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Informació que
no trobareu
a cap mitjà
del País Valencià
Redacció Directa (País Valencià)

Comunitat

En quin mitjà trobaríeu inves-
tigacions com les que publi-
quem en este número? Per pri-

mera vegada, un mitjà ha destapat 
la infiltració d’un agent de la policia 
espanyola en el moviment popular 
del País Valencià. No es tracta de 
la primera investigació periodística  
elaborada des del nucli valencià de 
la Directa. Al llarg de set anys de tra-
jectòria, ens n’han precedit moltes 
d’altres, però tenim clar que aques-
ta marcarà un punt d’inflexió en la 
nostra línia del temps.
El nucli de la Directa al País Valencià 

va nàixer amb la missió de fer pe-
riodisme d’investigació, indepen-
dent, cooperatiu i en valencià; per 
a aconseguir que la societat deixa-
ra de patir la manipulació, la des-
informació, l’obstrucció i el silenci 
que ha sofert per culpa d’un partit 
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polític que havia fet d’una eina per 
al poble una eina per a aconseguir 
la seua hegemonia. Amb l’arribada 
de l’anomenat govern del canvi i el 
naixement de la nova corporació va-
lenciana de mitjans, algunes coses 
del panorama mediàtic valencià han 
canviat, però, malauradament, mol-
tes altres resten igual.
El relat mediàtic continua controlat 

per partits polítics i empreses. Per ai-
xò són tan importants mitjans com 
la Directa. A nosaltres no ens finança 
cap partit polític, empresa o institu-
ció. Els nostres ingressos provenen 
en un 70 % de fons propis (subscrip-
cions, donacions i serveis externs).  
I és gràcies a la independència edi-
torial i al treball en equip que po-
dem engegar investigacions com les 
tres que hem destapat fins ara del 
cas “Espionatge d’Estat”. És gràcies 

a una base social molt diversa que 
podem aportar una mirada crítica  
i dissonant en comparació amb la res-
ta de mitjans hegemònics. Sense la to-
tal llibertat periodística que aquesta 
base ens permet exercir, resultaria 
molt difícil fiscalitzar a qui destinen 
fons públics a espiar l’activisme i 
anticapitalista. 
La Directa creix al ritme que creixen 

les seues subscripcions. Si amb prop 
de 3.800 subscriptores hem pogut 
destapar un cas d’infiltració policial 
com d’aquesta magnitud, imagineu 
el que podríem fer amb una base 
social molt més gran. Si encara no 
sou subscriptores, vos convidem a 
fer-vos també vostra la Directa. Si 
ja en sou, animeu a les del vostre 
voltant a fer el pas.  
Fem-ho possible. Enfortim, entre to-

tes, la Directa al País Valencià.  

Feu una 
donació

Feu una 
subscripció
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L’agent del Cos Nacional  
de Policia espanyol  
R. M. F., amb la identitat 
falsa de Ramón Martínez 
Hernàndez, s’ha infiltrat 
durant dos anys en el 
moviment popular  
i antifeixista de València 
per mitjà de Cuidem 
Benimaclet i el centre social 
okupat anarquista l’Horta

Ester Fayos  
i Irene Molina

4    A FONS

E
n juny de 2020, un agent del Cos 
Nacional de Policia espanyol (CNP) 
s’infiltrava en l’esquerra indepen-
dentista i en el moviment pel dret 
a l’habitatge de Barcelona sota la 
identitat falsa de Marc Hernàndez 

Pons. No era un cas aïllat. En paral·lel, un altre 
agent del cos aterrava en el centre social okupat 
La Cinètika per infiltrar-se en els moviments soci-
als de la capital catalana sota la identitat falsa de 
Daniel Hernàndez Pons.
Dues setmanes després de destapar el segon in-

filtrat, aquest mitjà ha pogut confirmar que no 
estaven sols. En març d’aquell mateix any 2020, 
un jove que es feia anomenar Ramón Martínez 
Hernàndez s’introduïa en el moviment popular 
de València. Segons ha certificat la Directa gràci-
es a una llarga i minuciosa investigació, la seua 
identitat real correspon a les inicials R. M. F., és 
agent de la policia espanyola i originari d’un mu-
nicipi costaner de la comarca catalana del Baix 
Llobregat (encara que en l’àmbit de l’activisme 
valencià es presentava com a criat a l’Hospitalet 
de Llobregat), on va residir fins que es va incor-
porar a l’escola de policia d’Àvila.

Diverses imatges que 
acrediten la participació 
de l’agent infiltrat en el 
moviment popular de 
València: d’esquerra a 
dreta, en la reocupació 
del CSOA l’Horta el 14 
de desembre de 2020; 
en el cordó de seguretat 
a una manifestació 
d’Acció Antifeixista de 
València l’1 de Maig de 
2021; a una trobada 
d’un grup de capoeira 
de València, l’estiu de 
2020; a la manifestació 
en homenatge a Guillem 
Agulló, l’11 d'abril de 2021 
a Burjassot

Un talp 
policial



Directa 563 13.02.2023 A FONS    5

Això el porta a assistir a diversos esdeveniments 
com l’acte polític i la manifestació en homenatge 
al jove antifeixista assassinat per l’extrema dreta 
Guillem Agulló, celebrats l’11 d’abril de 2021 en 
Burjassot (l’Horta Nord).

Un passat fictici
Ramón Martínez es presenta com un xic de classe 
treballadora que ha crescut al barri de Bellvitge 
de l’Hospitalet de Llobregat i que, des de ben jove, 
havia estat treballant de paleta amb el seu pare 

“per a tirar una mà a casa”. En setembre de 2019 
hauria arribat a València amb la seua parella, amb 
qui comparteix pis a l’avinguda Blasco Ibáñez. Al 
cap de poc temps, segons el seu relat, trenca amb 
la seua companya i es muda a un pis xicotet del 
carrer de Peris Mencheta, a Benimaclet. A una de 
les activistes, que fins fa un parell de setmanes es 
considerava una de les seues millors amigues, li 
crida ara l’atenció que la seua habitació fora tan 
asèptica: “Tenia un llit, un escriptori, algun cartell 
i una balda amb llibres”.
Malgrat la suposada ruptura sentimental amb una 

dona que ningú entre l’activisme valencià va co-
néixer, Martínez Hernàndez es queda a la ciu-

ves per aturar l’execució d’un projecte urbanístic 
a aquest barri de València.
Amb l’esclat de la pandèmia es va aturar tot, tam-

bé el pla d’infiltració. Però, a través del grup de 
Telegram de Cuidem Benimaclet –que és membre 
d’EntreBarris, una xarxa de col·lectius i associacions 
veïnals dels barris de València–, en el qual ja s’havia 
introduït, el talp policial va continuar al corrent dels 
debats i accions que sorgeixen durant el confinament.
Camí llarg, passa curta. Qui es fa dir Ramón 

Martínez s’endinsa en el teixit associatiu d’un barri 
que s’ha convertit en l’epicentre de les lluites soci-
als i les xarxes comunitàries de la ciutat. Coincidint 
amb el relaxament de les mesures contra la  
covid-19, s’integra en l’activisme del Centre Social 
Okupat Anarquista (CSOA) l’Horta, mitjançant la 
seua entrada en el grup que hi practica l’esport 
de combat muay thai, i en Grama, la xarxa de re-
ciclatge i repartiment d’aliments de Benimaclet.
Per mitjà d’aquest darrer espai s’incorpora al 

grup de suport a la comunitat migrada que habita 
en La Garrofera, un edifici abandonat que havia 
estat una central lletera. Des d’ací fa el salt al 
moviment antifeixista de València, esdevenint un 
militant actiu en mobilitzacions i accions directes. 

Un pèrit especialitzat en criminalística ha elaborat 
per encàrrec de la Directa un informe fisonòmic 
amb imatges de les identitats real i fictícia de l’in-
filtrat. Es comparen fotografies de la seua joventut i 
de la seua etapa com a activista a València i es con-
clou que, “sense cap gènere de dubtes, les fotogra-
fies corresponen a una única i mateixa persona”.
La revelació d’aquest nou cas d’espionatge i els 

múltiples vincles entre tots tres agents policials 
evidencien que estem davant d’una operació co-
ordinada per a espiar l’activisme d’esquerres i anti-
capitalista dels Països Catalans, sota la batuta del 
comissari general d’informació Eugenio Pereiro 
Blanco i sota una estructura jeràrquica encapça-
lada pel ministre de l’Interior espanyol Fernando 
Grande-Marlaska.
L’agent infiltrat Ramón Martínez Hernàndez va ju-

rar el càrrec de funcionari de carrera de la Policia 
espanyola el 13 de juny de 2019, dos anys després 
d’ingressar a l’Escola Nacional de Policia d’Àvila, 
on es formen i graduen tots els agents del CNP. A 
principis de març de 2020, ja amb la identitat falsa 
i poc abans de complir 28 anys, apareixia per pri-
mera vegada a Cuidem Benimaclet, una assemblea 
veïnal oberta que aglutina famílies, gent gran i jo-

en l’activisme 
de València
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L’estiu de 2020 
l’infiltrat tenia 
accés a les actes 
d’Entrebarris i del 
CSOA l’Horta, del 
qual va arribar a tenir 
còpia de les claus

11 de setembre de 2017
Ingressa a l’escola de policia 
d’Àvila, en la mateixa promoció 
que els altres dos agents infiltrats 
destapats per la Directa.

Març de 2020
Sota la identitat de Ramón 
Martínez Hernàndez, aterra a 
Cuidem Benimaclet i té accés a la 
informació d’EntreBarris, la xarxa de 
col·lectius dels barris de València. 

Setembre de 2020
Sota la identitat falsa, comença 
a estudiar Treball Social a la 
facultat de Ciències Socials de la 
Universitat de València. 

4 de juny de 2019
La Secretaria d’Estat de 
Seguretat el nomena funcionari de 
carrera del Cos Nacional de Policia 
espanyol. Jura el càrrec i en pren 
possessió el 13 de juny de 2019.

Estiu de 2020
Consolida la seua infiltració 
incorporant-se a tres col·lectius 
del CSOA l’Horta de Benimaclet: el 
grup de muay thai, Grama i el grup 
de suport a La Garrofera.

tat: finalitza el curs d’accés a la universitat per 
a majors de 25 anys i es matricula en el grau de 
Treball Social a la Universitat de València (UV), on 
comença a assistir a classe en setembre de 2020. 
Paral·lelament, utilitza com a carta de presenta-
ció una suposada activitat política en l’Esquerra 
de l’Eixample de Barcelona durant el procés inde-
pendentista, així com la predisposició a “ocupar 
la primera línia de lluita”.
Al principi, algunes persones de l’activisme as-

seguren que li van fer preguntes sobre el seu pas-
sat, “però en veure que era una persona tímida i 
reservada, no li vam insistir”, explica Alba, una 
jove del barri amb qui va establir un dels vincles 
més íntims i que, com la resta de testimonis que 
apareixen en aquesta investigació, demana que 
se la cite amb pseudònim.

La multimilitància
Per aquelles dates, Benimaclet estava bolcat en 
la lluita contra el Programa d’Actuació Integrada 
(PAI) i s’organitzaven reunions, formacions ober-
tes, tallers i paradetes informatives a la plaça per 
fer front al pla urbanístic. A València tenia lloc 
la campanya “La Sareb és nostra”, en el marc 
de la qual s’anunciaven okupacions d’habitatges  
i de seus de societats immobiliàries. Alhora, s’ha-
vien viscut dues vagues feministes multitudinàries 
i dues diades del 9 d’Octubre en què el moviment 
antifeixista havia tingut un marcat protagonisme.
Amb la represa de les trobades presencials, 

Martínez Hernàndez assisteix a la primera assem-
blea oberta de la Xarxa de Suport Mutu i Cures, 
impulsada per Cuidem Benimaclet, el centre social 
l’Horta i l’Assemblea Feminista de Benimaclet. Allí 
coneix a Laia, una de les persones amb qui man-
tindrà una amistat que s’allargarà durant més d’un 
any. “Al final de l’assemblea es va apropar i em 
va proposar fer una cervesa, però jo no podia. Es 
va mostrar interessat per fer algun esport i li vaig 
parlar d’un grup de capoeira”, recorda.
El parell de sessions de capoeira a les quals va 

assistir van ser la porta d’entrada del policia al 
grup de muay thai i a l’Horta, centre neuràlgic de 
l’activisme social al barri i al conjunt de la ciutat. 

Som a l’estiu de 2020 i l’agent infiltrat ja milita 
en tres col·lectius –Cuidem Benimaclet, Grama i 
el grup de muay thai– i té accés a totes les actes 
de les assemblees d’EntreBarris i del centre soci-
al l’Horta. Cada mes, com a membre de Grama o 
del grup de muay thai, assisteix al màxim òrgan 
de decisió de l’Horta i, fins i tot, arriba a tenir-ne 
còpia de les claus.

Un xic molt col·laborador
El seu caràcter, que els qui hi van congeniar quali-
fiquen de tímid, simpàtic i amable va fer que no li 
costara gens crear vincles de confiança. “Era una 
persona molt respectuosa, gens invasiva. Si algú 
necessitava alguna cosa, sempre hi estava”, des-
criu una de les integrants del grup de muay thai. 
No acostumava a participar i compartir la seua 
opinió en les assemblees ni en cap dels almenys 
huit grups de Telegram en els quals va aconse-
guir entrar. Tampoc manifestava les seues idees 
a la gent més propera, tot i que en alguna ocasió 

–segons detalla una activista del seu entorn– es va 
definir obertament com a antifeixista.

Com a membre de 
Cuidem Benimaclet, 
el policia infiltrat va 
coordinar diverses 
accions contra el pla 
de reforma del barri
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15 de gener de 2021
Se suma a l’ocupació d’una 
immobiliària en el marc de la 
campanya “La Sareb és nostra”, 
impulsada per EntreBarris.

1 de Maig de 2021
Participa en una manifestació 
convocada per Acció Antifeixista 
València com a membre del cordó 
de seguretat. 

Setembre de 2021
Explica al seu entorn que  
se’n torna a Barcelona i que  
ha sol·licitat el trasllat  
de l’expedient acadèmic. 

14 de desembre de 2020
Participa en la protesta  
contra el desallotjament del 
CSOA l’Horta i en la posterior 
recuperació de l’espai. 

18 de febrer de 2021
Organitza i participa activament en 
la segona mobilització al centre de 
València contra l’empresonament 
de Pablo Hasél. 

El que sí que mostrava era molt d’interés per l’acti-
vitat política de Benimaclet i sempre estava disposat 
a col·laborar en l’organització de qualsevol mobilit-
zació, activitat o acció. “Les portes se t’obren molt fà-
cilment quan eres una persona motivada a participar, 
siga en accions concretes o assemblees de base”, ma-
nifesta Jordi, exmembre d’Acció Antifeixista València 
amb qui l’agent infiltrat va mantenir una estreta re-
lació de militància. Ramón Martínez Hernàndez no 
va assistir a cap assemblea d’aquest col·lectiu an-
tifeixista, però sí que va aconseguir infiltrar-se en 
alguns dels seus grups d’acció directa.
La proactivitat, el compromís i l’elevat nivell d’im-

plicació van caracteritzar la seua estratègia. Es 
va involucrar fins al punt de liderar algunes mo-
bilitzacions, activitats i accions de sabotatge. En 
febrer de 2021, va participar en l’assemblea per a 
organitzar les protestes contra l’empresonament 
de Pablo Hásel i va formar part del bloc capdavan-
ter de manifestants que empenyia el cordó policial 
per a obrir-se pas. En una altra ocasió, va assistir 
a la marxa antifeixista de l’1 de Maig de 2021 com 

a membre del cordó de seguretat organitzat per 
Acció Antifeixista València.
Fins i tot, algunes de les amistats més íntimes que 

va establir es van forjar perquè les “animava” a 
formar part dels espais o accions en què partici-
pava. Testimonis de l’entorn ho avalen: “Em vaig 
quedar en atur i vaig començar a anar a Grama. 
Ell ja hi era i va ser qui em va introduir en el grup 
de suport de La Garrofera. A poc a poc, vam tenir 
molts grups en comú”, detalla Elena, una jove acti-
vista. Diversos testimonis expliquen a la Directa que 
Ramón Martínez va ser un dels impulsors del grup 
de veïnes que algunes nits eixien a tombar les tan-
ques que havia col·locat la promotora Metrovacesa 
en el perímetre dels terrenys del PAI i que ell ma-
teix va tirar-ne algunes. També va participar en la 
gravació d’un videoclip d’un rap antifeixista i el 
van convidar al cementiri de Paterna per fer una 
visita guiada durant els treballs d’exhumació de les 
restes de represaliats pel franquisme.
Malgrat la seua ocupada agenda de militància, mai 

va declinar assumir responsabilitats o promoure 

iniciatives. Com a membre de Cuidem Benimaclet, 
es va comprometre a coordinar algunes accions  
i a sumar-se a la preparació d’una manifestació 
contra el PAI juntament amb l’Associació Veïnal 
de Benimaclet. També es va oferir per a organit-
zar una kafeta en el CSOA La Gamberra del barri 
del Campanar en solidaritat amb un grup de jo-
ves migrades, alhora que es responsabilitzava de 
la recollida dels diners de Grama per a la visita a 
València de la gira de moviment zapatista, així com 
d’algunes rifes antirepressives. De la mateixa mane-
ra, s’encarregava d’administrar el canal de difusió 
de la xarxa d’aliments i en maig de 2021 va pilotar 
la creació de dos grups de Telegram per a viatjar  
a un torneig d’esports de contacte que se celebrava 
a Molins de Rei (el Baix Llobregat).
La seua mimetització no només va atendre a l’acti-

vitat política, sinó també a la implicació emocional 
amb algunes activistes i persones en situació de 
vulnerabilitat a les quals acompanyava. En febrer 
de 2022, quan feia cinc mesos que havia marxat de 
València, una de les seues millors amigues va con-
tactar amb ell per comunicar-li que un dels joves 
migrants de La Garrofera havia mort. Un dia des-
prés, Ramón li va contestar amb un àudio amb el 
següent missatge: “Ahir vaig veure els missatges i… 
Bueno, vaig flipar, la veritat. Vaig entrar en xoc, no 
m’esperava això. Ha sigut una notícia supertrista”.

A la universitat amb documentació falsa
La publicació de la infiltració de Marc Hernàndez 
Pons el juny de 2022 va fer despertar les prime-
res sospites a diverses persones de l’entorn de 
Ramón Martínez. El modus operandi d’ambdós 
agents s’assemblava massa: manca d’informació 
sobre el seu passat, una vertiginosa militància a 
molts col·lectius en poc de temps i, en el cas de 
l’infiltrat a València, una sobtada desaparició que 
feia dubtar de la veracitat de la seua història. Va ser 
aleshores quan la Directa va iniciar la seua investi-
gació per rastrejar les dades existents de Ramón 
Martínez Hernàndez i la seua identitat falsa es va 
anar esmicolant.
Un dels aspectes més significatius d’aquesta in-

filtració policial és que l’activista fictici va po-

L’informe d’un pèrit especialitzat 
en criminalística acredita que 

l’infiltrat a València i el policia R. 
M. F. són, “sense cap gènere de 

dubtes”, la mateixa persona
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Ramón Martínez Hernàndez va coordinar 
el grup que va tombar tanques de l’empresa 
Metrovacesa en solars de Benimaclet i es va 

enfrontar amb la policia en una protesta contra 
l’empresonament de Pablo Hasél

8    A FONS

Jesús Rodríguez

La involucració d’un agent 
policial amb la identitat de 
Ramón Martínez Hernàndez 
en l’activisme valencià el va 

portar fins a l’extrem d’assumir un pa-
per protagonista en diverses accions 
de protesta i sabotatge. Així ho deta-
llen a la Directa activistes del seu en-
torn que, fins i tot, han aportat arxius 
d’àudio de moments posteriors a les 
accions que confirmarien la participa-
ció en les mateixes de l’agent del Cos 
Nacional de Policia espanyol (CNP). A 
les 23.59 h del 29 de juny de 2021 va 
enregistrar i enviar aquest missatge 
a un activista: “Ei, tio, ja estic a casa, 
acabo d’arribar. De camí a casa no he 
vist cap cotxe de madera ni res de res. 
Vosaltres heu arribat bé, no?”.
Aquella nit, un grup de veïnes del 

barri de Benimaclet acabaven de 
tombar desenes de tanques anco-
rades en formigó que l’empresa 
Metrovacesa havia instal·lat a solars 
de la seua propietat. Segons testimo-
nis presencials, Martínez Hernàndez 
liderava el grup i va assumir tasques 
de control de les patrulles policials. 
No era la primera nit, ni va ser l’últi-
ma. La història es repetiria almenys 

L’espia va liderar 
accions de 
sabotatge  
a València

en altres quatre ocasions. En l’actu-
alitat, cinc veïns i veïnes són a l’espe-
ra d’un judici pels danys ocasionats  
a les tanques, valorats per la construc-
tora en milers d’euros. Curiosament, 
però, la imputació no es deriva de les 
accions liderades per l’infiltrat, sinó 
per una manifestació veïnal a plena 
llum del dia. 
El talp, ara descobert, també ha-

via tingut un protagonisme destacat 
mesos abans. El 14 de desembre de 
2020 participava en la reocupació del 
CSOA l’Horta, després que un gran 
dispositiu policial l’haguera inten-
tat desallotjar sense ordre judicial. 
Així mateix, el 15 de gener de 2021, 
va estar present en l’ocupació de la 
seu de la societat immobiliària Haya 
Real Estate de València per protes-
tar per un desallotjament executat 
per la Sareb. Quan van arribar els 
primers agents de policia, l’infiltrat 
es va ubicar encarat al cordó polici-
al, plenament integrat en l’acció de 
desobediència.
Finalment, el 18 de febrer de 2021, 

en una manifestació contra l’empre-
sonament de Pablo Hasél va tornar  
a col·locar-se a la primera línia d’ac-

der fer diversos tràmits legals i administratius 
amb la seua identitat falsa. Per a matricular-se a 
la Universitat de València (UV), encara que es fa-
ça mitjançant la prova per a majors de 25 anys, 
cal presentar un document d'identitat oficial i ha-
ver superat el batxillerat i uns exàmens d’accés. 
Durant el curs acadèmic de 2020-2021, sota la se-
ua identitat falsa, Ramón Martínez Hernàndez va 
ser un alumne més del grup A del primer curs 
de Treball Social a la UV. Cal destacar que els do-
cuments d’identitat falsos només els pot expedir 
el Ministeri de l’Interior espanyol. En el cas de 
Ramón Martínez, a banda de tenir un DNI fals –amb 
la seqüència alfanumèrica 49735198K– hem pogut 
confirmar que també disposava d’una identitat fal-
sa en el sistema sanitari valencià, inscrita a través 
del número 46/11739103/09  de la Seguretat Social.
La doble vida que va mantenir durant tot el perí-

ode d’infiltració el va obligar a buscar coartades 
per a justificar les seues absències. Als matins, se-
gons assegurava, anava a classe i, de tant en tant, 
no assistia a assemblees perquè havia de “fer un 
treball” de la universitat o perquè estava “super 
liat amb la uni”, tal com va quedar enregistrat en 
àudios que s’intercanviava amb companyes de mi-
litància. Durant les vacances d’estiu de 2020 i 2021 
o alguns caps de setmana pausava totes les comu-
nicacions i desapareixia, sota el pretext d’haver de 
visitar la família o de fer alguns treballs puntuals 
en el sector de la construcció.
Després de la pausa estiuenca de 2021, a principis 

de setembre, Martínez Hernàndez va reaparéixer a 
València. Aleshores, va anunciar a l’entorn activista 
més proper que havia decidit tornar a Barcelona, 
on explicava que viuria amb “un dels seus millors 
amics” i que continuaria estudiant Treball Social. 
La mudança es va allargar unes setmanes perquè, 
segons va comunicar, tenia problemes amb el tras-
llat de l’expedient acadèmic a la Universitat de 
Barcelona (UB). Malgrat això, les investigacions 
de la Directa desmenteixen aquest extrem, perquè 
Ramón Martínez mai ha estat estudiant de la UB.
Per a acomiadar-se del seu cercle d’amistats 

més proper, l’infiltrat va celebrar un sopar en el 
Centre Social-bar Terra i va marxar de València el 
20 de setembre de 2021. Abans, va advertir que 
no volia mantenir cap vincle amb ningú perquè 
no li agradaven “les relacions a distància” i que 
abandonaria l’activitat política per a centrar-se 
a “estudiar i entrenar”. Tot i l’absència presen-
cial, va intercanviar missatges de mòbil amb el 
seu entorn fins al juliol de 2022. Arran dels pri-
mers indicis de sospita, una de les seues millors 
amigues el va contactar per a saber d’ell. Ramón 
Martínez li va contestar quatre dies després, sense 
especificar massa la seua situació, i va mantenir 
activa la seua línia telefònica com a infiltrat fins 
al desembre de 2022, amb accés a la informació 
compartida pels grups en els quals participava.
Finalment, ha estat expulsat de tots els canals de 

comunicació col·lectius el 13 de febrer de 2023. 
Des del moviment popular de València, una vega-
da conegut el cas, es demana no entrar en pànic: 

“No ens aïllem en les nostres cases. Si hi ha hagut 
un infiltrat, és que estem fent les coses bé. No ens 
arrepleguem. Al revés, hem de continuar militant, 
amb cura i autoprotecció i revisant les nostres pràc-
tiques”, assevera una militant del CSOA l’Horta en 
declaracions a aquest mitjà.�
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En gener de 2021 
va ocupar la seu del 

grup immobiliari 
Haya Real Estate per 

a protestar contra 
un desallotjament 

executat per 
la Sareb

Va formar part del 
grup que va plantar 

cara al cordó 
policial en una 

protesta contra 
l’empresonament 

de Pablo Hasél

En febrer de 2021, 
va participar 
de forma activa 
en el grup de 
manifestants que 
espentava el cordó 
policial per a obrir 
el pas en una 
mobilització contra 
l’empresonament 
de Pablo Hasél
/ ARXIU

ció. Diverses fotografies van immor-
talitzar el moment en què un grup 
de manifestants –entre les quals es 
trobava l’agent infiltrat– espentaven 
un cordó policial 
a la plaça de Sant 
Agustí. Es van pro-
duir dures càrre-
gues dels antiavalots 
del Grup III d’inter-
venció policial del 
CNP i la protesta va 
quedar avortada.

Marc legal limitat
Fonts jurídiques 
consultades per la 
Directa apunten al 
fet que el lideratge  
i la participació d’un 
infiltrat en accions 
de sabotatge o en enfrontaments 
amb la policia només seria legal –i, 
així i tot, amb limitacions– si la fi-
gura de l’agent, en aquest cas, la de 
Ramón Martínez Hernàndez, fos la 
d’un agent encobert supervisat per 
l’autoritat judicial.
A l’Estat espanyol, la infiltració po-

licial i la figura del policia encobert 

estan regulades per l’article 282 bis 
de la llei d’enjudiciament criminal, 
que estableix que el jutge d’instruc-
ció competent, o el Ministeri Fiscal, 

“podran autoritzar 
funcionaris de la po-
licia judicial, mitjan-
çant resolució fun-
dada, a actuar sota 
identitat suposada  
i a adquirir i trans-
portar els objec-
tes, efectes i instru-
ments del delicte 
i diferir-ne la con-
fiscació”. Parlem, 
doncs, d’una me-
todologia especial 
d’investigació ca-
racteritzada per ser 
més agressiva amb 

el sistema de garanties que la resta 
de mitjans convencionals i, per això, 
el desenvolupament de la infiltració 
policial només es contempla en de-
terminades circumstàncies i exclusi-
vament en la lluita contra el terroris-
me i el crim organitzat.
Tanmateix, en els casos d’infil-

trats policials destapats fins ara per 

la Directa, la reacció oficiosa del 
Ministeri de l’Interior espanyol ha 
estat assegurar que els dos agents 
descoberts a Barcelona no necessita-
ven una autorització 
judicial perquè eren 

“agents d’intel·ligèn-
cia” sota les ordres 
de la Comissaria 
General d’Informa-
ció, i no pas agents 
encoberts.
Fins al moment de 

tancar aquesta edi-
ció, l’únic pronun-
ciament oficial de 
l’administració de 
l’Estat a les petici-
ons d’informacions 
ha sigut l’“Informe 
sobre la utilització 
d’agents d’intel·ligència per part de 
la Comissaria General d’Informació 
de la Policia Nacional”. Segons aquest 
document, amb data de 10 d’agost 
de 2022, l’objectiu dels denominats 

“agents d’intel·ligència” seria “captar 
informació d’interés” per l’ordre i 
la seguretat pública en els “entorns 
on es mouen els individus radicals o 

compromesos amb projectes seces-
sionistes il·legals”. El text, que pren 
com a referència “el context actual 
que es viu a Catalunya i els greus 

esdeveniments vis-
cuts en el passat re-
cent”, considera “le-
gítim, idoni i oportú” 
que els serveis d’in-
formació utilitzen 
aquests agents. Una 
tasca que, sempre 
segons aquest es-
crit, es porta a ter-
me “dins dels pa-
ràmetres de la nor-
ma, tenint molt en 
compte l’obligació 
d’evitar el delicte 
provocat” i sota un 
paraigua “d’absolut 

ajustament a la legislació vigent”. 
Aquest informe de la Comissaria 
General d’Informació, però, no fa cap 
referència al fet que es tracte d’agents 
encoberts amb aval judicial i tampoc 
s’apunta al País Valencià com un ob-
jectiu de les infiltracions, un extrem 
ara confirmat amb la descoberta del 
talp Ramón Martínez Hernàndez.�
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Companys de promoció, els tres agents es van infiltrar en els 
moviments socials dels Països Catalans el 2020 i tenen en comú 
diversos trets de la seua biografia real i fictícia

Gemma Garcia 
i David Bou

Marc, Dani i Ramón, 
una operació 
coordinada

Marc Hernàndez Pons, Daniel Hernàndez 
Pons i Ramón Martínez Hernàndez. 
Tres identitats fictícies que correspo-
nen a tres agents del Cos Nacional de 

Policia espanyol (CNP) infiltrats als moviments so-
cials. Com a peces d’una operació d’estat d’intro-
ducció de múltiples espies en l’activisme, tots tres 
personatges comparteixen un seguit d’elements en 
comú, tant en la seua biografia policial com en el 
modelatge de les seues identitats fictícies.
Companys de la 33a promoció, formada per 

2.587 alumnes, Marc, Dani i Ramón van ingressar 
a l’escola de policia d’Àvila l’11 de setembre de 2017  
i van jurar el càrrec en la mateixa cerimònia, 
celebrada el 13 de juny de 2019. Així mateix, 
la seua tasca com a infiltrats va arrancar l’any 
2020. Ramón Martínez ja dona senyals de vida 
a la ciutat de València el mes de març, mentre 
que Marc Hernàndez i Daniel Hernàndez es fan 
visibles als seus destins a Barcelona un poc més 
tard, a principis de juny.

Ramón Martínez 
tenia una imatge de 
perfil a WhatsApp 
feta al mateix 
apartament de 
Palma usat per Marc 
Hernàndez Pons

Al seu torn, els orígens reals de tots tres dibui-
xen una triangulació en la geografia dels Països 
Catalans: Ramón és fill d’una població de la co-
marca del Baix Llobregat de Catalunya i s’infil-
tra a València, al mateix temps que Marc, nascut  
a Menorca, i Daniel, originari de Mallorca, desen-
volupen la seua tasca d’espionatge a Barcelona. 
Tots tres parlen català. A més, la tríada d’infiltrats 
comparteix almenys un dels cognoms falsos.
L’any 2020, tant Marc Hernàndez Pons com 

Ramón Martínez Hernàndez van aconseguir ma-
tricular-se a la universitat mitjançant documen-
tació falsa per estudiar el grau de Treball Social. 
El primer, al campus Mundet de la Universitat de 
Barcelona (UB), i el segon, al campus de Tarongers 
de la Universitat de València (UV). Arran del pri-
mer cas destapat per la Directa, la UB va dur a 
terme una investigació interna del cas i el Gabinet 
Jurídic de la Presidència del Govern català va 
presentar una denúncia davant de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona pels presumptes delic-

Els tres policies van 
jurar el càrrec en la 
mateixa cerimònia, 
a l’escola de policia 
d’Àvila, el 13 de juny 
de 2019 / ARXIU
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Fernando 
Grande-
Marlaska  
Ministre de 
l’Interior

Francisco 
Pardo Piqueras 
Director General 
de la Policia

Daniel 
Hernàndez 
Pons

Ramón 
Martínez 
Hernàndez

Rafael Pérez 
Ruiz 
Secretari d’Estat 
de Seguretat

Marc 
Hernàndez 
Pons

Agents de la XXXIII promoció 
infiltrats en l’activisme

Eugenio 
Pereiro Blanco 
Comissari General 
d’Informació

Esquema de 
comandament de 
l’operació d’acord 

amb la versió 
del Ministeri de 

l’Interior espanyol 
que, fins ara, ha 

assegurat que els 
policies descoberts 

a Barcelona no 
necessitaven 

autorització judicial 
perquè eren “agents 

d’intel·ligència” 
sota les ordres de la 
Comissaria General 

d'Informació

tes de falsedat en document oficial i usurpació 
de l’estat civil, que va acabar arxivada.
A més de cursar els mateixos estudis que Marc 

Hernàndez, l’infiltrat Ramón va explicar a l’entorn 
activista de València que els seus orígens militants 
s’emmarcaven en el context del procés indepen-
dentista, concretament, en el CDR de l’Esquerra 
de l’Eixample de Barcelona. Precisament, al mateix 
barri i entorn que van servir-li a Marc Hernàndez 
Pons de porta d’accés a l’esquerra independentista, 
per mitjà del Casal Popular Lina Òdena. La Directa 
ha mostrat la fotografia de Ramón a diverses acti-
vistes de l’Esquerra de l’Eixample, que asseguren 
que no ha estat membre del CDR ni de cap altre 
espai del barri.
Malgrat que va centrar els seus esforços d’espio-

natge en els moviments socials valencians, Ramón 
també va compartir amb el segon infiltrat, Daniel 
Hernàndez Pons, l’interés pel torneig antiautori-
tari d’arts marcials Front Attack, punt de trobada 
de gimnasos autogestionats amb valors antifeixis-
tes d’arreu de l’Estat espanyol. En aquesta ocasió, 
l’infiltrat al País Valencià va crear dos grups de 
Telegram, un d’acompanyants i un altre de com-
batents, per a viatjar cap a Molins de Rei (el Baix 
Llobregat), on el 15 de maig de 2021 es va celebrar 
l’esdeveniment. Finalment, no hi va anar, però la 
cita va quedar coberta pel seu company de pro-
moció Daniel, que va assistir tant a l’edició de 2021 
com a la de 2022.

L’apartament de Palma
La persiana tradicional mallorquina de làmines ho-
ritzontals de fusta va ser fonamental per a descobrir 
que la imatge que Ramón Martínez tenia al seu per-
fil de WhatsApp fins a la publicació d’aquest repor-
tatge està feta des del mateix bloc d’apartaments 
turístics de Palma en el qual Marc Hernàndez va 
acollir algunes membres del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC) que assistien a la mesa 
nacional de l’organització, el febrer de 2022.
Tan bon punt les característiques de la persiana 

van delatar l’origen illenc de la imatge, el paisatge 
urbà va permetre acotar-la a Palma i, per l’estre-
tor del carrer, calia situar-la al nucli antic. Segons 
ha pogut confirmar la Directa, la instantània està 
presa, efectivament, des d’una de les finestres d’un 
bloc d’apartaments del carrer de Can Carrió. A 
més, l’edifici està ubicat en una zona ben conegu-
da per l’infiltrat amb el nom de Daniel Hernàndez 
Pons, que la freqüentava en les seues activitats 
d’oci quan encara vivia a la seua Mallorca natal.
Mentre estava infiltrat, Ramón mai va fer referèn-

cia a cap vincle amb Palma, però arran de la coin-
cidència de la imatge s’evidenciaria que ell també 
guarda alguna relació amb els apartaments. En el 
seu moment, Marc va explicar a la militància del 
SEPC que era un habitatge propietat del seu tiet, 
però tal com va publicar aquest mitjà, el pis consta 
com a allotjament turístic en el registre del govern 
Balear i cap dels membres del consell d’adminis-
tració de l’empresa que n’és propietària coincideix 
amb els cognoms reals de l’agent infiltrat.�
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Text: Giuseppe Savino
Fotografia: Laura Escartí

Quan fa gairebé un any 
que va començar la guerra 
a Ucraïna, entrevistem 
a Raúl Sánchez Cedillo 
(Madrid, 1969), investigador 
i membre de Fundació 
dels Comuns. A banda 
d’una prolífica tasca com 
a traductor, ha escrit 
diversos llibres d’assaig 
polític, el darrer dels quals 
és Esta guerra no termina 
en Ucrania (Katakrak, 2022). 
En aquest volum defensa 
que no hi ha pacifisme 
sense conflicte social  
i, d’altra banda, que 
l’escenari de guerra 
mundial és avui un element 
de bloqueig de tota lluita. 
En el llibre, Sánchez Cedillo 
profunditza en les arrels 
del conflicte a Ucraïna, 
analitza els discursos que 
normalitzen la dinàmica 
militar i proposa el 
que anomena una pau 
constituent.

Per què afirmes que l’actual conflicte 
armat a l’Est d’Europa no és només 
una guerra entre Rússia i Ucraïna, 
sinó una guerra interimperialialista  

i entre blocs capitalistes?
La guerra és fonamentalment d’invasió, és una 
vulneració de la Carta de les Nacions Unides, és 
una defensa justa, però a mesura que anem veient 
les contradiccions i els antecedents, ens adonem 
que això no explica res. Explica molt més el con-
flicte interimperialista entre el bloc occidental  
i l’intent neoimperialista rus. El caràcter dura-
dor i la crueltat amb què s’està obligant el poble 
ucraïnés a sacrificar-se fins a morir en massa o 
dispersar-se pel món té molt a veure amb la di-
mensió del conflicte intrasistèmic per a apuntalar 
una hegemonia en crisi, que és la dels Estats Units 
enfront de la Xina. Alhora, la guerra ofereix una 
fugida endavant del bloc occidental: fins que no 
acabe, no podem entrar seriosament en la transi-
ció verda. De moment, hi ha carbó, nuclears, gas 
i acords de fracking que destrueixen el balanç co-
mercial amb la Unió Europea i reafirmen la supre-
macia energètica estatunidenca i els acords amb 
les dictadures de la península Aràbiga que pas-
sen per la impunitat total de les seues actuacions. 

En quines claus històriques cal parar atenció 
per a entendre-ho?
Si atenem als darrers trenta anys del món postso-
viètic, veiem que Ucraïna, les repúbliques caucà-
siques, però també bona part del bloc del Pacte 
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de Varsòvia, han estat disputades entre dos blocs 
de potències. A Rússia, després dels vaivens de 
Borís Ieltsin, es produeix una síntesi de continuï-
tat de l’estat entre els oligarques que assumeixen 
el programa de reconstrucció de la potència rus-
sa, que estructura un estat autoritari, clientelar 
i corrupte amb un pluralisme polític només de 
façana. A Ucraïna es produeix això dins d’una 
zona de tensions polítiques i geopolítiques. Des 
del segle XX, els efectes de la col·lectivització, la 
invasió nazi i la participació d’una part del naci-
onalisme ucraïnès fent costat a aquesta invasió, 
produeix com a resultat un país profundament 
dividit, que ja ho estava per qüestions lingüísti-
ques i per unes fronteres que no són històriques 
o naturals, sinó les que produeix la indepen-
dència d’Ucraïna com a república socialista so-
viètica. Això ha donat com a resultat una síntesi 
impossible en termes d’estat nació, que ha sigut 
manipulada, per una banda, per l’expansionis-
me de l’OTAN, però també per l’adopció del 
món postsoviètic com una zona d’acumulació 
primitiva de capital. Països com Ucraïna han 
estat convertits a la força en exportadors nets, 
en països d’extractivisme, mentre que als anys 
seixanta era el bressol de la cibernètica i de 
la revolució cientificotècnica, un dels centres 
intel·lectuals i artístics fonamentals de l’URSS. 
Ara es considera que Ucraïna és un país del ter-
cer món i se li apliquen els mecanismes d’ajust 
estructurals que se li van aplicar a l’Argentina 
o el Brasil els anys vuitanta. 

Raúl Sánchez Cedillo
activista i escriptor

“Ucraïna enfronta dos blocs 
potencialment destructors 

dels drets socials”
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Què han provocat, en termes socials i polítics, 
aquests ajustaments?
La teràpia de xoc del Banc Mundial i del Fons 
Monetari Internacional va produir una destrucció 

“creativa”. El xoc va evitar possibles resistències, 
la construcció de contrapoders socials i, al ma-
teix temps, va possibilitar la producció planifica-
da d’un capitalisme polític, d’una oligarquia. Les 
oligarquies i les seues divisions van estructurar 
el mercat polític de tal manera que les protestes 
contra la corrupció es van dirigir contra els go-
verns existents, sempre contra els més prorussos. 
En aquestes protestes, sobretot a Kíiv, va jugar un 

serveis socials, i que el país se centre en l’esforç 
de guerra. Això tira per la borda el relat que es 
tracta d’una disputa entre Ucraïna i Rússia, entre 
un país més petit i l’os rus. 

Com pot acabar la guerra?
Aquesta guerra acabarà –si no s’esdevé una catàs-
trofe nuclear– quan Rússia estiga en crisi política 
o tan esgotada per l’esforç de guerra que es veja 
obligada a negociar la rendició i un vassallatge en-
front de la potència occidental. Almenys aquesta 
és l’estratègia de fons del bloc occidental: obligar 
a Rússia que faça una mobilització més massiva 
que la de setembre amb els 300.000 reservistes i 
que l’ús de recursos necessaris per a serveis socials 
o alimentació vagen a l’esforç de guerra. És a dir: 
una escalada que directament seria una guerra 
entre l’OTAN i Rússia, podria obrir possibilitats de 
derrota o desarticulació de Rússia. Pense que el 
més probable és una conversió d’Ucraïna en una 
espècie d’Iraq, una terra cremada, i que davant del 
grau de devastació dels atacs russos sobre la po-
blació i les infraestructures, hi haja un cisma dins 
del govern ucraïnés i del règim i que, per tant, es 
desarticule l’esforç de guerra.

Quin paper juga la Xina?
La Xina ha sigut molt prudent perquè fins fa poc 
no ha sortit de la paràlisi de la covid-19 i, per tant, 
ha mantingut unes relacions de mercantilisme. Té 
una relació comercial amb Rússia, perquè ara és 
líder del lliure mercat mundial. Mentre que Joe 
Biden, hereu de Clinton –que va impulsar l’Or-
ganització Mundial del Comerç amb la llei de re-
ducció de la inflació– està introduint clàusules 
proteccionistes que van en contra de la UE i de 
la Xina, i la Xina està alertant a l’OMC que s’estan 
vulnerant els acords. La Xina continua apostant 
pel softpower de l’expansió comercial, de la co-
operació a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina, aprofita-
rà aquest aïllament del bloc occidental i no vol 
trencar amb Rússia, perquè està aconseguint gas 
natural, petroli i recursos a millor preu. Són con-

Avui Ucraïna 
està situada a 
l’avantguarda de 
la privatització 
total, serà la 
distopia-utopia 
del lliure mercat

rol determinant l’anomenada “societat civil” –que 
és producte i síntesi del suport de les ONG occi-
dentals europees a sectors urbans, a classes mit-
janes, a professionals, a minories LGTBIQ+ o rom, 
etcètera. Les revolucions, sobretot urbanes, han 
estat deficients: no han aconseguit crear un poder 
constituent sinó que han destituït uns oligarques 
per garantir el poder de les oligarquies proocci-
dentals. A més, avui Ucraïna està a l’avantguarda 
de la privatització total, serà la distopia-utopia del 
lliure mercat. El Banc Mundial, el Fons Monetari 
Internacional, la Comissió Europea i el mateix go-
vern recomanen que es privatitze tot, inclosos els 
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seqüències inesperades de la supèrbia de l’OTAN 
i de Washington respecte a la capacitat que te-
nien d’aïllar Rússia i la Xina. Perquè veiem que 
aquesta immensa creació d’un mercat regional 
de les potències semiperifèriques amb la Xina 
està afectant també la primacia del dòlar en el 
comerç de matèries primeres. Anem cap a una 
acumulació de contradiccions en què la guerra 
comercial amb la Xina ja està declarada –l’OTAN 
va declarar que l’adversari estratègic és la Xina– 
i la Xina continua sostenint l’economia estatuni-
denca gràcies a la col·locació dels seus excedents 
comercials en deute i en inversions a Wall Street. 

Hi va haver un fort moviment contra la guerra 
de l’Iraq el 2003. On és ara l’antibel·licisme? 
La guerra de l’Iraq encara responia a una espè-
cie de repetició de Vietnam. Es tractava d’una 
potència americana que envaïa un país del qual 
en sabíem molt poc, però sabíem que era més 
pobre i més dèbil. Això s’ajuntava amb la sensibi-
litat que hi havia darrere els moviments contra la 
globalització i de defensa dels drets humans en els 
residus antiimperialistes. Hi havia un moviment 
per la pau que no havia estat desarticulat. Ara 
hem viscut una altra geometria de la guerra: hem 
tingut l’ISIS, la figura del combat antiimperialis-
ta sota la forma de terrorisme suïcida, que ha fet 
impossible la sintaxi en el discurs del pacifisme. 
L’opinió pública europea ha estat absolutament 
aliena a la qüestió ucraïnesa. Hem de recordar 
que aquesta crisi, amb el seu caràcter de guer-
ra –primer concentrada a Ucraïna–, comença el 
2014 i no ha acabat, que els acords de Minsk mai 
han estat respectats. L’opinió pública ha viscut 
d’esquena a aquesta tragèdia al centre d’Europa. 
Alhora, cal tenir en compte també que Putin és un 
personatge completament antipàtic per a qualse-
vol persona d’esquerres, emancipadora o comu-
nista. És el nostre adversari. L’Iraq estava a soles 
i Ucraïna té l’OTAN i, per tant, té una capacitat 
militar inesgotable a costa de la supervivència del 
seu poble. El discurs democràtic, del pacifisme 
militarista ara és “voleu la pau? Feu la guerra”. 

Davant d’aquest escenari, proposes el que ano-
menes “pau constituent”. Com la definiries?
En efecte, estem davant el desafiament d’això que 
en dic pau constituent. És a dir, no estem davant 
un acte ètic de solidaritat amb un poble més dè-
bil que serà destruït per la potència militar més 
gran del planeta, sinó davant de l’enfrontament 
de dos blocs potencialment destructors de la vi-
da al planeta i, en qualsevol cas, de la democrà-
cia i dels drets socials a Occident i a Rússia. Per 
tant, el repertori pacifista és només una part. 
Com més aviat s’ature la guerra, abans hi haurà 
la capacitat de reconstruir les lluites des de baix. 
La radicalitat i les dimensions d’aquesta guerra 
indiquen que està sent concebuda com un eix 
d’ordenament autoritari d’un període de crisis 
encavalcades, entre les quals la crisi climàtica 
i la de la relació entre democràcia i capitalisme. 
La pau constituent és el vincle de la desmilitarit-
zació de la societat i de les relacions actuals dels 
estats –i, per tant, ara mateix, el final de la guer-

ra d’Ucraïna– amb la reconstrucció de la política 
emancipadora, que assumeix la maduresa d’un 
altre mode de producció. Per mi, és el mode de 
producció del comú, d’allò a què remet la paraula 
comunisme, que és, en efecte, produir junts per 
al sosteniment i reproducció de la vida, entesa 
com a vida no limitada a un estat nació ni a una 
sola espècie, sinó com a ecosistema. Estem en un 
punt d’inflexió històric i cal refundar una nova 
esquerra emancipadora, l’objectiu de la qual ha 
de ser desbaratar el sistema de poder financer  
i polític de la guerra, el neoliberalisme capitalis-
ta identificat amb la guerra i el neocolonialisme,  
i abordar els problemes urgents en el marc del 
disseny d’una reorganització general de produc-
ció i reproducció basada en el comú: expropiar 
els expropiadors per produir junts una possibili-
tat de vida en el planeta. Cal adonar-se que hi ha 
una dimensió de classe en aquesta guerra i, per 
tant, una nova Internacional i un nou projecte 
són fonamentals. En cas contrari, l’esquerra des-
apareixerà de l’escena. 

A més de definir la relació de l’esquerra amb 
la guerra moderna, quina guerra diries que 
hi ha amb els nous feixismes? 
La guerra pretén eternitzar i transformar les so-
cietats europees en societats neocolonials, que 
intenten donar la volta a la decadència demo-
gràfica i productiva d’Occident sota una defensa 
armada dels privilegis i un nou sistema de mer-
cat de persones i de matèries primeres. El dis-
curs de la jungla de Josep Borrell anava en aquest 

sentit: cal filtrar, terroritzar i canalitzar aques-
ta gent amb un sistema de monitoratge. Ara, en 
el discurs de la guerra occidental antitotalitària 
s’ajunten demòcrates i dictadors o partidaris de 
la dictadura: Meloni, Erdogan, els feixistes de Pau 
i Justícia polonesos, el Grup de Visegrad o Vox. A 
més, la guerra moderna produeix uns sistemes 
en els quals prolifera el feixisme. A mesura que 
es produeix un procés de militarització, els fei-
xistes són cada vegada més eficaços, perquè per 
a un estat-guerra, qui està més disposat a morir i 
a convèncer més gent per entregar la vida, major 
utilitat té. Ho veiem també en la militarització de 
la percepció. En el cas dels refugiats ucraïnesos, el 
racisme ha sigut fonamental. Les identificacions 
de color de pell, de pertinença, fan que el que 
semblava un esforç humanitari occidental enor-
me per atendre determinats refugiats, de sobte, 
es podia fer en qualsevol moment. Això és proto-
feixista, és una militarització i racialització de la 
percepció que es legitima socialment. Davant de 
l’eliminació dels conflictes i les lluites socials, s’està 
produint de facto una assimilació per osmosis, per 
recomposició, per reformulació d’aquesta extrema 
dreta, en la mesura que trenca amb la geopolítica 
de la ultradreta del període de Trump. Es produ-
eix una línia divisòria entre Occident i el que no 
és Occident. La campanya de guerra europea està 
creant un paisatge en què les forces feixistes ad-
quiriran més poder que mai i la legitimitat de l’ús 
de la força, de la persecució del diferent, creix. És 
un argument més per a dir que aquesta guerra ha 
d’acabar com més aviat millor.�
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a doble espai

Per què parlem de  
policia política?
La infiltració d’agents policials en els moviments socials representa una vulneració 
de drets fonamentals que supera tots els límits democràtics. Cal exigir a l’Estat que 
assumeixi responsabilitats i engegui un procés reparador a les afectades
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El cas de l’agent infiltrat en els moviments 
llibertaris de base de Barcelona amb el 
nom de Dani Hernàndez Pons posa el 
focus en quins són els límits de l’Estat  

i de la policia i ens obliga a qüestionar-nos on que-
da la protecció dels drets humans quan els poders 
públics eludeixen totes les garanties democràtiques. 
Com a societat, podem tolerar que entrin a les nos-
tres vides, cases i assemblees sense justificació, de 
forma prospectiva i sense cap mena de control? 

La querella interposada per cinc de les activis-
tes afectades per la infiltració és una acció judi-
cial que té per objectiu l’esclariment dels fets i la 
depuració de responsabilitats. Això no obstant, 
aquest procés judicial també ha obert la porta a 
un debat públic sobre els límits legals i ètics de 
les operacions d’intel·ligència de l’Estat i ha esde-
vingut una punta de llança per al qüestionament 
d’uns mètodes repressius que han afectat de ma-
nera directa a nombrosos col·lectius i persones 
vinculades als moviments socials.

Aquesta operació s’ha articulat amb l’objectiu 
de monitorar i desestructurar els moviments lli-
bertaris, fet que suposa una greu vulneració dels 
drets civils i polítics que no troba emparament 
en el nostre marc legal. La legislació estableix 
que, davant d’un mètode d’investigació tan ex-
cepcional i potencialment lesiu per als drets de 
les persones, només un risc fonamentat de con-
ductes delictives taxades –per la seva gravetat  
i perillositat– pot avalar el seu ús. Aquesta, en can-
vi, ha estat una infiltració operada com a mètode 
prospectiu per a l’obtenció d’informació personal 
i política del teixit associatiu i sindical i, per tant, 
sense cap mena d’emparament legal i contrària al 
marc regulador internacional dels drets humans.

L’operació d’infiltració ha generat impactes psi-
cosocials molt greus en les dones activistes afecta-
des, pel fet que ha suposat un atemptat contra la 
seva autonomia sexual i la seva dignitat personal. 
Els fets denunciats han implicat una transgres-
sió dels seus valors i creences més identitàries. 
Aquest és un element cabdal en l’articulació ju-
rídica del cas, si es té en compte que la jurispru-
dència vincula el concepte d’integritat moral a la 

idea de dignitat humana. Aquests fets suposen una 
clara vulneració al dret a no patir tortures, tractes 
cruels, inhumans o degradants. L’Organització 
Mundial Contra la Tortura ja ha manifestat que 
cal que l’Estat assumeixi la seva responsabilitat 
i dugui a terme una investigació exhaustiva. La 
prohibició absoluta de la tortura inclou el deure 
dels estats d’investigar de forma efectiva i exhaus-
tiva les denúncies per maltractaments.

La pràctica repressiva descrita transcendeix els 
impactes individuals, atès que ha suposat tam-
bé l’afectació als drets col·lectius de participació 
política, en un intent de criminalització dels mo-
viments socials de base. La infiltració consolida 
la naturalització de la violència institucional cap  
a un determinat sector polític i suposa la degrada-

Mireia Salazar Gabarró
i Sònia Olivella Saludes
Advocades d’Irídia, centre per 
a la Defensa dels Drets Humans

ció dels estàndards de protecció de les llibertats 
democràtiques bàsiques, com la llibertat d’asso-
ciació, ideològica, d’expressió i d’afiliació sindi-
cal. El deure de l’Estat de protegir aquests drets 
preval amb independència que el seu exercici 
promogui idees o objectius destinats al qüestio-
nament del poder mateix.

Aquests drets –pilars fonamentals de les so-
cietats lliures i democràtiques– només poden 
veure’s limitats per restriccions prèviament es-
tablertes per llei i de conformitat amb procedi-
ments adequats. Aquestes restriccions no poden 
conferir discrecionalitat il·limitada o generalit-
zada a qui les aplica i, en tot cas, han d’estar 
supeditades a fins legítims. En el present cas 
no es dona cap d’aquests tres requisits: l’Estat 
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El deure de l’Estat 
de protegir els 
drets democràtics 
bàsics preval, amb 
independència 
que el seu exercici 
impliqui qüestionar 
el poder mateix

/ MARIA CONILL

ha excedit tots els límits afectant no només les 
persones i entitats directament perjudicades, 
sinó a la condició mateixa de democràtica de 
la nostra societat.

El cas paradigmàtic de Spycops Scandal, la 
infiltració policial en els moviments socials al 
Regne Unit, no només va constatar la vulnera-
ció de fins a cinc drets fonamentals de l’activista 
Kate Wilson. També va suposar l’inici d’un pro-
cés de veritat i reparació que va acabar revelant 
tota una operació secreta en la qual 140 agents 
encoberts van espiar més de mil grups polítics. 
L’Spycops Scandal va commoure la societat an-
glesa, establint un profund debat públic sobre 
els límits de l’Estat i la preocupant existència de 
la policia política. 

El darrer cas del policia infiltrat no és un episodi 
aïllat. A l’Estat espanyol, només en el darrer any, 
s’ha destapat la utilització de programari espia per 
atacar desenes de líders polítics i socials. Fa no-
més sis mesos, la Directa descobria un talp d’estat 
que s’havia infiltrat als moviments per l’habitatge 
i l’esquerra independentista. Per tant, es tracta de 
diverses operacions que s’han dut a terme sota les 
ordres, autorització o aquiescència del Ministeri 
de l’Interior. Es tracta d’unes pràctiques pròpies 
d’una policia política més característica d’un estat 
autoritari que d’una democràcia.

El 2 de febrer es va publicar un comunicat con-
junt emès per tres relators especials de Nacions 
Unides sobre la utilització de programari espia i la 
ingerència en drets fonamentals en el qual mani-
festen que “estem profundament preocupats pel 
que sembla una ingerència molt alarmant en els 
drets humans dels líders catalans i altres activistes 
de minories per sostenir i expressar lliurement 
els seus punts de vista, intercanviar informació 
i idees, reunir-se pacíficament i participar en as-
sociacions. Tenen dret a la vida privada, a la pri-
vadesa de la correspondència i a ser tractats en 
igualtat de condicions davant la llei”.

En definitiva, no es tracta d’un policia que s’ha 
sobrepassat en el marc d’una actuació concreta. 
No estem en pel·lícules policíaques o de James 
Bond. Estem davant d’una operació d’Estat exe-
cutada per a monitorar i atacar a un ampli es-
pectre dels moviments socials pacífics. Aquests 
darrers dies, les persones i entitats afectades  
i tots els moviments socials i organitzacions que 
han donat suport a la denúncia pública d’aquests 
fets han dit alt i clar que aquestes pràctiques no 
són acceptables en la nostra societat.

Cal que l’Estat dugui a terme una investigació 
exhaustiva i depuri responsabilitats. Cal que ces-
si immediatament qualsevol infiltració en curs, 
rendint comptes d’aquestes. Cal que s’iniciï un 
procés de veritat, justícia i reparació on s’expliqui 
l’abast d’aquestes operacions i es publiquin les 
identitats encobertes de tots els agents que han 
espiat activistes. I cal que es prenguin les mesu-
res polítiques, legals i de control, necessàries per 
evitar que aquestes pràctiques es tornin a repetir.�
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Maria Martinez Martin i Verónica Paredes Zamora
Llevadores
Amb la col·laboració de Carola Marimon Marimon
Mare

És molt frustrant 
no poder oferir una 
atenció holística en 
l’experiència del part  
per la sobrecàrrega 
laboral
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pàgina oberta

El tancament recent del 
centre de naixements de 
Martorell per la renún-
cia de diverses llevado-

res que reivindicaven en bloc unes 
cures de qualitat i denunciaven la 
falta de compromís de l’hospital  
i l’equip mèdic, així com per la vaga 
de sanitat, ha possibilitat obrir un 
debat que ha deixat de ser intern de 
l’àmbit sanitari per formar part, per 
fi, del conjunt de l’opinió pública.

En aquest article breu volem fer 
unes pinzellades sobre el que, com 
a llevadores, creiem que són les cau-
ses que ens han portat a una situació 
insostenible que avui no té perspec-
tiva política de canvi.

A finals del 2022 es van jubilar 190 
llevadores a Catalunya i se’n van for-
mar només 73. Això representa que 
només es va cobrir el 38,4 % de les 
places. De cara al 2026 es calcula que 
hi haurà un 47 % de places vacants. A 
tot això, cal afegir que molts centres 
no ens reconeixen el plus econòmic 
d’especialitat i que en els que sí que 
ho fan, la suma que aquest represen-
ta no va de bracet amb les responsa-
bilitats que assumim. 

La precarització progressiva de les 
nostres condicions laborals posa en 
perill tant la continuïtat de la profes-
sió com els drets sexuals i reproduc-
tius de les dones i persones gestants.

A aquesta alarma professional cal 
afegir-hi la desvaloració de la nos-
tra professió tant per part de molts 
equips d’obstetrícia i pediatria, com 
a nivell social. En altres països de la 
Unió Europea com el Regne Unit, la 
llevadora és la veu i la defensora dels 
desitjos i opcions de les usuàries i el 
vincle principal amb les altres profes-
sionals que intervenen en la gestació.

La nostra vivència en tornar del 
Regne Unit i treballar com a lleva-
dores a Catalunya ha sigut constatar 
una gran diferència pel que fa al rol, 
l’autonomia i el reconeixement. En 
els nostres llocs de feina, les nos-
tres decisions no són escoltades i 

els equips mèdics les qüestionen 
constantment. Aquest fet genera 
un desgast en el dia a dia en l’àm-
bit psicosocial, que ens desmotiva 
per fer les nostres tasques tal com 
sentim que les usuàries mereixen  
i tal com estem autoritzades (i èti-
cament obligades) a exercir.

Un dels exemples més radicals és 
el tracte que es dona al part a casa 
des de l’àmbit de l’obstetrícia i el trac-
tament que se’n fa des dels mitjans 
de comunicació. Hi ha una evidència 
de pes que demostra que el part a ca-
sa atès per professionals competents 
a gestants de baix risc té una taxa de 
mortalitat materna i neonatal equi-
parable a la dels parts hospitalaris 
(Lancet-Hutton et altri, 2019) i, així 
i tot, rebem dures crítiques que no 
tenen cap mena de base científica. 

En un estudi mundial sobre la 
professió de llevadora es va detec-
tar que aquí tenim menys autoritat 
en la presa de decisions en compa-
ració amb altres països. Les autores 
ho relacionen amb la manca de for-
mació rebuda i en el fet de ser una 
professió representada majoritària-
ment per identitats de gènere feme-
ní. En conseqüència, com en qualse-
vol estructura patriarcal, observem 
la realitat de la bretxa salarial: hi ha 
una marginació, una sobrecàrrega 
de feina i està pitjor remunerada 
(Nove et altri, 2012).

És hora d’entendre que la nostra 
vocació i el rol històric de les cuida-
dores no són una excusa per expo-
sar-nos a situacions límit que freguen 
la il·legalitat, com és l’augment de 
guàrdies extres, l’anul·lació de va-
cances o la falta de suport i compro-
mís dins de les organitzacions. Qui 
cuida les que cuidem? Estem esgo-
tades, però volem oferir de manera 
real i genuïna unes cures dignes i de 
qualitat a les usuàries. Tristament, ai-
xò no s’aconseguirà fins que les ràtios 
llevadora-gestant siguin 1:1 o les ràti-
os en atenció primària s’apropin a les 
recomanacions de l’OMS (una pro-

fessional per cada 
400 usuàries).

En conseqüèn-
cia, això té un im-
pacte en la quali-
tat de la salut de 
les usuàries que 
es queden sense 
opcions públiques 
i gratuïtes on parir 
com desitgen, amb 
consultes exprés on 
difícilment podran sen-
tir-se escoltades, sense 
un acompanyament in-
dividualitzat i informat el 
dia del part i una munió de 
coses més que hem anat per-
dent al llarg dels anys.

Parir prenent les decisions infor-
mades i de manera responsable em-
peny les dones i persones gestants a 
connectar amb el seu poder i la seva 
capacitat de parir i està directament 
associat a una millor salut tant de 
la gestant com dels nounats. No es 
tracta d’un antull, sinó que ens hi va 
la salut física, emocional i relacional.

Les polítiques de part respectat  
i erradicació de la violència obstè-
trica es queden en bones intencions  
i il·lusions, a causa de la impossibi-
litat de materialitzar-les per falta de 
professionals.

És tremendament frustrant per a 
nosaltres no poder oferir una aten-
ció holística i personalitzada en les 
experiències de part i en les consul-
tes d’atenció primària per sobrecàr-
rega laboral. Ara ens toca aixecar la 
veu juntes per tal que els nostres 
drets siguin una realitat.�

Acompanyar les persones parint 
com desitgen és revolucionari

/ PEPAJADE

La degradació de les condicions de feina de les llevadores 
és un símptoma clar d’una societat que no considera bàsic 
el dret a gestar de forma conscient i responsable 



‘Desblanquejar’ 
l’accés a l’habitatge

Laura Masó

“Tenir un sostre no 
és fàcil”, penses, 
mentre repasses 
els anuncis de les 
immobiliàries del 

barri. Darrerament, a banda dels 
requisits habituals de nòmines i fi-
ances impossibles, de preus desor-
bitats, superfícies cada vegada més 
petites i, per si no fos prou, el requisit 
de moblar l’habitatge tu mateixa, hi 
ha una condició no verbalitzada: la 
persona ha de ser d’“aquí, del país”. 
No es tracta només d’haver nascut als 
Països Catalans, parlar la llengua, viu-
re-hi, treballar-hi o estudiar-hi. Cal ser 
blanc i sense rastre d’origen estranger 
ni en el nom, ni el cognom ni l’aspecte 
físic. O aquesta, almenys, és una de les 

Diverses plataformes i entitats de les comarques gironines 
centren els seus esforços a visibilitzar i denunciar les 
discriminacions racistes existents en el sector immobiliari

C
ru

ïlla

pràctiques que s’ha detectat en deter-
minades agències de venda i lloguer 
de pisos, un comportament que molts 
col·lectius de suport a les persones 
migrades consideren racista i discri-
minatori envers persones socialment 
racialitzades, algunes de les quals ja 
s’han començat a organitzar per fer 
front a aquestes actituds.

Visibilitzar i denunciar
“Passem a l’acció!” és la campanya 
que porta a terme la plataforma Stop 
Racisme Lloguers, amb seu a Olot (la 
Garrotxa), però amb incidència a di-
versos municipis catalans. Les encar-
tellades per trencar estereotips amb 
missatges com “No llogar un habitatge 
a algú pel seu color de pell és il·legal” 

són una de les accions que han dut a 
terme per visibilitzar els casos de dis-
criminació per qüestions ètniques en 
l’accés a l’habitatge. Les seves parau-
les acusen tant a ajuntaments com les 
propietàries privades, les agències im-
mobiliàries i la ciutadania en general. 

“Davant la vulneració de drets, el silenci 
és complicitat”, proclama, per exem-
ple, un altre dels seus cartells, tot inci-
tant a visibilitzar i a denunciar aquestes 
actituds per aturar-les. 

“Moltes vegades, quan parlem 
d’aquests temes, obviem la salut men-
tal, però hi ha moltes persones que 
pateixen ansietat, frustració o falta 
de son; aguanten en habitatges so-
breocupats sense cap possibilitat de 
trobar pis i condicionats per les 
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Dos nois 
enganxen 
adhesius a una 
immobliaria 
gironina per 
denunciar 
que apliquen 
estigmes 
racistes 
/ JOAN AURELI 
MARTI
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Segons un estudi, 
només una de 
44 agències 

de lloguers de 
Girona i Salt es 

va negar a aplicar 
filtres racistes

Per SOS Racisme, 
la discriminació 
immobiliària té a 
veure amb el fet 

que un dret bàsic 
com l’habitatge 

depengui de 
mans privades

apujades de preu”, explica Mari , 
un dels membres actius de la platafor-
ma olotina. “Jo mateix vaig patir una 
situació de racisme i vaig estar força 
temps sense buscar pis. Et queda la 
por que no puguis accedir a un habi-
tatge pel color de pell, tot i tenir un sou 
que t’ho permeti”. Per això, aquest ac-
tivista defensa que l’acompanyament 
és vital en el moment de patir aquest 
tipus d’actituds racistes a l’hora d’ac-
cedir a un lloguer. 

“Aquí es practica racisme”
Pisos que en qüestió d’hores desapa-
reixen de les pàgines d’anuncis, agents 
que canvien d’opinió en conèixer el 
nom i cognom de les interessades, re-
ferències a propietàries que han tin-
gut problemes amb certs col·lectius 
i no volen repetir “males experièn-
cies”, són algunes de les situacions que 
s’identifiquen com a racisme immo-
biliari, malgrat la normativa existent.

Segons un estudi, a les localitats de 
Salt i Girona, el 80 % de les agències 
de lloguer contactades aplicaven dis-
criminació racial. Aliou Diallou, autor 
d’aquesta recerca, donada a conèixer 
a través del diari Ara, va treballar con-
juntament amb el Sindicat d’habitatge 
de Salt i el Sindicat de Llogateres de 
Girona, trucant a les immobiliàries i 
fent-se passar per propietari. “Els de-
manàvem que ens gestionessin el llo-
guer, però no a persones migrades ni 
a persones de color”. De les 44 agèn-
cies objecte d’estudi, només una es va 
negar a discriminar per raó ètnica. A 
partir d’aquests resultats, es va enge-
gar una campanya en la qual s’asse-
nyalaven amb un segell les immobi-
liàries “discriminatòries i racistes”, a 
banda d’iniciar negociacions amb les 
regidories d’habitatge dels municipis 
investigats i el Col·legi d’Agències de la 
Propietat Immobiliària (API) de Girona. 

La necessitat d’organitzar-se va 
propiciar la creació de la Xarxa d’An-
tiabusos Immobiliaris (XAI), un es-
pai que aglutina diverses entitats de 
les comarques gironines, entre els 
quals el Sindicat de 
llogateres de Girona, 
Stop Racisme Lloguers 
d’Olot, a banda de SOS 
Racisme de Catalunya, 
i que compta també 
amb espais de suport a 
Banyoles (el Pla de l’Es-
tany) i a Santa Coloma 
de Farners (la Selva). 
Aliou Diallou,  qui tam-
bé n’és portaveu, expli-
ca que una de les tasques principals 
que du a terme la xarxa actualment 
és preparar més campanyes i fer se-
guiment de casos que es puguin ju-
dicialitzar o utilitzar per mediatitzar 
aquesta problemàtica. També està ini-
ciant unes converses amb el Col·legi 
d’Administradors de la Propietat 
Immobiliària de Girona: “Estem ne-

gociant un protocol de prevenció  
i lluita contra la discriminació racial  
i ètnica de les immobiliàries en el seu 
paper de facilitadores de l’accés a un 
habitatge”, declara Diallou. 

Abocades a l’okupació
Els cartells que anuncien que no es 
disposa d’habitatges de lloguer co-
mencen a fer-se visibles en agències 
immobiliàries gironines. Només es 
pot accedir a un habitatge si és de 

compra, amb tots els re-
quisits econòmics que 
això comporta i totes 
les conseqüències so-
cials que se’n deriven. 
Així doncs, no és d’es-
tranyar que en els da-
rrers anys no hagin aug-
mentat només els des-
nonaments sinó també 
l’okupació d’habitatges. 

Akmed, procedent 
de Mauritània, està a punt de perdre 
el pis que va comprar a Salt ara fa més 
de quinze anys. Tot va anar bé fins que 
es va quedar sense feina, no va poder 
pagar les mensualitats de la hipoteca  
i el pis va passar a ser propietat d’una 
entitat bancària. Reconeix que la si-
tuació ha canviat des que va arribar, 
quan l’accés a l’habitatge, tant de 

compra com de lloguer, era menys 
complicat. “No hi ha pisos per llo-
gar a Salt, només se’n venen, ara. No 
volen que es noti que discriminen”, 
assegura Moussa que, a punt de ju-
bilar-se i després de més de quaran-
ta anys treballant a l’Estat espanyol, 
viu amb Akmed mentre cerca un lloc. 
Però tampoc té més sort en els por-
tals immobiliaris: “Quan els truco em 
diuen que hi ha molta demanda per 
aquell pis. I l’endemà, contesten que 
els sap greu, però que ja 
està llogat”.

E l  S i n d i c a t  d e 
Llogateres de Salt, en 
les seves assemblees 
setmanals, dona l’opor-
tunitat de presentar els 
seus casos a aquelles 
persones afectades per 
problemàtiques habita-
cionals per buscar una 
manera de resoldre-ho 
col·lectivament. Najat 
n’és una. La dificultat per accedir  
a un habitatge de lloguer la van por-
tar a okupar de forma irregular un 
pis de l’Agència Catalana de l’Ha-
bitatge, després de passar-se dues 
setmanes al carrer. La situació es 
podria repetir si no troba una al-
ternativa. “Volem viure legalment  

i no hi ha manera. Estem treballant 
per aquest país i cotitzant, però no 
tenim els mateixos drets. I hi ha gent 
que s’està aprofitant d’aquesta situa-
ció. Quan saben que el meu marit es 
diu Mohamed, ens comencen a dir 
que no poden, que no tenen pisos 
per llogar”, lamenta.

“La propietat no vol estrangeres”
Arreu dels Països Catalans s’han de-
tectat pràctiques racistes a l’hora 

d’accedir a un habitat-
ge. Segons SOS Racisme, 

“les persones interessa-
des en el lloguer d’un 
habitatge es troben amb 
negatives tant en els 
anuncis d’ofertes com 
dels agents immobilia-
ris o la propietat, dene-
gacions que poden ser 
més o menys explícita-
ment racistes. L’agent 
immobiliari explicita 

que ‘el propietari no vol estrangers’; 
es troben el requisit essencial de dis-
posar de ‘DNI (no NIE)’; el missat-
ge ‘abstenir-se estrangers’; o s’endu-
reixen a última hora els requisits per 
accedir al lloguer –com, per exemple, 
passar de demanar dues nòmines a 
demanar-ne quatre–, o es diu que no 
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Presentació 
de la Xarxa 
d’Antiabusos 
Immmobliaris 
el mes juny a 
Girona
/ JOAN AURELI 
MARTI

Un cartell de 
la plataforma 

Stop Racisme 
Lloguers als 

carrers d’Olot/ 
ARXIU

poden visitar el pis perquè la clau no 
funciona o es posen entrebancs quan 
es tenen fills (informació que per telè-
fon no havia suposat cap problema)”. 

Les causes principals d’aquesta situ-
ació, segons l’entitat, són els prejudi-
cis i l’imaginari racista als quals van lli-
gats, atribuint insolvència econòmica 
o comportaments poc respectuosos 
amb l’immoble a les persones migra-
des, a banda de considerar-les gene-
radores de problemes de convivència 
veïnal o que devaluaran el preu de 
l’immoble en el mercat. Cal tenir en 
compte, tal com s’explica des de SOS 
Racisme, que “les denegacions d’ac-
cés a un habitatge per raons discrimi-

natòries són il·legals. Estan persegui-
des tant per la via penal com per la via 
administrativa. Per tant, és important 
denunciar aquestes situacions per dos 
motius: per visibilitzar la problemàti-
ca, per una banda, i per sancionar els 
infractors de l’altra”. 

Des del Servei d’Atenció i Denúncia 
(SAID) de SOS Racisme, es registren 
les denúncies d’aquestes situacions  
i s’acompanyen les persones, em-
parades rere la llei 19/2020, del 30 
de desembre, d’igualtat de tracte 
i no-discriminació. El recull d’evi-
dències és indispensable, sigui per 
escrit o mitjançant una gravació de 
vídeo o de veu, per poder verificar 

la discriminació i poder identificar 
l’autoria dels fets ( ja situï la propi-
etat o l’agent immobiliària o la im-
mobiliària mateixa).

Tot i això, des de SOS Racisme s’afir-
ma que “no és suficient sancionar les 
conductes racistes, sinó que també ca-
len mesures públiques que acompa-
nyin i contribueixin a la seva erradica-
ció. La problemàtica de les denegaci-
ons racistes d’accés a l’habitatge està 
íntimament lligada a la problemàtica 
general de l’accés a l’habitatge digne i 
adequat en aquest país, un dret cons-
titucionalment protegit que a la pràc-
tica està controlat pels agents privats 
del mercat immobiliari”. 

En aquesta línia, fundacions i co-
operatives estan posant el focus en 
plantejar estratègies per abordar situ-
acions d’exclusió residencial. “Moltes 
vegades ens trobem atenent persones 
que tenen feines o que tenen ingres-
sos, però que es troben amb una situ-
ació en què les immobiliàries, les ges-
tores o les administradores de finques 
no els volen llogar un pis”, constata 
Marc Puntunet, de la Fundació SERGI 
(Servei gironí de pedagogia social). “El 
que diria als propietaris és que fessin 
l’esforç de conèixer aquella persona 
que vol accedir a l’habitatge, perquè 
té vida, té somnis, té família i és una 
persona”, conclou Mari Drammeh.�
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L’ombra d’Erdogan 
sobre el Camp Nou

L’empresa adjudicatària de la reforma de l’estadi del FC Barcelona 
forma part d’un dels grups més beneficiats per les polítiques del 

president turc i ha estat implicada en escàndols de corrupció

Xavier Palacios
Xipre

E
lena Fort, vicepresidenta del FC 
Barcelona, va anunciar a principis 
de gener que l’empresa de construc-
ció turca Limak Construction era 
l’escollida per dur a terme la refor-
ma de l’estadi del Camp Nou, que 

començarà el mes de juny i tindrà un cost “mà-
xim” de 900 milions d’euros, segons el club cata-
là. L’empresa és subsidiària de Limak Holding, un 
dels gegants de la construcció a Turquia, conside-
rat un soci proper al president turc Recep Tayyip 
Erdogan. Des de l’arribada al poder d’Erdogan, el 
conglomerat ha sigut un dels grups que més s’ha 
beneficiat de projectes de construcció multimili-
onaris amb l’estat turc i ha esdevingut una peça 
clau en el procés de consolidació al poder d’Er-
dogan i del seu grup polític, el Partit de la Justícia 
i el Desenvolupament (AKP).

El contracte entre el FC Barcelona i Limak 
Construction tampoc ha estat exempt de contro-
vèrsia, perquè l’adjudicatària no complia amb tots 
els requisits exigits pel FC Barcelona per presen-
tar-se al concurs. 

Motor econòmic
Una de les qüestions fonamentals de la política 
d’Erdogan durant aquests vint anys ha sigut el des-
envolupament de les infraestructures a Turquia. 
Primer, com a part de les negociacions per entrar 
a la Unió Europea i aconseguir estàndards euro-
peus i, més tard, amb l’allunyament polític entre 
Brussel·les i Ankara, com a element per projectar 
Turquia com a potència regional.

Un exemple del paper que juguen les infraes-
tructures en la imatge i política d’Erdogan ha si-
gut la construcció del tercer aeroport a Istanbul, 
un projecte que el president turc va personalitzar 
des del primer moment i que va significar el tanca-
ment de l’antic aeroport Atatürk. Limak Holding 
va ser una de les empreses que han pres part en 

TURQUIA
Ankara

la construcció d’aquest mastodòntic aeroport, un 
projecte que també ha destacat per la xifra eleva-
da de morts durant les obres.

La construcció del tercer aeroport d’Istanbul 
forma part d’una llarga llista de projectes d’infra-
estructura multimilionaris fets durant el govern de 
l’AKP, gràcies al sistema de contractació pública, 
que a Turquia es va reconfigurar a principis dels 
anys 2000, just abans de l’arribada al govern del 
partit d’Erdogan, per mitjà d’una nova llei que 
s’adequava a les condicions requerides per la UE, 
un procés supervisat pel Banc Mundial i pel Fons 
Monetari Internacional.

La majoria parlamentària assolida per l’AKP el 
2002 va facilitar que el govern turc reformés la 
llei de contractació pública pel seu propi interès 
polític. Com indica Esra Çeviker Gürakar en el seu 
llibre Politics of Favoritism in Public Procurement 
in Turkey, durant els primers anys de govern de 
l’AKP es van aprovar trenta lleis i decrets que van 
crear més de 150 esmenes a la llei de contractació 
pública. Aquesta autora afegeix que les esmenes 

Limak es va beneficiar 
d’un llarg procés 
de privatització 
d’indústries públiques 
a Turquia, com les 
fàbriques d’alcohol, 
cimenteres o el 
sector energètic
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van servir per reduir la transparència dels con-
cursos públics de contractació pública, facilitant 
l’adjudicació d’aquests contractes a empreses pro-
peres a l’AKP i a Erdogan.

‘Bromance’ Limak-Erdogan
A mesura que Erdogan i l’AKP van reconfigurar 
les normes de joc per als projectes d’inversió pú-
blica, les empreses properes i lleials al govern de 
l’AKP van passar progressivament a tenir un dret 
preferencial en la contractació pública. Erdogan 
va esdevenir així la figura principal per decidir 
qui passava a formar part d’aquest grup lleial  
i exclusiu d’empresaris.

Limak va ser una de les empreses que es va bene-
ficiar d’un llarg procés de privatització d’indústries 
públiques a Turquia, com les fàbriques d’alcohol, 
cimenteres, o el desenvolupament d’una nova xar-
xa de producció i distribució d’energia. Un estudi 
del Banc Mundial va mostrar que cinc empreses 
turques formaven part del top deu mundial de 
societats que més projectes d’infraestructura de 
contractació pública havien guanyat entre els anys 
1990 i 2018. Al costat de Limak Holding apareixien 
altres quatre companyies turques: Cengiz Holding, 
Kalyon Group, Kolin Holding i MNG Group.

Aquest grup va ser batejat pel cap actual de l’opo-
sició turca com “la banda dels cinc”, un terme 
que serveix per descriure l’elit econòmica que s’ha 
conformat al voltant d’Erdogan. Aquesta “banda 
dels cinc” ha jugat un paper vital en el sosteni-
ment polític del president turc, i en la consegüent 
personalització del poder en la figura de l’actual 
president, un fet sense precedents en la història 
moderna de Turquia.

Favors polítics
Un dels primers episodis en què “la banda dels cinc” 
va ser clau per l’assentament al poder d’Erdogan es 
va produir amb la compra del grup mediàtic Sabah-

ATV el 2013. Aquest hòlding audiovisual havia sigut 
embargat pel govern el 2007 al·legant deutes amb 
hisenda, el que va forçar un canvi de la línia edi-
torial, fins aleshores crítica amb l’AKP i Erdogan.

El 2013, enmig d’una lluita intestina pel poder 
entre sectors lleials a Erdogan i altres afins al que 
fins aleshores era el seu aliat polític, Fethullah 
Gülen –l’empresari que controlava Sabah-ATV–, van 
acabar amb la venda del grup. A finals de 2013 es 
va oficialitzar el traspàs a Kalyon Group, un mem-
bre de la “banda dels cinc”.

La venda, feta a correcuita, va significar una vic-
tòria per a Erdogan, que passava de nou a contro-
lar indirectament un dels mitjans de comunicació 
més grans de Turquia. L’entrellat de l’operació es 
va destapar el 2014 gràcies a unes escoltes tele-
fòniques policials publicades per mitjans afins a 

l’empresari Gülen, que també van destapar altres 
escàndols de corrupció del govern de l’AKP.

Aquestes escoltes van demostrar que Kalyon 
Group no va poder fer front en solitari a la com-
pra del grup mediàtic, i que les altres quatre grans 
empreses, Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin 
Group i MNG Group, van rebre pressions del govern 
per aportar diners per completar aquesta transac-
ció. Per aquestes escoltes i altres acusacions, Nihat 
Özdemir, aleshores president de Limak Holding, va 
ser momentàniament arrestat per la policia.

El mateix 2013, el govern turc va anunciar que 
el projecte d’obra pública per la construcció del 
tercer aeroport d’Istanbul, valorat en més de 12 
mil milions d’euros, l’havia guanyat un consorci 
format pels grups de construcció Limak, Cengiz, 
Kalyon, Kolin i MNG (MAPA).

Les connexions polítiques i privilegiades de 
Nihat Özdemir han permès Limak Holding entrar 
en les indústries controlades pel govern turc com 
són la ja esmentada participació en infraestructu-
res públiques, producció i distribució d’energia i 
la indústria militar. Limak ha pres part en projec-
tes de construcció multimilionaris i de gran trans-
cendència política, com la construcció del pont i 
autopista de Çanakkale o l’estació de tren d’alta 
velocitat a Ankara, entre d’altres. Dins d’aquesta 
equació cal afegir-hi l’expansió de les empreses 
constructores properes a l’AKP a països amb els 
quals Erdogan manté bones relacions, com són 
els casos de Qatar, el Pakistan, Rússia, Ucraïna, o 
a la regió dels Balcans.

Gràcies a aquest suport empresarial, Erdogan 
ha sigut capaç de capturar quasi completament el 
sector mediàtic a Turquia i silenciar mitjans crítics 
amb el seu govern. De manera recíproca, aquestes 
empreses han acaparat les rendes d’un sistema 
polític i econòmic que també controla uns apa-
rells judicials i de seguretat exposats als interes-
sos polítics i personals de l’actual president turc.�

Cinc companyies 
turques formaven part 
del top d’empreses 
mundial que 
més projectes de 
contractació pública 
havien guanyat entre 
els anys 1990 i 2018

El president 
del Barça, Joan 
Laporta, firma 

el contracte de 
remodelació de 

l’estadi amb el 
president i un 

conseller de 
Limak

/ ARXIU
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La pau, construïda 
sobre crims 

de guerra a Tigre
El fràgil acord entre el govern etíop i el Front d’Alliberament del Poble 

Tigrinya no ha depurat les responsabilitats sobre les atrocitats comeses 
contra la població durant els dos anys de conflicte al nord d’Etiòpia
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Nacho Ibáñez

G
airebé 600.000 persones mortes. 
Aquest podria ser el trist balanç de 
poc més de dos anys de guerra al 
nord d’Etiòpia, que convertirien el 
conflicte entre les autoritats de la 
regió de Tigre i el govern federal en 

el més sagnant del segle XXI. Es tracta d’una esti-
mació realitzada per expertes de la Unió Africana, 
però altres fonts la situen en torn les 200.000 
víctimes. La situació de bloqueig informatiu i hu-
manitari durant la guerra fan impossible obtenir 
dades exactes d’una catàstrofe humanitària amb 
desenes de milers de desplaçades, l’ús indiscrimi-
nat de la violència sexual com a arma de guerra i 
greus acusacions de genocidi.

El mes de novembre, representants del govern 
etíop i del Front d’Alliberament del Poble Tigrinya 
(TPLF) anunciaven un acord de cessament d’hosti-
litats a la ciutat sud-africana de Pretòria que, sobre 
el paper, hauria de posar punt final a una guerra 
iniciada a finals de l’any 2020. Anteriors treves 
humanitàries fallides o la no inclusió en els acords 
d’alguns dels principals actors del conflicte –d’es-
pecial rellevància són les absències de les milícies 
d’ètnia amhara o el govern d’Eritrea–, fan pensar 
que es tracta d’un pacte molt fràgil. Tot i això, les 
comunicacions recuperades amb la resta del país 
o la restauració del subministrament elèctric fan 
creure en un alleujament de les difícils condicions 
de vida de milions de persones.

Aliat del règim eritreu i grups supremacistes
Un dels punts més importants de l’acord citat feia 
referència a l’entrega del TPLF de l’armament pe-
sant i a la retirada de “qualsevol força externa hostil 
a qualsevol de les parts”. La primera s’ha començat 
a complir. Tot apunta que la segona no. “Milers de 
tropes eritrees i amhares continuen a Tigre”, afir-
mava fa poc l’assessor del president de la regió, 

Malgrat declarar la 
guerra a Tigre, l’actual 
president etíop va 
rebre el Nobel de la 
Pau el 2018 per l’acord 
que posava fi a dues 
dècades d’hostilitats  
amb Eritrea

ETIOPIA

Addis 
Abeba

Getachew Reda. Poc després ho confirmaria l’am-
baixadora estatunidenca al Consell de Seguretat 
de l’ONU, Linda Thomas. De moment, la missió de 

“monitoratge, verificació i compliment” de la Unió 
Africana només ha confirmat el desarmament de 
les forces tigrinyes.

L’exèrcit eritreu ha participat de forma directa 
en el conflicte al costat del govern etíop. Informes 
i testimonis presencials parlen d’actuacions gene-
ralitzades a tota la regió amb desenes d’assassinats 
extrajudicials, violacions i saqueig d’habitatges, al-
gunes d’elles dies després de la firma de l’acord de 
pau. Eritrea, país dirigit des de la seva indepen-
dència, l’any 1993, per l’autòcrata Isaias Afewerki, 
és un país del tot hermètic, amb un servei mili-
tar obligatori i permanent fins als quaranta anys. 
Precisament, a la regió de Tigre viuen milers de 
persones en camps de refugiades que escapen del 
règim i que han estat un dels objectius principals 
de les seves tropes.

Paradoxalment, Eritrea i Etiòpia han viscut en 
conflicte entre elles durant més de dues dècades 

i l’acord de pau del 2018 va fer mereixedor del 
Premi Nobel de la Pau a l’actual president etíop 
Abiy Ahmed, un guardó que no va ser un impedi-
ment per declarar la guerra a Tigre. 

A Tigre occidental, les tropes eritrees han actu-
at al costat de les conegudes com a milícies FANO. 
Aquests grups supremacistes amhara consideren 
els membres d’aquesta ètnia els “vertaders” etíops, 
autodesignant-se com “els protectors d’Etiòpia”. 
Durant la guerra, han estat acusades en diverses 
ocasions de promoure el genocidi del poble tigri-
nya. Un informe publicat per Human Rights Watch 
el mes d’abril, posava en evidència com aquestes 
milícies assaltaven els poblats de majoria tigrinya, 
assassinant indiscriminadament les seves habitants 
o obligant-les a fugir. Un cop buides, el govern fe-
deral i el regional d’Amhara en prenien el control.

La violència sexual com a arma de guerra
“No sé si es van adonar que era una persona”. El 
testimoni de Letay dona nom a un aterridor infor-
me publicat l’any 2021 per Amnistia Internacional 
on aquesta dona tigrinya relata com va ser violada 
en repetides ocasions mentre estava embarassa-
da. Desenes de dones més explicaven casos simi-
lars perpetrats per les Forces de Defensa Nacional 
d’Etiòpia, les Forces de Defensa d’Eritrea, la Policia 
Especial de la Regió d’Amhara i les milícies FANO.

“Queda clar que la violació i la violència sexual 
s’han utilitzat com a arma de guerra per a infligir 
el dany més gran, físic i psicològic, persistent a 
les dones i nenes de Tigré (...) amb l’objectiu de 
degradar-les i deshumanitzar-les”. Així de contun-
dent es mostrava la Secretaria General d’Amnistia 
Internacional, Agnès Callamard. Violacions, escla-
vitud sexual o mutilacions són part del paisatge de 
terror que han sofert les dones durant la guerra.

Diversos testimonis expliquen com van ser obli-
gats a violar les seves familiars. D’altres narren com 
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Almenys 1.288 dones 
han estat ateses 
després de patir 
violència sexual en el 
context del conflicte, 
però hi ha molts 
més casos, segons 
Amnistia Internacional

van ser retingudes en campaments militars du-
rant dies, on eren violades reiteradament. Almenys 
1.288 casos similars han estat tractats a centres 
mèdics de Tigre, però gran part de les dones afir-
men no haver-hi anat. Moltes d’elles s’enfronten 
ara a l’estrès posttraumàtic, el sagnat constant o 
el VIH, així com, en alguns casos, l’estigmatització 
per part de les seves comunitats.

Una de les dones entrevistades per l’informe 
fa visible com a l’objectiu de produir terror se li 
suma una intenció premeditada de neteja ètni-
ca. Segons detalla, mentre els soldats la violaven 
cridaven que “els tigrinyes han de desaparèixer 
d’aquest territori, estem netejant la vostra sang”. 
Sigui al Congo, a Ruanda o als Balcans, la violència 
sexual contra les dones és una constant de molts 
conflictes, i a Tigre, a més, el govern federal no 
fa més que posar entrebancs per documentar-la.

Greu catàstrofe humanitària
No ha estat fins fa poc més d’un mes que la po-
blació tigrinya ha recuperat la comunicació amb 
la resta del país. Durant dos anys, l’Estat etíop ha 
sotmès Tigre a un bloqueig terrestre i aeri, li ha 

tallat el subministrament elèctric i d’internet i ha 
impedit l’entrada de periodistes. Les dificultats 
de les organitzacions humanitàries per abastir la 
població d’aliments i medicines ha creat una catàs-
trofe humanitària d’unes dimensions que, un cop 
signat l’acord de pau, poden per fi ser monitorades.

Ja l’any 2021, les Nacions Unides asseguraven 
que un 90 % de la població de Tigre requeria aju-
da humanitària i que dos milions de persones es 
trobaven en greu risc alimentari. Dos anys des-
prés, és plausible pensar que això no ha fet més 
que empitjorar. Diverses organitzacions han de-
nunciat que “la fam s’ha utilitzat com a arma de 
guerra” i ha servit a tots dos bàndols per crimi-
nalitzar l’enemic.

Quan se signava la pau al novembre, el govern 
etíop ho feia des d’una posició de força. El TPLF, 
acusat també de cometre greus atrocitats, no es va 
avenir a negociar fins a trobar-se en una situació de 
setge militar, fent cas omís de la desesperada situa-
ció de les habitants dels territoris sota el seu control. 
Ara, aquestes, semblen trobar certa esperança en 
l’arribada d’una pau duradora, que moltes creuen  
que no serà completa fins que es depurin les res-
ponsabilitats dels greus crims que s’han perpetrat.�

Dos infants 
caminen al 
costat d’un 
tanc a la 
localitat de 
Mekoni, a Tigre 
/ ARXIU
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L’anàlisi de Rachele Stroppa
Doctora en Dret i Ciències Polítiques

Cospito és el 
primer anarquista 

sotmès al règim 
d’aïllament 41 bis, 
pensat contra els 
‘boss’ de la màfia

EL COS D’ALFREDO COSPITO, 
ÚLTIM INSTRUMENT DE 

RESISTÈNCIA A L’AÏLLAMENT 
El cas de l’anarquista italià en vaga de fam mostra com a Europa, 
l’aïllament s’ha anat configurant com la praxi penitenciària més 

habitual per intentar dominar el fenomen de la violència política

Avui a Itàlia sembla que ja no hi 
hagi temps a perdre, perquè 
Alfredo Cospito, anarquista 

italià en vaga de fam des del 20 d’oc-
tubre, es mor. En el debat públic ita-
lià mai no s’havia parlat tant d’anar-
quisme, presó i aïllament com ara. Tot 
i això, les crítiques al règim previst 
per l’article 41 bis, a l’“ergastolo osta-
tivo” (cadena perpètua) i, en general, 
a tots els règims penitenciaris “espe-
cials”, productes del “dret penal de 
l’enemic”, fa anys que són formula-
des tant per acadèmics crítics com 
per organitzacions de drets humans, 
anarquistes i, sobretot, per les per-
sones privades de llibertat. Darrere 
d’aquestes pràctiques excepcionals 
sempre s’ha amagat la venjança es-
tatal en la seva forma més violenta  
i cruel, que colpeja encara més du-
rament aquells que no reconeixen la 
seva autoritat i arriben a posar en 
discussió fins i tot la legitimitat del 
pacte social burgès, sobre el qual 
es fonamenta el poder estatal de 
castigar.

En el cas de Cospito, la venjança 
de l’administració italiana s’ha mani-
festat –entre d’altres– amb el règim 41 
bis, o com ell ho ha definit, “una tom-
ba per a vius”. Es tracta d’un règim 
d’aïllament gairebé absolut, perquè 
la persona presa només pot sortir de 
la cel·la en grups, com a màxim de 
quatre persones, durant dues hores 
al dia. També es preveu una única 
comunicació oral al mes d’una hora 
de durada via locutori, constantment 
supervisada pel funcionariat de pre-
sons. En cas que no es porti a terme 
la comunicació en persona, i només 
després dels primers sis mesos, es 
pot concedir una comunicació tele-
fònica de deu minuts amb la família. 
L’aplicació de la mesura es revisa pas-
sats quatre anys, amb possibilitat de 
pròrrogues cada dos.

Tot i que el règim 41 bis va ser for-
malment introduït en l’ordenament 
penitenciari italià el 1992 per reprimir 

–i alhora neutralitzar– la criminalitat de 
matriu mafiosa, l’aplicació d’aquest 
règim inhumà s’ha acabat estenent a 
situacions diferents d’aquelles con-
templades a l’inici. Cospito és, de fet, 
el primer anarquista sotmès a aquest 
règim anomenat a Itàlia carcere duro. 
Com explica en un article recent la 
jurista Xenia Chiaromonte, la justifica-
ció de fons es troba en la necessitat de 
castigar, amb una òptica preventiva, 
les idees etiquetades com a perilloses 
abans que les accions. És a dir, cal pre-
venir que des de la presó es puguin 
fomentar les accions de solidaritat i, 
així, reforçar el moviment anarquista. 
Com si Cospito fos comparable a un 
boss mafiós que continua manant mal-
grat estar privat de llibertat.

Al capdavall, per l’Estat, tots els seus 
enemics són iguals i, des d’un punt de 
vista penitenciari, tothom mereix el 
mateix càstig: l’aïllament. Aquest s’ha 
revelat com l’arma disciplinària més 
poderosa a disposició de la institució 
i, alhora, la condició ideal per tallar 
els llaços de solidaritat (dins i fora de 
la presó). A Europa, l’aïllament s’ha 
anat configurant gradualment com la 
praxi penitenciària més habitual per 
intentar dominar el fenomen de la vi-

olència política mitjançant la repressió. 
Autèntics règims de privació sensorial, 
que presenten moltes similituds amb 
el règim previst per l’article 41 bis italià, 
han estat experimentats pels militants 
de la RAF –cal esmentar Holger Meins, 
mort el 9 de novembre de 1974 després 
de 57 dies de vaga de fam acompanya-
da d’alimentació forçosa– i també pels 
presos de la COPEL, ETA i GRAPO a 
l’Estat espanyol (recordem José Crespo 
Galende, militant del GRAPO, mort el 
19 de juny de 1981, després d’haver em-
près una vaga de fam i set).

Tot això ens demostra com la di-
mensió del càstig pròpia de la pena 
privativa de la llibertat continua sent 

“corporal”. Tot i que l’Estat, després 
de l’abandonament d’aquelles formes 
de tortures físiques que miraven de 
destrossar el cos de la persona reclusa, 
optés per l’opció segregativa, aparent-
ment més “dolça”, la pena privativa 
de la llibertat continua representant 
una paradoxa irresoluble. Com deia el 
mestre italià de la criminologia crítica 
Massimo Pavarini, es tracta de “pati-
ment qualitativament oposat a aquell 
intencionadament corporal, metafí-
sicament volgut per fer patir l’ànima 
i no certament el cos, però en la se-
va material execució és i roman als 
trossos de la carn i dels membres del 
condemnat”. I no podria ser d’una 
altra manera, perquè, com indicava 
Foucault, les relacions de poder són 
pensades com a relacions de força que 
s’exerceixen sempre sobre els cossos.

Davant de la brutalitat del poder 
que es tradueix en una pena que 
aniquila el cos (a més de la ment), 
Alfredo Cospito ha decidit oposar 
precisament el seu cos, a través de 
l’aprimament lent i radical, com a 
instrument final de la lluita contra 
el poder de castigar. Gairebé sem-
bla que sigui l’únic espai de llibertat 
possible.�
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Ernaux vs. Houellebecq, 
més enllà dels llibres

Una disputa sacseja la societat francesa entre sectors partidaris 
i contraris a una i altre escriptor, amb el debat de fons de fins a 

quin punt obra literària i personatge públic son destriables
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Gorka Bereziartua Mitxelena
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la literatura francesa li va la polèmica. Els escriptors i escrip-
tores, periodistes culturals i altres agents que intervenen en el 
panorama literari semblen tenir una capacitat innata per obrir 
debats que, si bé poques vegades acaben canviant res de subs-
tancial, almenys traslladen la sensació que hi ha alguna cosa 
viva, que importa a la societat en general, i que té a veure amb 
la gent que pensa i escriu. Però, així i tot, el que passa des de 
finals de l’any passat té molts elements per convertir-se en la 
gran diatriba literària de la dècada a l’hexàgon.

Dues protagonistes: Annie Ernaux i Michel Houellebecq. La 
primera, flamant guanyadora del Premi Nobel, mig segle de 
carrera literària a l’esquena, escriptora consagrada per al gran 
públic des que va guanyar el 1984 el Premi Renaudot per La 
Place (La plaça), que ha fet de la literatura autobiogràfica la seva 
bandera. Una autora que, més que amb la ploma, escriu amb el 
bisturí: la dissecció que fa de l’ascens social de la seva família 
a l’esmentat llibre –o a La Honte–, del seu matrimoni –Femme 
gelée–, de la seva sexualitat –Passion simple, traduïda el 1992 al 
català per Xavier Pàmies amb el títol de Pura passió (Llibres de 
l’Índex)– o el seu avortament –L’Événement, en català gràcies a 
Valèria Gaillard, titulada L’Esdeveniment (Angle Editorial)–, són 

apostes literàries que podran agradar més o menys a cada lec-
tora, però seria estrany que deixessin indiferent; i difícilment 
es pot dir que el tall fi d’Ernaux hagi deixat sense tocar alguna 
fibra important de la condició humana. L’altre protagonista o, 
segons com es miri, l’etern antagonista: Michel Houellebecq. 
Enfant terrible oficial de les lletres franceses des de la publicació 
el 1994 d’Extension du domaine de la lutte –en català, Ampliació 
del camp de batalla (Anagrama, 2014), amb traducció de Francesc 
Rovira–, autor d’implacables retrats en negatiu de la França 
post-Maig del 68 –Les Particules élémentaires, traduïda per Maria 
Bohigas Sales com Les partícules elementals (Edicions 62, 2011)–, 
cronista de la mercantilització del sexe a les societats occiden-
tals –Plateforme, traduït al català per Sergi Matarín i publicat 
amb el títol de Plataforma (Empúries, 2002). Un escriptor la 
senya d’identitat principal del qual és la misantropia, però que 
malgrat aquesta actitud –o potser gràcies a ella–, és tota una 
celebrity literària tant a l’Estat francès com a l’estranger, ja que 
els seus llibres han estat traduïts a mig món.

I la polèmica: després de conèixer-se que Ernaux rebria el 
Nobel de literatura del 2022, les reaccions a l’hexàgon no han 
estat exactament unànimes. Sembla que, per alguns sectors, 

/ PAU FABREGAT
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La guanyadora del Nobel no 
s’ha estat d’alegrar-se que el 
premi l’hagi rebut ella i no 
Houellebecq, a qui considera 
“totalment reaccionari” i un 
narrador sense estil
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el fet d’haver-se convertit en la primera dona francesa a re-
bre el premi no és suficient per a congratular-se’n. Tampoc que, 
gràcies a aquest guardó, s’augmenti la distància respecte als 
Estats Units com a país més premiat amb el guardó literari. Un 
altre tipus de querelles s’han imposat a l’orgull patriòtic que es 
podia esperar. La incomoditat d’una facció de l’establishment 
cultural és més que evident. Per exemple, Alain Finkielkraut, 
paradigma de filòsof mediàtic, va dedicar una bona part del 
seu programa setmanal a l’emissora France Culture a criticar 
l’escriptora, basant-se sobretot en les seves posicions polítiques. 
I el periodista i escriptor Nicolas Ungemuth va titular al diari 
conservador Le Figaro: “Annie Ernaux, Premi Nobel de litera-
tura: I si és pèssima?”.

L’escriptora no és aliena a aquesta mena de comentaris. És 
més, sap que algunes de les veus crítiques més ferotges amb 
ella tenien posades totes les seves esperances que el premi 
anés a mans de la seva nèmesi. I no es va tallar un pèl quan 
dos periodistes del rotatiu Le Parisien li van treure el tema, tot 
preguntant-li: “El favorit per al Nobel d’aquest any era més 
aviat Michel Houellebecq. Te’n vas alegrar que no fos ell?”, a 
la qual cosa l’autora va respondre: “Sí. Té idees totalment re-
accionàries. Com si això no importés! Em va agradar molt el 
primer llibre, Ampliació del camp de batalla, que em va reco-
manar el meu fill. Era realment nova, aquesta idea que la lluita 
es donaria al voltant de l’aparença física. Però després… Vaig 
deixar de llegir-lo per la imatge que dona de les dones, de les 
mares, de les dones madures, la seva manera de descriure la 
pell, els pits que cauen... Posats a tenir una audiència a aquest 
preu, tenint en compte les seves idees tòxiques, millor que 
sigui jo. Vaig llegir el premi Goncourt, La carte et le territoire, 
però l’estil… no n’hi ha. Per això el tradueixen molt, perquè és 
tremendament fàcil de traduir”.

D’insubmises i exambigus

La resposta va posar en negre sobre blanc la tensió palpable en-
tre ernauxiens i houellebecqiens, i va provocar noves reaccions. 

“La incultura progre, entre wokisme, indigenisme, militantisme 
del 68… Quines referències! Està ben lluny dels nostres grans 
literats, dels quals Houellebecq és digne successor”, es podia 
llegir en un comentari al setmanari ultradretà Valeurs Actuelles. 

“Michel Houellebecq és un (gran) escriptor. Annie Ernaux és una 
militant polític-feminista pornollibertària”, clamava el crític 
literari Henri Quantin en la versió francesa del portal catòlic 
Aleteia. I aquestes són, potser, les reaccions més moderades que 
provoca la guanyadora del Nobel en cercles mediàtics que van 
des del macronisme fins a sectors més a la dreta.

Els motius d’aquesta ràbia, evidentment, transcendeixen 
el fet estrictament literari: Ernaux mai no ha dubtat a utilitzar 
la seva presència pública per donar suport a causes que habi-
tualment s’associen amb l’esquerra. És obertament feminista, 
ha demanat el vot més d’una vegada per a les candidatures de 
La França Insubmisa, capitanejades per Jean-Luc Mélénchon 
o ha signat peticions de boicot contra l’Estat d’Israel i en so-
lidaritat amb el poble palestí. Són accions que tant a l’Estat 
francès com a altres latituds no passen inadvertides per a 
certs sectors del poder.

En canvi, les minses preses de posició explícites del primer 
Houellebecq havien estat força més ambigües. Fins a mitjans 
de la dècada passada, havia participat en campanyes de pro-
tecció dels animals, va presentar un projecte de Constitució 
francesa basat en la democràcia directa i va votar un candidat 
del Partit Socialista que anava a la llista d’Anne Hidalgo a l’al-
caldia de París a les municipals del 2014. En aquell moment, 
encara era possible prendre les seves declaracions contra els 
progres com l’extensió d’una ambigüitat característica a la se-
va obra. O com a meres provocacions. Es podia creure que, al 
capdavall, el Houellebecq mediàtic era gairebé un personatge 
tan fictici com algun dels seus protagonistes. I entendre tot el 
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Un i altra autora 
comparteixen l’ús de 
l’escenari mundà com 
a matèria literària i una 
escriptura senzilla, que 
tendeix a ser “invisible” 
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seu univers com una matrioixca amb diversos nivells possibles 
d’interpretació en què res no era literal ni explícit.

Tot i això, des del 2015, any dels atemptats jihadistes contra 
la revista Charlie Hebdo i la sala de concerts Bataclan, entre 
d’altres, i en què la seva novel·la Submissió (Anagrama, amb 
traducció d’Oriol Vaqué Sánchez) es va trobar al centre de la 
polèmica en retratar una societat francesa futura dominada per 
musulmans, sembla que l’escriptor ha optat per desplaçar-se 
progressivament a l’extrem dret de la taula. Alguns fragments de 
la llarga conversa que va mantenir amb el filòsof Michel Onfray, 
publicats al novembre en la revista Front Populaire, d’orienta-
ció rouge-brunne (línia que hibrida elements hereus del comu-
nisme amb el nacionalisme ultradretà), no deixen gaire lloc a 
dubtes: Houellebecq abraça la teoria conspirativa i xenòfoba 
del “gran reemplaçament”, recupera la idea de decadència oc-
cidental d’Oswald Spengler, pren per lladres a tota la comunitat 
musulmana… Discursos que, en ple apogeu de la nova extrema 
dreta, ja no sonen gens ambivalents.

La “realitat” com a matèria primera

De tota manera, el que és interessant en aquesta disputa no és 
tant on es posicionen un i altra com a figures públiques, sinó 

com es relaciona la seva obra amb la realitat política i social 
contemporània. I en aquest terreny, encara que pugui resul-
tar sorprenent, hi ha similituds entre Ernaux i Houellebecq. 
Totes dos són autores que, partint de personatges particulars 

–en el cas d’Ernaux, les seves vivències i records; a molts lli-
bres de Houellebecq, alter egos de l’autor–, escriuen històries 
amb projeccions sociològiques clares. Són, a més, novel·lis-
tes que semblen no creure que hi hagi escenaris més litera-
ris que altres en essència: els seus llibres es desenvolupen a 
llocs totalment mundans, veiem els seus personatges recorrent 
supermercats i estacions de tren, vivint en pisos corrents; la 
societat de consum i les seves nombroses contradiccions es 
despleguen a les novel·les de tots dos amb tons més aviat gri-
sos. Comparteixen, a més, un tipus d’escriptura senzilla, que 
tendeix a ser “invisible”, poc carregada de metàfores i altres 
trops, cosa que fa que els seus llibres siguin accessibles a to-
ta mena de lectores –i alhora dona motius als seus detractors 
per retreure’ls la seva “manca d’estil”.

Tanmateix, una vegada més, sorgeixen les diferències. Prenguem 
com a exemple una escena de Plataforma, de Houellebecq: la xicota 
del narrador treballa als afores de París. Una nit, una de les seves 
companyes de feina decideix tornar a casa en un tren de rodalia. 
Un grup d’homes “de tipus antillà” l’acorrala i viola salvatgement. 
Tal com explica l’escriptora Mona Chollet al seu assaig La tyran-
nie de la réalité (Folio-Gallimard. 2010), “el relat detallat d’aquesta 
violació […] produeix una impressió tan forta que resultaria difí-
cil criticar la legitimitat de la iniciativa de l’heroi quan planejarà 
comprar una arma a la seva parella”.

L’autora critica que Houellebecq parteix sovint de l’efecte de 
“congelar una imatge”: la seva literatura es nodreix del relat me-
diàtic mainstream i no qüestiona les visions que se’n deriven. A 
Plataforma, concretament, com assenyala Chollet, els estereotips 
ni tan sols es dissimulen. Per exemple, quan el narrador diu: “Era 
ben bé una noia alemanya com les que ens imaginem, amb els 
cabells llargs i rossos, els ulls blaus, un cos agradable i ferm, uns 
pits grans”. O una mica més endavant: “corresponia a la perfec-
ció amb la imatge que tenim d’un gran propietari”. L’escriptor 
fins i tot s’hi recrea una mica: “fins i tot se m’ha intentat lligar… 
Això és el que m’agrada dels italians: almenys són previsibles”.

És difícil trobar clixés d’aquest tipus als llibres d’Ernaux. La 
realitat de què fa ús en la seva literatura és una matèria molt més 
complexa que una simple transliteració del que podem veure 
a qualsevol canal de notícies de 24 hores. I això, més enllà del 
discurs explícitament polític que tingui l’escriptora, també és un 
argument de pes per pensar que el Premi Nobel està bé on és.�
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Aquestes muntanyes 
són com dinosaures 
adormits. Els dies de 

pluja les seves parets regali-
men de negre, com si a dins 
hi cremés foc i supuressin es-
talzí. De fet, hi ha gent que 
s’imagina petites fogueres al 
seu interior, al qual pots ac-
cedir des d’alguna bauma i ai-
xí escalfar-te amb el murmuri 
de les veus velles que habiten 
la vall. Però si el sol és suau  
i porta dies clars i temperats, 
el foc de dintre els murs te-
nyeix les parets de fora i tot 
es torna roig i taronja i gris 
quasi blau.

Quan l’hivern arriba, la 
plana es cobreix de boira, 
però des de dalt del Montsec 
es veu un mar poblat de pei-
xos de pedra i petxines pre-
històriques. La muntanya és 
la frontera entre el mar i els estels, que escriuen al cel amb la 
llengua, que ho taquen tot de negre i de llum. És un rocam que 
connecta els padrins i les padrines amb els seus nets i netes. Com 
les dues dones que ara conversen mentre pleguen nous del terra. 
Parlen dels fills que no han arribat a néixer, o més aviat que han 
nascut morts, com quan trenques la closca d’una nou i per dins 
està podrida. La veu de la padrina agafa matisos de llegenda, com 
si aquella no fos la història de la seva família, com si allò, a casa se-
va, no hagués passat mai. És una veu rocosa, aspra, algú diria que 
calcària. La padrina ha repetit aquesta història, pel cap baix, un 
centenar de vegades, tot i que oblida constantment que l’ha expli-
cat, així que la torna a dir de nou, però mai de la mateixa manera.

—Els fills que no han nascut, o que han nascut morts, es comp-
ten amb els dits a totes les famílies. Em pregunto si van a parar  
a algun lloc…— li diu la padrina a la neta, que sempre mira amunt, 
amb un gest de curiositat, de desig, a voltes de neguit.

—Tu ets de les que creus que pugen allà dalt?— li pregunta la jove, 
mentre assenyala el cel i posa a prova el seu hermetisme científic.

—Ets tu qui coneix els secrets dels estels, jo no m’he mogut d’en-
tre aquestes muntanyes. Tot el món que he vist és aquest, i tot 
està fet de terra, de roca i d’arbres vells, això no li interessa a nin-
gú…— diu la padrina, mentre esbossa un somriure. Les padrines, 
en aquest tros de tros, són així. Parlen com si tot el que sabessin 
no fos prou. Elles, que no diuen això és un arbre i aquest un ocell, 

malalletra

sinó que tenen un nom per 
l’alzina, el roure i l’olivera, 
mentre aguaiten el vol del 
voltor i senten la perdiu es-
cotxinar. Les padrines, que 
poden resseguir de memòria 
tots els camins que ja no es 
trepitgen, que coneixen tots 
els relats que amunteguen. 
Són les que anomenen les 
cases del poble amb el seu 
nom antic. Elles són les que 
coneixen totes les fases de 
la lluna sense haver-les es-
tudiat. Sense padrines, avui 
aquesta pàgina estaria buida.

—Padrina, de petita sempre 
m’explicaves la història del 
primer estel de la nit, deies 
que quan sortia ja podíeu tor-
nar a casa després de passar 
tot el dia treballant al camp… 
Qui seria jo sense aquestes 
històries?

Hi ha paraules que es queden sense dir, perquè en aquell mo-
ment no se saben pronunciar, perquè el coneixement o la refle-
xió fruit d’alguna vivència arriba anys després, com la llum que 
projecten els estels. En aquell moment cap de les dues dones sap 
d’on ve el mot recordar, que vol dir “tornar a passar pel cor”.  
La padrina, amb les seves històries, a cops llegendàries, sovint 
quotidianes, fa passar pel sedàs del cor, una vegada i una altra, la 
seva història familiar i la del poble, vall i muntanya. Sense aquest 
record, potser la seva neta no s’hauria fet mai astrònoma, no hau-
ria après a mirar els estels i no sabria que cada astre té una història 
que cal ser explicada.

—Jo sé que al cel hi ha una estrella que és teva, teva i de la nostra 
família, la que t’indicava el moment de tornar a casa quan eres 
petita i et feien treballar. De nit, a l’hora de dormir, tanco els ulls 
i m’adono que tinc tots els estels a dins, el cel del Montsec es des-
plega al meu davant. Aleshores puc descansar tranquil·la, la nostra 
muntanya sempre hi és.

Heu provat de veure-hi per dintre? Quan tanqueu els ulls, a vos-
altres què se us dibuixa?

Les dues dones continuen recollint nous del terra o de les bran-
ques baixes, perquè són bones per a la memòria. Mentre caminen 
entre els noguers, aixequen pedres antigues amb els peus. Són 
restes de mar. I a boca de fosc, el primer estel de la nit els guinya 
l’ullet, mentre els dinosaures dormen.�

El relat d’Ivet Eroles

/ GÈNIA
TRALLERO
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ressenyes

Tapís de melangies 
creuades

Entendre la vida 
mentre passa

La llibretera, en veu-
re que m’enduia El 

passat no és un som-
ni (Galàxia Gutenberg, 
2021) de l’escriptor 
d’origen grec en llen-
gua sueca Theodor 
Kallifatides, em va dir 
que era un llibre pre-
ciós. “Però m’agrada 
més quan no fa ficció”, 
va afegir.

No vaig trigar gaires 
pàgines a donar-li la 
raó. Però no va ser fins 
que vaig agafar Amor  
i enyorança que vaig 
poder entendre els mo-
tius pels quals l’obra de 
no-ficció de Kallifatides 
és més atractiva: per-
què en elles només pot 
parlar d’allò que ha vis-
cut. La ficció pateix per 
sostenir una vida com 
la seva i això ho cons-
tatarem amb un estil 
menys fluid que, a es-
tones, fa un pèl feixuga 
la lectura.

La novel·la és la his-
tòria de Christo, un 
noi que ha deixat en-
rere Atenes i els seus 
pares per instal·lar-se 
a Estocolm amb una 
beca d’estudis. S’hi 
sent molt sol fins que 
coneix la Rania, una 
veïna casada de la qual 
s’enamorarà i amb qui 
mantindrà una relació 
plena d’alts i baixos que 
el desestabilitzarà.

Aquelles que ja hagin 
llegit l’autor i, concre-
tament El passat no és 
un somni, identificaran 
Kallifatides en Christo; 
un noi ple d’insegure-
tats, idealista, que in-
tenta entendre un món 
on no acaba de trobar el 
lloc, que estima impos-
sibles i que acaba ente-
nent que l’amor és tan 
complex com qualsevol 
de nosaltres i que cada 

Carson McCullers 
(1917-1967) és una 

de les escriptores més 
importants del sud dels 
Estats Units del segle 
XX. Rellotge sense agu-
lles es va publicar amb 
el títol de Clock Without 
Hands l’any 1961. És 
una novel·la coral pro-
tagonitzada per quatre 
personatges marcada-
ment diferents, plens 
de conflictes interiors 
i entre els quals se suc-
ceeixen tensions en el 
present i amb relació al 
passat: Malone, farma-
cèutic a qui acaben de 
diagnosticar leucèmia; 
un exjutge i congressis-
ta conservador, rígid i 
racista; el seu net Jester, 
un jove amb idees pro-
gressistes que comen-
ça a desafiar el seu avi,  
i Sherman Pew, un enig-
màtic adolescent negre 
d’ulls blaus abandonat 
per la seva mare quan 
era nadó.

La història s’ambien-
ta el 1953 en el poble de 
Milan, a Geòrgia, al sud 
dels Estats Units; en un 
context social reaccio-
nari en el qual encara 
imperava la segregació 
racial. McCullers, fent 
ús de la veu dels prota-
gonistes, denuncia les 
repercussions opres-
sives de la mentalitat 
provinciana de l’època, 
les tensions interracials 
i les injustícies. El jutge 
és el màxim exponent 
del racisme i deixa anar 
aquestes paraules al seu 
net, quan li qüestiona 
la discriminació racial 
a les escoles: “És que 
t’agradaria veure un xi-
cotot negre compartint 
pupitre amb una delica-
da noieta blanca?”.

Com a la resta de les 
seves obres, i com la 

NARRATIVA
Amor i enyorança 
Theodor Kallifatides
Traducció de  
Carolina Moreno Tena
Galàxia Gutemberg, 
2022
224 pàgines

NARRATIVA
Rellotge sense 
agulles
Carson McCullers
Traducció d’Alba 
Dedeu
L’Altra Editorial, 2022
272 pàgines

Jordi Montell Susana Vázquez

persona afegeix una en-
trada a la definició.

A Amor i enyorança, 
Kallifatides ens diu 
que la vida passa men-
tre s’intenta entendre 
per què s’estima (o per 
què no) i que, per molt 
que es conegui el final 
d’una història, sempre 
serà millor la nostàl-
gia que el retret de la 
inacció.�

mateixa autora va dir 
–“tot això que succeeix 
en els meus relats m’ha 
passat o em passarà”–, 
McCullers barreja el 
que viu amb el que es-
criu. De la mateixa ma-
nera que la seva vida 

—des dels anys trenta 
patia una malaltia crò-
nica que li va deixar 
una part del cos para-
litzada i li va provocar 
vessaments cerebrals— 
també queden reflecti-
des en la seva obra les 
reflexions, inquietuds  
i experiències viscudes 
sobre les repercussions 
emocionals, físiques  
i mentals de la malal-
tia, el dolor i la mort. 

“Cada hora… tots els és-
sers vius ens acostem a 
la mort… però quantes 
vegades hi pensem?”, 
diu Malone al jutge, 
tot interpel·lant també 
a qui llegeix el text.

No només Malone, 
McCullers té la capa-
citat de filar melodio-
sament els temes que 
més li  interessen a 
partir dels diàlegs dels 
quatre personatges. Hi 
comparteixen les pors, 
les afeccions, la nostàl-
gia d’altres temps, la so-
litud i també les parts 
fosques de tots ells.

L’escriptora, amb 
sensibilitat i capacitat 
d’anàlisi amb detall de 
l’ànima humana, con-
figura un tapís ple de 
mons interiors que va 
esmicolant a poc a poc 
i que anem descobrint 
a mesura que avancem 
en la lectura del llibre. 
A la novel·la es respi-
ra melangia, tragèdia, 
una tossuda recerca 
de sentit a la vida i a 
la mort, i desassossec, 
temes constants tant 
a la resta d’obres de 

McCullers com a la se-
va vida.

Amb aquesta edició, 
l’obra completa de l’au-
tora nord-americana es 
troba disponible en ca-
talà i en traduccions re-
visades al catàleg de l’Al-
tra Editorial: a Rellotge 
sense agulles s’hi sumen 
La balada del cafè trist, 
Frankie Addams, El cor 
és un caçador solitari, 
Reflexos en un ull daurat, 
i l’assaig Entre la solitud 
i el somni.�



Per què decideixes omplir Todmorden de 
plantes i arbres fruiters?
A finals dels anys vuitanta ja vaig obrir al poble una 
botiga d’aliments saludables i una cafeteria vegeta-
riana. Pensava que així podia fomentar l’ecologia  
i el consum responsable. Però la idea de portar l’ali-
mentació a l’espai públic sorgeix quan, amb altres 
dones, vam parlar que calia implicar la població en 
la lluita contra l’emergència climàtica. Vam buscar 
voreres i descampats en desús per convertir-les en 
horts on, damunt de contenidors plens de terra, 
la gent sembrés verdures, herbes i arbres fruiters. 

Els horts urbans, doncs, tenen 
una vocació eminentment peda-
gògica?
No només. A part de promoure l’inter-
canvi en les formes de cultivar i cui-
nar, permet que el veïnat accedeixi a 
aliments i enforteix els vincles socials. 

El vessant comunitari és la clau 
de volta del projecte?
Sí, perquè ens reconnecta amb els 
altres, combat la solitud i ens fa comprendre els 
diferents cicles de la natura. En aquest sentit, el 
nostre lema, “si menges, estàs dins”, convida  
a participar en la vida col·lectiva i demostra que, 
amb els recursos que tenim, podem pal·liar la crisi 
ecològica que ens afecta actualment. 

Com se sostenen aquests espais?
A Incredible Edible comptem amb 280 voluntaris 
que dediquen dos matins al mes a mantenir-los. 
Però cada grup de voluntaris és diferent: alguns es 
coordinen a petita escala i necessiten pocs diners; 
d’altres cobren una quota simbòlica per ensenyar 
habilitats i n’hi ha que, amb el temps, han obert bo-
tigues de làctics i carn ecològica amb el suport de 
l’administració. Un dels finançadors és el consell 
del districte metropolità de South Lakeland, que 
té la voluntat de reduir les emissions de carboni. 
Al capdavall, els diners públics han de servir per 

afavorir iniciatives que, com la nostra, aposten 
per la justícia climàtica i alimentària.

Quins beneficis està reportant l’experiència?
Ens insta a viure de manera sostenible. Però no pas 
en l’autosuficiència, sinó participant d’una economia 
mixta d’accions que fomenten el comerç de proximi-
tat, la salut i els actius locals, en particular, la terra. 
Prova d’això és l’increment de negocis i la creació 
d’un centre d’hidroponia, permacultura i aquapo-
nia (on plantes i peixos es retroalimenten) que dona 
feina a joves i ensenya els infants a produir menjar. 
Els beneficis són tants que, segons un estudi univer-

sitari recent, els horts urbans han fet 
disminuir el vandalisme.

La singularitat del projecte atrau 
cada any a milers de visitants. És 
positiu per al municipi aquest tu-
risme vegetal?
Que ens visiti tanta gent té incon-
venients perquè altera el dia a dia, 
òbviament. Tanmateix, en general, 
permet difondre el nostre model  

i afavoreix el comerç local. Hem creat la Ruta verda 
de Todmorden, a través de la qual es poden resse-
guir a peu els espais de cultiu i els jardins particu-
lars on cadascú mostra la seva creativitat. Alguns 
ciutadans s’han convertit en apicultors i venen la 
seva mel; d’altres, cultiven plantes de te, elaboren 
melmelades, i fins i tot tenim una família que ha 
construït un hotel per a insectes pol·linitzadors.

El projecte pot replicar-se a altres ciutats? 
Desenes de localitats ja ho estan fent. Ara com 
ara, comptem amb 120 grups repartits entre 33 
municipis del Regne Unit i un miler arreu del món, 
dels quals la majoria es troben als Estats Units i al 
Japó. I això anima a col·lectius i ajuntaments d’al-
tres països a organitzar propostes similars que, a 
banda d’empoderar la població i crear comunitats 
sòlides i pacífiques, suposen un gran revulsiu per 
al moviment slow food.�

Todmorden, un municipi de 
15.000 habitants situat a la 
regió de Yorkshire i Humber, 
a l’est d’Anglaterra, s’ha 
erigit en un dels destins 
predilectes de l’anomenat 
turisme vegetal. Allà, l’any 
2008, Pam Warhurst i un 
grup d’amigues seves 
van fundar l’associació 
Incredible Edible, destinada 
a fomentar el compromís 
de la comunitat per mitjà 
del cultiu local. Al jardí de 
la comissaria d’aquesta 
localitat hi creix blat de 
moro, a l’hospital s’han 
plantat flors medicinals 
i centenars de famílies 
conreen verdures i altres 
productes alimentaris als 
seus patis. “El menjar ha 
estat l’excusa perquè la gent 
canviï la manera d’actuar”, 
explica Warhurst. Per 
aquesta activista de 72 anys, 
l’experiència de Todmorden, 
inspirada en processos 
similars que tenen lloc a 
Malmö (Suècia), Rio de 
Janeiro (el Brasil) o Cuba, 
pot servir de mirall per 
transformar l’entorn i la vida 
col·lectiva dels municipis.

“Promovent 
l’intercanvi de 

formes de cultivar 
i cuinar també 

s’enforteixen els 
vincles socials”

“Els horts urbans han fet 
disminuir el vandalisme”

Àlex Romaguera
Pam Warhurst,
activista  
i treballadora 
mediambiental
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