amb un rerefons de racisme  
i classisme Good Madam (Mlungu Wam, 2021) a la secció Noves 
Visions, exemplifiquen la riquesa i la diversitat d’unes cinema-
tografies que trenquen motlles i aporten frescor al panorama 
global. El director artístic del festival, Àngel Sala, assenyala 
que “allò fantàstic forma part del quotidià a l’Àfrica actual, i no 
prové només del folklore o la llegenda popular més o menys 
exòtica, sinó de l’extrema combinació entre aquests elements 
amb l’assimilació de les noves tecnologies, la riquesa creativa 
a peu de carrer i una climatologia inestable i convulsa”. Per 
aquest motiu va repescar Neptune Frost (2021) per a la secció 
Focus: la història de la connexió còsmica entre el miner de 
coltan Matalusa i la hacker intersexual Neptune per enderro-
car el totalitarisme d’un règim oligàrquic i patriarcal es de-
senvolupa d’una forma absolutament fascinant. Es tracta d’un 
film que representa a la perfecció la nova onada del cinema 
futurista africà, desacomplexat però amb memòria, i que no 
deixarà indiferent a ningú.�
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A la boca, foc
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Respira. Nota com l’aire t’entra pel nas i et baixa 
per la gola. Segueix-li el recorregut. A poc, a poc, 
sense pressa. Nota com t’arriba fins a la panxa, et 

recorre els braços, les mans, els dits, les cames, els peus. 
Tota aquesta energia és per a tu. Una exhalació més i 
uhmmmmm, dona’t un temps i queda’t en la teva boca. 
Quina forma té?

Duc l’olor del tatami suat a les mans, i un mocador 
als ulls. Han apagat el llum i de fons sona una música. 
Mentre l’escolto, estiro les cames i, abans de recolzar-les 
del tot a terra, em quedo feta una boleta, movent-me, 
petit, d’un costat a l’altre. Noto una escalfor als ronyons 
i respiro de dalt a baix la meva columna vertebral. Faig 
ganyotes amb la boca i els ulls i, en estirar les cames, els 
meus peus es creuen amb uns de desconeguts. Obro la 
boca, i en treure l’aire, deixo anar un so. Fa així com: 
haaaaaaaammmm. 

Ressegueix amb la llengua la part interior de les gal-
tes, no tinguis pressa. I descobreix com fan les teves 
dents. Pots resseguir-les una per una. Aturo la llengua 
sobre les galtes i la moc de dalt a baix, fent un cercle 
que m’ocupa tota la boca, fins a arribar a les dents. Una, 
dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou… M’aturo 
sobre els llavis. L’inferior és més gruixut i s’hi acumula 
més saliva. També pots acariciar-te el paladar. Fa pessi-
golles, oi? 

I ara, t’atreveixes a jugar amb altres parts del teu cos? 
M’apropo el braç dret a la boca i em faig un petó al plec 
que hi ha entre el braç i l’avantbraç. No ho pensis gaire. 
Em llepo el plec que hi ha al costat de les aixelles. Pots 
jugar amb el ritme, la intensitat. Em mossego la carn de 
l’interior del braç. M’hi aturo amb la punta de la llengua 
i dibuixo petits cercles sobre aquest trosset de mi, molt 
a poc a poc. Jugo amb el ritme. Obro la boca, la tanco. 
Em quedo amb els llavis recolzats sobre la pell. La tor-
no a obrir. Em mossego fluixet, ara més fort. Tanco la 
boca, recolzo els llavis. Trec aire pel nas, el noto calent. 
Si t’animes, pots anar canviant i explorant altres racons 
del teu cos. Crec que ara vull jugar amb les mans. 

Si encara estàs aquí i m’escoltes, nota si la teva pre-
sència ha canviat després d’haver estat dedicant tanta 
atenció a la teva boca. I et proposo que, a poc a poc, co-
mencis a obrir els ulls i a interactuar amb l’exterior. 

Havia oblidat l’olor de tatami suat. L’exploro amb el 
palpís dels dits, fent-los caminar un per un, pressionant 
el terra. Em fa vergonya treure’m el mocador i aquí, en 
mi, ara s’hi està tan a gust.

–Quins són els teus límits? 
–No em ve de gust que em toqueu els peus. 
–Què t’agrada? 
–M’agrada que em llepin i em mosseguin. Que em 

mosseguin, fort, tot i que aquí a l’interior del braç molt 
fort, no. I els petons. Ah, i vull que em mogueu d’un 
costat a l’altre, que em doneu la volta. 

–Tens algun límit amb els petons? 
–Ara, no.
M’estiro cap per avall, i tanco els ulls. Som unxs 

quantxs estiradxs a terra i ens rodeja un consentiment 
irresistiblement sexy. 

Sis mans em donen la volta. Algú em fa un petó, i em 
crema la boca.�

malalletra

El relat d’Elena G. Ruiz

/ PAULA R. ZAPATA
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ressenyes

La punta de l’icebergUna crítica al 
treball mal 
treballada

Per a molts sectors 
de la generació 

que ronda la trentena, 
la relació amb el treball 
ha sigut bastament pro-
blemàtica. La promesa 
d’una vida estable que 
gira entorn d’una fei-
na satisfactòria i de 
rellevància social no 
ha sigut complerta. I 
no podia ser-ho, com 
ens recorda Amelia 
Horgan a Atrapats a la 
feina, en tant que les 
societats capitalistes 
necessiten la desigual-
tat i cicles de crisis per 
existir. Davant d’aques-
ta decepció general, ha 
aparegut un malestar 
general que té expres-
sions recents com “la 
Gran Renúncia”.

Com ens il·lustra 
Horgan, hi ha una pro-
blemàtica del treball en 
el món contemporani. 
Hi ha un volum enorme 
de feines socialment 
inútils que denoten que 
el treball és més control 
social que no pas la ba-
se d’una societat dig-
na. Hi ha moltíssimes 
feines que produeixen 
béns de consum desti-
nats a Occident que per-
petuen l’esclavatge i la 
destrucció dels mons. 
I, certament, cal que 
hi hagi gent que pensi  
i desenredi l’embolic del 
treball, les seves tram-
pes de valorització so-
cial, els seus valors gas-
tats, però que encara 
circulen eficaçment; 
que sigui capaç de des-
tronar-lo com a model 
hegemònic de relació 
amb el món i els altres. 

És una necessitat ur-
gent, perquè els ma-
lestars necessiten pa-
raules. Però Atrapats 
a la feina, no és capaç 
d’estructurar una ge-

Robert Doc Wright 
pateix un accident 

a l’Antàrtida durant una 
tempesta que li provoca 
una afàsia que li impe-
deix moure’s i comuni-
car-se. No sap ben bé 
què ha passat, però sí 
que allò és un nou ini-
ci que no només li con-
dicionarà la vida, sinó 
també la de la seva do-
na, Anna, que ja havia 
construït una vida on ell 
era un satèl·lit que vol-
tava durant un temps 
determinat i després 
tornava a desaparèixer.

El nou llibre de l’es-
criptor britànic, Jon 
McGregor, La parau-
la per vermell s’inicia 
amb una premissa que 
promet indagar en la 
importància de la co-
municació, la fragilitat, 
la dependència i, fins i 
tot, en les diferents ca-
pes de l’amor propi i en-
vers l’altre. Un conjunt 
atractiu per a qualsevol 
classe de lectora i més 
quan l’autor va ser fina-
lista del Premi Booker 
amb només 26 anys.

Al principi compleix 
amb les expectatives 
que genera. Tret d’una 
introducció un pèl pre-
cipitada de la situació 
d’Anna, on ens intro-
dueix canvis sense que 
tinguem del tot clar el 
context previ, la no-
vel·la arrenca amb bon 
ritme. McGregor pot 
presumir d’una prosa 
directa, viva, que ajuda 
a empènyer les pàgines 
d’una primera meitat 
que manté el pols amb 
la tensió latent d’un 
possible misteri en l’ac-
cident d’en Robert.

A la segona part el rit-
me és pla. L’alternança 
entre la recuperació, els 
mètodes i les teràpies 
que s’utilitzen per trac-
tar els casos com els de 
Doc, que descriu amb 
gran detall, i la relació 
amb els fills, la seva re-

ASSAIG
Atrapats a la feina. 
Com escapar del 
capitalisme
Amelia Horgan
Traducció: Miquel 
Sorribas i pròleg de 
Las Kellys
Tigre de Paper, 2022
184 pàgines

NARRATIVA
La paraula per 
vermell
Jon McGregor
Traducció: Ferran 
Ràfols
Angle Editorial, 2022
336 pàgines

Misael Alerm Pou

Jordi Montell Arroyo

nealogia del treball fins 
al present, ni és capaç 
de pensar-ne alternati-
ves. Malgrat les seves 
bones intencions, al-
guna idea esparsa i al-
gun capítol ben travat, 
el llibre avança a cop 
de tòpics i s’esfilagarsa 
per tot arreu. Hi ha con-
tradiccions recurrents, 
oblits flagrants i exem-
ples anecdòtics i super-
flus. Les solucions que 
més o menys esbossa: 
Bartleby i el “preferiria 
no fer-ho” per enèsima 
vegada, o que ens sindi-
quem. Calen llibres per 
desenredar les trampes 
de l’època, però és ne-
cessari rigor, encert  
i claredat, perquè de 
confusió ja n’hi ha mas-
sa i pertot.�

acció a la nova conjun-
tura i la seva implicació, 
dibuixa una situació fa-
miliar que, lluny de ser 
complexa, se sustenta 
en tòpics que fan el fet.

En el que sembla un 
intent per construir una 
narració elegant i sub-
til, deixa de banda la 
duresa de la història; la 
d’un home depenent in-
capaç de comunicar-se 
amb normalitat. La frus-
tració que pot despertar 
el fet de ser conscient 
d’aquests impediments, 
només la veiem repre-
sentada en un moment 
concret al bany, on des-
criu una situació dura  
i fins i tot incòmoda, en 
un gest característic de 
Robert.

Finalment, una re-
solució que no com-
pleix amb les expec-
tatives generades. Un 
tram final continuista 
que no acaba d’apor-
tar cap tret significatiu 
per l’evolució dels seus 
personatges, com quan 
sabem finalment què li 
va succeir a Robert. 

Jon McGregor enceta 
una bona idea que, en 
algun punt del desen-
volupament, el supera 
i, en l’intent de contro-
lar-la i recuperar-la, la 
perd mostrant-nos un 
text tècnicament bo, 
però que pateix quan 
intentem anar més en-
llà i veiem que la punta 
de l’iceberg, en realitat, 
és l’iceberg al complet.�



Quan vas prendre consciència dels efectes 
del canvi climàtic?
Jo soc de Los Barrios, un poble petit situat al sud 
de Cadis, dins del camp de Gibraltar, a prop d’un 
parc natural. Conèixer aquell entorn i l’estima 
que els meus pares m’han inculcat per la natura 
em van fer adonar dels impactes causats pel siste-
ma econòmic actual, d’aquí que decidís estudiar 
Ciències Ambientals.

Has combinat l’anàlisi d’aquest fenomen amb 
la militància a Extinció Rebel·lió i, més tard, al 
col·lectiu Rebel·lió Científica. Com ha sigut 
aquest procés?
De petita ja havia participat en algunes refores-
tacions i protestes del 15M. Però va ser treballar 
en el departament d’Ecologia de la Universitat de 
Granada, on vaig estudiar l’origen de 
l’escalfament global, que em van por-
tar a Extinció Rebel·lió i, de retruc, 
a trobar un sentit a la vida, perquè 
havia caigut en una greu depressió.

El teu activisme ha coincidit amb 
la pandèmia i l’increment dels 
desastres climàtics arreu del 
món. Això t’ha reafirmat en la ne-
cessitat de continuar la recerca  
i les accions al carrer?
Les dues coses, perquè tan important és corrobo-
rar el col·lapse amb dades concretes, com buscar 
estratègies de pressió que ajudin a revertir l’actual 
situació. Un article recent a la revista Nature ho 
deixa ben clar: “Prepareu-vos per viure en pandè-
mia, perquè els ratpenats i els virus es propaguen  
i ja és tard per frenar els gasos d’efecte hivernacle”. 
Hem d’informar sobre això i, des de les emocions, 
trencar el silenci que ens imposen els grans mitjans.

Hi ha una voluntat deliberada perquè aques-
ta realitat no transcendeixi?
No es parla que el 2019 prop d’11.000 científics de 
153 països van advertir en un manifest a la revis-
ta Bio Science sobre els perjudicis que tenien les 

polítiques neoliberals i extractivistes. Com tam-
bé el fet que França i els Països Baixos han rebut 
denúncies per inacció climàtica o que l’educació 
ambiental està orientada a perpetuar la cultura 
hegemònica del progrés, que, com s’ha demostrat, 
no fa sinó afavorir la situació d’emergència. Hem 
de rebel·lar-nos contra aquest relat.

Quines accions poden arribar a la gent?
A part de la desobediència civil, l’art és una po-
derosa eina per combatre el canvi climàtic. S’ha 
comprovat gràcies al projecte 2020: The Walk, que 
amb un trajecte a peu de Granada a Hèlsinki va rei-
vindicar formes de viatjar no contaminants. Però 
també gràcies a la música, la pintura, el cinema o 
la poesia podem connectar els coneixements ci-
entífics amb la societat i estendre la necessitat de 

defensar la diversitat, les cures i el 
respecte cap a altres formes de vida.

Figures com l’actriu Emma 
Thompson o l’activista Greta 
Thunberg han esdevingut refe-
rents de les noves protestes. Què 
penses d’aquests lideratges?
Entenc que la ciutadania vulgui po-
sar rostres a les lluites, però és con-
traproduent que girin entorn d’una 
persona sobre la qual recau tota la 

responsabilitat. Cal que hi hagi rotació i que el 
moviment sigui prou horitzontal i participatiu per 
evitar que el poder l’estigmatitzi i el privi d’empo-
derar a la població.
 
Les últimes accions de Just Stop Oil, Última 
Generació o Futur Vegetal en recintes mu-
seístics han aixecat força polseguera. Són un 
camí vàlid per sacsejar la societat?
El poder ho ha presentat com a actes incívics, però 
estan portant a debat si és ètic donar més valor al 
patrimoni cultural que al natural. Al capdavall, es 
tracta d’obrir finestres d’Overton; és a dir, trobar 
maneres imaginatives de modificar l’opinió públi-
ca i transformar la realitat.�

El 6 d’abril, Belén Díaz 
Collante i quinze activistes 
més de Rebel·lió Científica 
van ser detingudes a 
Madrid per llançar un tint 
biodegradable vermell a 
la façana del Congrés dels 
Diputats. Amb aquesta 
protesta, el col·lectiu 
científic s’afegia a la riuada 
d’accions que denuncien 
l’Estat espanyol per la seva 
inacció climàtica: lluny de 
reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, 
els ha incrementat un 5,9 % 
el darrer any. Ambientòloga 
de professió, Díaz Collante 
ha estudiat els efectes de 
la depredació accelerada 
del planeta que, entre 
altres coses, està provocant 
desplaçaments massius de 
població i la fractura social. 
L’ambientòloga i activista 
aposta per aprofundir en 
la desobediència civil i 
actuar des del paradigma 
del decreixement. Aviat 
es mudarà als Pirineus per 
viure en coherència amb 
aquest principi.

“Que les lluites 
girin entorn d’una 
persona sobre la 
qual recau tota la 
responsabilitat és 
contraproduent”

“L’art és una eina poderosa per 
combatre el canvi climàtic”

Àlex Romaguera

Belén Díaz 
Collante,  
de Rebel·lió Científica
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/ ECOHERENCIA  
S. COOP. AND.
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