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El Vallès també cap a l’esquerra i el sobiranisme
Miquel Gordillo @miggord

El nou mapa que es dibuixa 
en els ajuntaments del Vallès Oc-
cidental fa pensar en una onada 
de canvi polític en les institu-
cions democràtiques. 

Per als més optimistes, si més 
no, es pot dir que la política ins-
titucional, entesa a la manera 
convencional, pot estar sent sac-
sejada. Un cop passades aquestes 
eleccions municipals, s’evidencia 
un increment de les forces pro-
gressistes o rupturistes, que van 
a l’alça, mentre que les de la dreta 
queden aparentmentmolt més 
afeblides.

Diverses dades constaten 
aquest discurs del canvi. D’una 
part, s’ha produït un retrocés 
important del suport als partits 
clàssics que havien acaparat més 
pes i poder: CiU, PP, i PSC (entre 
tots tres perden 53.000 vots a la 
comarca, i 101 regidors). 

D’altra banda, tant les Can-
didatures Alternatives del Vallès 
i d’unitat popular (CAV-CUP), 
com les anomenades confluèn-
cies ciutadanes (més properes als 
postulats de Barcelona en Comú 
i amb el suport de Podemos) 
guanyen pes i presència arreu, 
obtenint una gran quantitat de 

regidors. 
Cas paradigmàtic és Ripollet, 

on les sigles CAV-CUP obtenen 
una majoria simple però folgada. 
I pugen molt en llocs com Cerdan-
yola, Badia, Santa Perpètua de 
Mogoda i Barberà. Parlem de les 
poblacions més properes a l’àrea 
metropolitana, on l’esquerra mu-
nicipalista i rupturista tindrà re-
presentació pràcticament en tots 
els consistoris.

A més d’aquest increment 
de l’esquerra transformadora, i 
llegit en clau sobiranista, el vot 
independentista també ha aug-
mentat. I és que malgrat la so-
tragada general de CiU, el sobi-
ranisme sí guanya per l’esquerra, 
també al Vallès. 

Aquest fet queda reflectit so-
bretot pel gran augment d’ERC 
i la CUP en relació a fa quatre 
anys. Mentre, a la dreta, hi ha un 
traspàs evident de votants del PP 
cap a Ciutadans, el qual també 
recull vot emergent que prové de 
l’abstenció.

Pel que fa a les dues grans 
ciutats de l’àrea, a Terrassa i Sa-
badell, també s’observa el mateix 
fenomen: consistoris molt di-
versificats, complicats per con-
formar majories prou sòlides, i 
més protagonisme de  l’esquerra 

transformadora. A Sabadell, el 
PSC paga severament per la co-
rrupció. Aquí s’albira una coalició 
amb Unitat pel Canvi, la Crida 
per Sabadell, ERC i Ganemos. A 
Terrassa, el PSC aguanta el tipus, 
i l’única possibilitat de treure’l del 
govern després de 36 anys, passa 
per una suma més complexa i que 

inclogui una CiU molt deteriora-
da a la ciutat. Estem doncs en 
dies accelerats, diàlegs i possibles 
pactes oberts. 

A grans trets, en molts llocs 
els governs estan encara enlaire. 
Així serà fins el proper 13 de juny, 
amb la investidura d’alcaldes i 
equips de govern a cada muni-

cipi (només hi ha hagut majoria 
absoluta a Ullastrell, Matadepera, 
Castellar i Sant Llorenç Savall, 
poblacions petites). Es requerirà 
segur una capacitat més gran de 
pactisme i diàleg. I una lectura 
més de positiva: PxC ha perdut 
els únics tres regidors que tenia a 
la comarca.

Votació a un col·legi electoral de Terrassa, 24 de maig 2015. Foto: Marta Balaguer
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Els partits d’esquerra arrasen a la ciutat

Pep Valenzuela @pepvalenzuela

El PSC, de totes for-
mes, manté el nom-
bre de vots, fins i tot 
en guanya uns 400 

més. Però, relativament, perd 
espai. El resultat respon clara-
ment al nou equilibri produït 
per l’augment de participació, 
segurament d’electores fins ara 
abstencionistes o que optaven pel 
blanc o nul.

Per tant, com ja de fet tothom 
convenia en afirmar, el PSC a 
Terrassa ha resistit prou bé. Clar 
que mostrant, com a mínim, una 
greu debilitat, no ha tingut cap 
capacitat per atreure noves vo-
tants, que en la seva majoria hau-
rien donat la seva preferència a 
TeC, principalment, i a CUP i C’s.

En aconseguir elegir 9 regi-
dors en perden només 2; no és 
una catàstrofe però s’allunya més 
encara dels 14 regidors que els 
donaria la majoria necessària per 
governar sols o amb aliances cò-
modes, com fins ara. Un nombre 
de regidors que tampoc podria 
impedir que una aliança d’altres 
forces li tragués la tan preuada 
alcaldia.

No és un escenari boníssim, 
segurament que no s’esperaven 
més. Potser, més aviat, al contra-
ri. Però el preu que ara sembla 
que podrien haver de pagar segur 
que supera qualsevol dels pitjors 
auguris.

Hi ha qui considera que la 
llista amb molts independents i 
gent en principi aliena al partit 
hauria estat una aposta errada i 
raó principal del retrocés relatiu. 
Ara, cal tenir en compte que el su-
port del PSC egarenc fa dies que 
es debilita, hom pot parlar de ten-
dència. Segur que, com a mínim, 
per desgast, més de tres dècades 
de govern. Després, el paper en-
tre trist i patètic que l’anterior 
alcalde va protagonitzar en el seu 
breu i dramàtic trànsit per la po-
lítica nacional segur que ha tin-
gut també el seu pes.

Però, segur que més impor-
tant és el fet que moltes de les 
persones que per acció o abs-
tenció havien permès governar 
aquest partit, treballadores que 
havien aconseguit un nivell de 
seguretat i benestar o que al 
menys alimentaven esperances 
pel futur, han estat víctimes de 
les reformes i ajustos que han 
seguit l’esclat de la bombolla 
immobiliàrio-financera, amb les 
conseqüències d’atur, precarie-
tat, pobresa i manca de garanties 

de futur. Aquestes polítiques van 
ser iniciades pel PSOE i PSC. Era 
quan Espanya “iba bien”, i Cata-
lunya també.

La gran sorpresa i força 
triomfadora de la jornada electo-
ral ho va ser sens dubte la candi-
datura Terrassa en Comú (TeC), 
que comptà amb els suports 
fonamentals d’ICV-EUiA i orga-
nitzacions i persones vinculades 
a la ja nova alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau; així com també 
l’adhesió del Procés Constituent i 
del nou partit Podemos. Encara i 
quedant segona, amb 6 regidores, 
dobla la representació que tenia 
fins ara ICV-EUiA, i sembla qua-
si matemàticament recollir bona 
part del nou vot mobilitzat per 
aquestes eleccions.

Saltant dels 6.616 vots obtin-

guts per ICV-EUiA en les ante-
riors eleccions municipals als 
16.045 del passat 24 de maig, la 
nova formació unitària o de con-
fluència dobla el nombre de regi-
dors i mostra que els problemes 
de caràcter intern que ha patit 
durant la negociació i inici del 
camí no han tingut repercussió 
més enllà dels límits i parets de 
les sales de reunió.

Els 6 regidors aconseguits són 
en si mateix una gran passa en-
davant. Però, segurament és més 
important encara el potencial 

de futur que hi ha en aquest in-
crement del vot pel canvi, al qual 
s’han de sumar els guanyats per 
ERC i la CUP. Altra qüestió és si 
hi haurà capacitat i força organit-
zativa per convertir en realitats 
concretes aquestes esperances 
i il·lusions de canvi. Ara, hi ha 
l’oportunitat de demostrar-ho.

Esquerra Republicana i la 
CUP són, clarament, part i mo-
tor d’aquest canvi en marxa. Els 
primers retornen al consistori 
amb menys força que la majoria 
preveia, però amb un resultat que 

novament marca una fita en el 
palmarès de l’ERC local. Els re-
publicans han tingut un augment 
del suport proper a l’aconseguit 
per TeC, guanyant 8.095 vots més 
que en els anteriors comicis.

També la CUP, que passa dels 
874 vots de 2011 als 4.803 d’ara, es 
qualifica com a protagonista im-
portant pel nou cicle polític, tot 
apuntant molt clarament i nítida 
durant la seva campanya que els 
dits eixos nacional i social, i tam-
bé els polític i econòmic-treball, 
no només no són móns separats, 
sinó que són parts o cares d’una 
mateixa realitat. Així ho van 
deixar molt clar obrint espai en 
l’acte final de campanya a les tre-
balladores en vaga de Telefònica-
Movistar.

Amb tantes alegries pel que 
fa als partits i candidatures que 
plantegen la necessitat d’un nou 
cicle, ha quedat poc espai pels al-
tres. Però, no per això, han deixat 
de passar coses importants. Dos 
grans fracassos i un gran èxit.

CiU, que era la segona força 
al Ple municipal, amb 9 regidors, 
ha perdut 7.476 vots i 6 repre-
sentants. Com ja s’ha avançat, 
un resultat que supera en molt 
la capacitat de perdre de la coa-
lició. La crisi de la coalició a ni-
vell nacional, que sembla córrer 
paral·lela a la del PSC, no para, 
tot i els esforços de Convergència 
Democràtica per aparèixer com a 
capdavanter i baluard del procés 
sobiranista. Possiblement, un 
canvi que encara la pròpia mili-
tància o poble d’aquesta organit-
zació encara no acaba d’entendre 
ni, segurament, creure’s, i els de 
fora menys.

Finalment, sembla que la ciu-
tat és petita per als de la dreta 
unionista. En decidir-se els de C’s 
a creuar el riu han evidenciat que 
als de l’equip d’en Gabriel Turmo 
ja no els hi quedava energia per 
res. Però Ciutadans va més en-
llà. A més d’arrabassar-li entorn 
d’uns 4.000 vots al PP, aconse-
gueix també uns altres tants vots 
que li arriben de la part de vot 
de nova mobilització, així com, 
amb tota seguretat, de gent que 
en altres eleccions havia votat 
Plataforma per Catalunya i altres 
partits petits que, en aquestes 
eleccions, no s’han presentat.

Un altre món és possible, també altres governs 
municipals, i fins i tot a Terrassa. Amb un augment 
notable de la participació (11.165, tot i així va votar 
només un 54%), reducció important dels vots nuls 
i en blanc (2.858) i transvasament de milers de pre-
ferències (aparentment de CiU cap a ERC i de PP 
a C’s), l’onada del canvi polític ha arribat també a 
la ciutat, on a grans trets els resultats expressen el 
caràcter i profunditat dels moviments i conflictes 
socials dels darrers anys, marcats per les conse-
qüències de l’estafa econòmica i política dita crisi 
i pel procés sobiranista. La nota divergent hauria 
estat la patacada de Convergència i Unió, molt més 
greu que la pèrdua de suport de la coalició a nivell 
nacional.

Col·legi electoral, 24 de maig, Terrassa. Foto: Marta Balaguer

Resultats de les eleccions municipals a Terrassa. 
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VEUS

La institució municipal 
ha de ser de totes

  El risc de la immaduresa   
i la manca d’experiència

El risc que hi ha en 
aquests moments és la 
immaduresa i manca 
d’experiència dels partits 
i agrupacions que s’han 
presentat a aquestes elec-
cions. És important re-
novar-se, que apareguin 
persones joves amb ga-
nes, voluntat de canviar 
les coses, transparència, 
honestedat i amb moltes 
ganes de fer les coses bé, 
diferents, i servir a la ciu-
tadania pel bé públic. Aca-
bar amb les males pràcti-
ques, com la corrupció i 
les corrupteles i eliminar 
com pensen alguns, que 
l’Ajuntament és la seva 
propietat privada i perma-
nent de per vida, així com  
evitar convertir-se en mers 
professionals de la política 
al servei partidari i dels in-
teressos fàctics.

Tots aquests aspectes 
positius que s’expressen 
amb un compromís ferm, 
pot acabar de cop, sinó és 
té una estratègia clara vers 
la possibilitat de governar i 
canviar les coses, o mante-
nir-se a l’oposició amb una 
actitud ferma per provocar 
el canvi des de fora dels 

govern, no permetent a qui 
governi que continuï fent el 
que vol i anar practicant el 
que ha fet sempre.

I el que cal en aquests 
moments és cap fred, evi-
tar pressions i determi-
nar clarament l’objectiu, 
i atendre a l’expertesa de 
moltes persones afins que 
pot ajudar a determinar-la. 
I el que és molt important: 
s’ha de ser transparent 
amb les persones que han 
donat suport i confiança als 
partits i agrupacions,  con-
cretament TeC, ERC i CUP, 
però qualsevol negocia-
ció per a qualsevol de les 
opcions possibles, s’ha de 
negociar, parlar, tractar en 
àmbits fora dels mitjans de 
comunicació, en el temps 
de  parlar/negociar... Cal 
parlar molt internament i 
poc externament. No cal 
explicar als mitjans res, 
sinó hi ha res, o sigui, par-
lar amb els mitjans quan 
les coses estiguin clares i 
determinades. I els debats 
amb la militància, amb els 
afiliats, o els amics de su-
port, fer-los internament 
fins que de veritat hi hagi 
una proposta, la que si-
gui. Estar tots els dies als 
mitjans explicant al detall 

el que és un debat en ne-
gociació no tancada o de 
les organitzacions, no es 
transparència, és un ab-
surd, immaduresa i poca 
responsabilitat i una man-
ca total de possibilitats, 
i que acaba confonent a 
tothom, incloent als seus, 
cosa que pot generar una 
trencadissa innecessària i 
inútil. 

Les expectatives gene-
rades, no poden trencar-
se per la voluntat de sortir 
als mitjans i expressar les 
contradiccions internes, 
perquè posa de manifest la 
inexperiència i la malfiança 
vers la ciutadania. I li va 
molt bé, al suposat enemic, 
en aquest cas a l’actual Al-
calde, donant-li arguments 
i facilitats per veure la seva 
continuïtat, tot i tenir una 
llista d’inexperts i alguns 
d’alt risc perquè la seva 
ètica i capacitat és molt 
qüestionable.

Per tant, espero i desi-
tjo, que es faci el que es 
faci al final, es faci de for-
ma tancada i fora dels mi-
tjans, i la transparència es 
faci al final explicant el re-
sultat d’acord i no entre les 
diferents forces de canvi, 
ho agrairà tothom.

Ja ha passat el 24M i 
podem fer lectura dels re-
sultats i aquests ens diuen 
moltes coses en el camí de 
la transformació del model 
actual de la nostra socie-
tat. Són canvis profunds 
que afecten els arrels del 
sistema democràtic de de-
mocràcia representativa.

La força més votada en 
la nostra ciutat ha sigut el 
PSC amb el 28,21% dels 
vots. Insuficient per tenir 
cap força moral de conti-
nuar com fins ara. Aquest 
percentatge l’ha d’obligar 
a acceptar que han de 
canviar moltes coses en 
aquesta administració local 
i s’ha de canviar per què hi 
ha una emergència social 
en la nostra ciutat que s’ha 
atendre amb la urgència 
que reclama el patiment 
humà.

Cap ciutadà ha de ser 
exclòs del seu dret als ser-
veis bàsics per a la seva 
vida, i això suposa impe-
dir que els bancs facin ni 
un sol desnonament més 
(es produeixen de 2 a 3 
desnonaments diaris a la 
nostra ciutat). Així mateix 
s’ha d’assegurar que a cap 
llar li sigui negat els sub-
ministraments bàsics com 
l’aigua, la llum i el gas.

També s’han de crear 
mecanismes participatius 
que generin confiança i 
il·lusió en la majoria dels 
ciutadans. S’ha de trans-
formar totalment el teixit 
associatiu ciutadà així com 
les institucions municipals 
des del Districtes fins al 
propi Ple Municipal. S’han 
de reformar els reglaments 
existents i s’ha de donar 
veu i vot directe als ciuta-
dans per què aquesta es 
l’essència principal de la 
democràcia i portem 36 
anys sense fer-ho.

Per a què aquesta ad-
ministració pugui donar 
el millor de sí mateixa és 

necessari que s’activi tota 
la seva capacitat creativa 
i per aconseguir-ho s’han 
d’establir mecanismes 
participatius del col·lectiu 
humà de 1.800 persones 
que conformen la plantilla 
de treballadors i treballa-
dores municipals.

La institució municipal 
ha ser de tots i totes, tant 
dels ciutadans com de les 
persones que conformen 
la pròpia institució i no pot 
continuar funcionant amb 
una estructura piramidal 
de “ordeno y mando” i en 
una sola direcció “de dalt a 
baix”.

S’ha, d’auditar l’organit-
zació per racionalitzar els 
recursos humans disponi-
bles. S’ha d’acabar amb els 
regnes de “taifes” de les 
àrees, s’ha d’incrementar 
la transversalitat en totes 
les direccions. S’han de ra-
cionalitzar les retribucions 
atenent aquells casos que 
estan en greuge compara-
tiu vergonyós. Cap retri-
bució ha de superar les 3 
vegades la retribució més 
baixa de l’organització, in-
cloent els regidors.

S’han d’incrementar les 
mesures que garanteixin 
l’objectivitat i “justa con-
currència” per a qualsevol 
lloc de treball, inclosos els 
famosos assessors.

La transparència infor-
mativa als ciutadans ha 
de ser total en tot el re-
ferent als pressupostos, 
contractacions de serveis 
i obres, i retribucions de 
l’organització municipal. 
També les obligacions tri-
butàries dels represen-
tants polítics, les agendes 
i els regals de protocol i 
ciutadanes que es puguin 
generar en la seva funció 
pública i privada.

*Membre de Terrassa 
en Comú i de la Taula de 
l’Aigua

Salvador Pérez Riera Antonio Machado*

Envia la teva opinió, informacions i suggeriments:

info@malarrassa.cat
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El periòdic que tens a les mans és 
l’edició de juny de la revista local, in-
dependent i gratuïta Malarrassa. Es 
tracta del número 6. Portem per tant 
uns mesos de vida amb aquest periò-
dic al carrer (un temps més a la xarxa 
virtual). Anem aprenent i millorant 
mica en mica per fer un informatiu 
de més qualitat.

Aquesta eina de comunicació 
l’hem pogut realitzar fins ara amb un 
gran esforç. Ho fem humilment, amb 
molta il·lusió i sabedors de les nostres 
limitacions, que  són moltes, i tenint 
en compte que en només 16 pàgines, 
no podem parlar ni molt menys de la 
gran quantitat d’informació que es 
genera al nostre municipi. A Terras-
sa passen coses contínuament, que 
valen la pena i necessiten ser conta-
des, i en tots els àmbits: social, polí-
tic, veïnal o cultural. També conei-
xem diverses experiències germanes 
arreu, situades fora dels centres em-
presarials i de poder, on sabem que 
es dirigeixen la informació i els estats 

d’opinió. No estem casats amb ningú. 
La transparència és també un dels 
nostres lemes.

Actualment la nostra edició en 
paper ja és de 5.000 exemplars men-
suals. Procurem arribar a tots els 
barris: centres cívics, biblioteques, 
casals i ateneus, bars i establiments 
diversos, i lliurant-lo en mà en esde-
veniments populars. Les poques per-
sones que estem implicades, ho fem 
tot amb el nostre treball: tasca perio-
dística, edició, maquetació, xarxes 
socials, distribució del diari, gestió, 
etc.

Com podeu imaginar, tot això té 
un cost. Fins el moment, una tren-
tena de persones i set entitats, es-
tan col·laborant econòmicament 
amb Malarrassa. Aquestes persones 
i col·lectius ho fan desinteressada-
ment, per compromís i desig compar-
tit de tirar endavant aquest projecte 
social. Amb aquest treball i contribu-
cions econòmiques voluntàries no-
més hem demostrat, i de vegades 

les primeres persones sorpreses som 
nosaltres mateixes, que és possible 
fer un mitjà informatiu que agra-
da i interessa a molta gent diferent. 
Molt lluny encara de les necessitats 
que com a activistes, organitzacions 
i moviments n’hi ha, però marcant 
presència, obrint espai i pas, i fent 
visible el gran potencial i possibilitats 
que alimenta i nodreix.

En aquest punt, seria possible con-
cloure que hem arribat i que ja podem 
sentir-nos satisfetes i, a partir d’aquí, 
intentar mantenir el projecte tot con-
tinuant amb aquest ritme. Però, no 
seria aquesta la resposta justa als de-
safiaments que se’ns plantegen en els 
moments que vivim.

Així, per tal que puguem seguir 
amb el nostre mitjà de comunicació 
i gratuït; per desenvolupar-lo i que 
pugui realitzar tot el potencial i pos-
sibilitats que incuba, necessitem fer 
un salt de qualitat. Necessitem su-
mar més forces, més col·laboracions, 
ja siguin persones disposades a fer 

feina, com ara informar, redactar, 
aconseguir publicitat i altres suports 
o adhesions, distribuir i, per suposat, 
aportar contribucions també de tipus 
econòmic. 

El nostre proper objectiu és sortir 
cada quinze dies al carrer o al menys 
ampliar el nombre de pàgines, la qual 
cosa ens permetrà cobrir més espais 
i fer millor la feina. És una proposta 
agosarada, un desafiament difícil, 
però no més agosarat ni difícil que 
començar. Ara sabem, no només que 
sí que podem, sinó que ho estem fent. 
I sabem que cal i podem fer-lo millor. 

Hi ha moltes coses per explicar 
en aquests temps, coses que sovint 
passen a la nostra ciutat, i que cal fer 
una anàlisi crítica i rigorosa de la re-
alitat, de tot allò que creiem que s’ha 
de conèixer. I tenim clar que allò que 
no fem nosaltres mateixes i juntes, no 
ens ho faran des de fora.
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Suma’t al 
finançament 

col·lectiu 

d’aquest projecte de periodis-
me de proximitat nascut a Te-
rrassa i per la gent de Terrassa. 
Qualsevol ajuda fa que pugem 
un esglaó més per acabar es-
devenint una eina de comuni-
cació de referència a la nostra 
ciutat. Converteix-te en mece-
nes d’aquesta alternativa als 
models tradicionals!
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Cinema i Drets Humans

Batzac: “Volem viure d’acord amb les nostres idees”
Pep Valenzuela @pepvalenzuela

Cooperativisme, femi-
nisme, alliberament 
nacional i personal, 

independentisme, situació car-
cerària i institucions de control 
en generals, l’Estat, sindicalisme 
combatiu, acció directa ... són 
aquestes algunes de la qüestions 
que més interessen i entorn a les 
quals treballa la gent de Batzac, 
un col·lectiu que s’autodefineix 
com llibertari i àcrata, recen-
tment creat a la ciutat.

Es van presentar en públic el 
passat 24 d’abril, informant que 
creuen necessària l’acció política 
i la formació. Tenen interessos 
intel·lectuals, però no des d’una 
perspectiva acadèmica o eru-
dita, “volem viure com pesem”, 
afirmen en Gerard i Pol, dos 
dels membres d’aquest projecte 
que agrupa més de 20 persones, 
molt joves la majoria, però que ja 
han fet experiència a algunes al-
tres organitzacions, com la Gata 
Àcrata, l’Assemblea Llibertària i 
encara estan actius a casals so-
cials i populars com el Kasalet i 
l’Atzur.

Batzac va néixer fa pocs 
mesos. Estan enmig d’un “procés 
de reformulació” del projecte, a 
Terrassa, però fent seguiment 
del treball de la Federació Anar-
quista de Catalunya (FAC), que 
ha començat recorregut també 

recentment. S’anuncia una pre-
sentació de la mateix a la ciutat.

La reformulació va en la línia 
de viure en coherència amb les 
idees. Fer la crítica de la realitat, 
lluitar contra el sistema, dir no, 
és un pas necessari, fundacional, 
però “cal anar més lluny, trobar 
i practicar les alternatives”. Un 
món per descobrir amb molta 
més gent. Assenyalen com a di-
ferència en relació a experiències 
anteriors la proposta de “generar 
espais d’anàlisi i de debat amplis i 
participatius, sense dogmatisme, 
vinculats a les mogudes políti-
ques i culturals que es produei-
xen a la ciutat”.

Aquesta proposta neix, de fet, 
i intentar desenvolupar la pròpia 

experiència de trobada i treball 
amb personal amb diferents refe-
rents o perspectives ideològiques. 
Fins i tot dintre del grup, apunta 
en Pol, estudiant d’Antropologia, 
on “hi ha opinions diferents sobre 
moltes qüestions, però compar-
tim moltes coses i volem avançar 
juntes”.

Això fa referència a la gent 
de Batzac, però el focus de “rela-
cions i treball conjunt s’amplia a 
d’altres col•lectius d’orientació 
llibertària i també altres, com 
Arran o moviment okupa”, afir-
ma en Gerard, que està acabant 
estudis d’Arts i es dedica a la pin-
tura mural i altres.

És per això que consideren 
necessari participar a la Trobada 

Jove local, on hi ha grups de 
cultura popular, escoltes, es-
tudiants, socials i polítics.

De cara al futur, volen 
intensificar el treball de for-
mació i també d’intervenció 
social, però amb una pers-
pectiva també de “ser una 
eina útil i pràctica per viure 
d’altra manera, com pensem 
i volem”. Per això, molta 
atenció i participació en el 
consum alternatiu, les xar-
xes de suport mutu i altres 
d’economia social, solidària, 
cooperativista.

En l’àmbit de la política 

institucional, que no és preferèn-
cia per Batzac, en aquestes elec-
cions municipals van considerar 
que, de totes formes, era oportú 
fer un esforç en favor de la can-
didatura de la CUP, “treballem 
amb gent d’aquesta organització 
o propera i hem cregut que podia 
ajudar a allò que ens plantegem”.

Si és que va o no per aquí 
el nou o noves visions de 
l’anarquisme o moviment lliber-
tari, la seva posada al dia o reno-
vació, això està encara per veure. 
Ara, joventut, energia, referents 
ideològics, propostes concretes i 
ganes i voluntat de fer no falten.

Pep Valenzuela @pepvalenzuela

Arcadi Oliveres, eco-
nomista i president 
de Justícia i Pau 
Barcelona, amb 

Diosdado Toledano, sindicalis-
ta i promotor de la ILP per uma 
renda garantida de ciutadania, 
van ser els encarregats de tancar 
el Vè Cicle de Cinema i Drets Hu-
mans organitzat per la Comissió 
de Drets Humans de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats i la Síndica 
de Greuges de Terrassa, el passat 
dilluns 1 de Juny, al cinema Cata-
lunya.

Coordinat per l’advocat i acti-
vista pels drets socials i humans, 
Joan Tamayo, enguany el cicle ha 
posat el focus en el drets a no ser 
torturat i tenir un judici just, a 
tenir un treball digne, en el dret 
de les persones amb discapacitat 
i en el dret a l’habitatge, contra la 
pobresa infantil i energètica. Les 
pel•lícules amb les quals s’han 
complementat les exposicions i 
debats han estat, respectivament: 
Ciutat morta, Nada S.A., El color del 
paraíso i El Chico.

Fa dies que ens diuen que la 
crisi s’ha acabat i que ara ja no-
més és qüestió de temps la recu-
peració de tot allò que s’ha anat 
perdent durant aquests darrers 
anys. La veritat, però, assegurà en 
Toledano, “és que totes les dades 
indiquen que la cosa empitjora”. 
La clau del problema, afirmà, rau 
en la “massiva destrucció de llocs 
de treball que s’ha produït en els 

darrers 5 any”, que han deixat 
milions de persones en atur, en la 
majoria dels casos amb responsa-
bilitats familiars.

Al mateix temps, amb les suc-
cessives retallades, el pressupost 
per subsidis i atenció de la pobla-
ció que ha perdut la feina i que es 
troba en risc de pobresa i exclusió 
s’ha anat reduint i cada vegada és 
menys la gent que en pot comp-
tar.

Des del Fòrum per les Alter-
natives, informà en Toledano, 
s’ha convocat una marxa a Bar-
celona i Catalunya entre els dies 
6 i 9 del proper mes de juliol, tot 
anunciant que amb molta pro-
babilitat la marxa faci parada a 
Terrassa en dia 7 de juliol. Els 
objectius que es plantegen són: 
primer, la derogació de la darrera 
reforma laboral, la de l’any 2012, 
l’aprovació per part del Parla-
ment de Catalunya de les ILP de 
la Renda Garantida de Ciutada-
nia i de l’emergència habitacional 
i contra la pobresa energètica. A 
més, la marxa exigirà el repar-
timent del treball via reducció 
horària sense reducció dels sala-
ris, al temps que l’actualització de 
les pensions. 

Tot això “són coses que es 
poden aconseguir”. Però, no es 
tracta només de que es pugui, la 
qüestió és que hom parla del dret 
de les persones a una vida digna. 
I, senzillament, no és de rebut 
que en el moment de la història 
de la humanitat en que la pro-
ducció de riquesa és en termes 

absoluts i relatius infinitament 
més gran que mai abans, hom 
sigui obligat a assistir i patir si-
tuacions de misèria i desigualtats 
igualment inèdites.

En aquest punt, l’Arcadi Oli-
veres, amb la claredat que el ca-
racteritzà, plantejà que davant 
d’aquesta situació cal preguntar-
se “qui són els responsables?”. 
Perquè les coses no passen per-
què sí ni tampoc naturalment o 
predestinades. No cal anar molt 
lluny, pel president de Justícia i 
Pau és molt clar que els princi-
pals responsables del desastre 

que vivim “són les grans empre-
ses i els grans bancs” i va citar no-
més: Santander, Telefònica i la La 
Caixa, entre d’altres. 

En relació a la qüestió del 
treball i la necessitat del seu re-
partiment. Afirmà que aquesta 
proposta no és només cosa de 
bona voluntad, sinó que el des-
envolupament de les tecnologies 
i el conseqüent increment de la 
productivitat fan del tot inneces-
sari treballar tot el día, ni tan sols 
les mítiques 8 hores diàries. El 
problema, novament, és que poca 
gent viu per tenir cada vegada 
més beneficis, extrets lògicament 

del conjunt del treball sociament 
necessari per la producció.

Si parar això sembla molt di-
fícil, mentrestant, proposà, hi 
ha coses que, al menys sobre el 
paper, tothom està d’acord que 
s’han de fer, per exemple, “acabar 
amb el frau fiscal, al menys tenir 
algun control d’això”, reclamà.

Aquí, novament, tot i que el 
ciutadà del carrer pugui fer lagun 
petit frau, els grans i principals 
culpables tenen noms coneguts, i 
són, de fet, les mateixes empreses 
i bancs d’abans. Defensà també la 
reducció de la despesa militar, 
“totalment injustificable”. 

Joves del grup Batzac conversen el dia de la presentació. Foto: PV

Joan Tamayo, Diosdado Toledano i Arcadi Oliveres en el tancament del V Cicle Cinema i Drets Humans. Foto: PV
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Favt: els arbres de la ventada s’han de reposar

Pep Valenzuela @pepvalenzuela

Aquests dies, a “laso-
si” estan dedicant 
molta atenció i es-
forços a la campan-

ya d’informació i ajuda sobre les 
bonificacions que diversos sec-
tors, com pensionistes o famílies 
nombroses, poden descomptar 
en les factures d’aigua i electri-
citat, comença dient tot ràpid la 
Mari Carmen només començar la 
conversa amb Malarrassa. 

Informa també que estan 
movent-se per resoldre encara 
els problemes del desastre de les 
ventades del desembre, que van 
deixar tota una zona de bosc, al 
costat de l’IES, amb tots els ar-
bres caiguts i els fa por. Han fet 
i enviat instància a l’Ajuntament, 
perquè “arriba l’estiu i es pot 
muntar una de molt grossa. Les 
cases estan molt a prop i hi ha 
molt de perill”.

Fa 24 anys, els que porta com 
activista veïnal, “lluitàvem per 
altres coses”, recorda, “sobretot 
faltaven infraestructures, asfalt”. 
Ara, tot i que “això està una mica 
més consolidat, igualment no et 
pots despistar”; però ja “la socie-
tat et porta a altres temes, com 
ara l’aigua o l’energia i d’altres”. 
Afirma que “sempre has d’estar 
al barri, has de ser-hi a sobre, de 
vegades per a que no es deteriori, 
però sempre demanant, semblem 
les germanetes de la caritat”, diu 
rient.

Va començar el seu activisme 
social a l’AMPA escolar. Treba-
llà 3 anys a l’empresa Cropan (ja 
tancada), la va deixar “per tenir 
cura dels fills”. Més tard va ser 
convidada a formar part de l’AVV 
després que amb una altra com-
panya realitzaren una campanya 
de recollida d’arròs per Somàlia i 
van necessitar el local de la Soci 

per guardar el gra; era l’any 1991. 
Recorda que llavors “la gent era 
més gran, gent que venia de llui-
tar en partits, conscienciada però 
com d’abans, per dir-ho d’alguna 
manera”. Ara, considera, “hi ha 
molta consciència, però pel can-
vi de situació és una altra mane-
ra de consciència”. Un exemple 
d’això és que, ara, a l’associació es 
parla de política i eleccions, “però 
fixa’t que nosaltres ho parlem i 
ningú no sap què vota l’altra, això 
ens és indiferent”.

En relació amb la participa-
ció, la Mari Carmen afirma que la 
veu més o menys igual. Assenyala 
però una diferència al barri, ha 
estat el naixement i desenvolupa-
ment des de fa 5 anys de l’esplai La 
Fera. A més de tota l’activitat que 
fan amb les nenes, nens i també 
mares i pares, 
s’han integrat a 
l’associació i es 
van incorporar 
dues persones 
a la Junta “amb 
molt d’interès 
i participació, 
tot i que no són 
veïnes del ba-
rri”. Hi ha encara un altre grup, la 
colla de foc del Bitxo del Torrent 
Mitger, amb qui comparteixen 
local i també feines i lluites. “Som 
una família ben avinguda”.

A la Junta són 12 membres. 
Sòcies en total 310, “el que és una 
proporció que no està pas mala-
ment en comparació amb altres 
barris”. L’ordre del dia de les reu-
nions és sempre allò que preocu-
pa les veïnes; alguns problemes 
de nou, com ara amb el dels ar-
bres de la ventada; i una sèrie de 
temes pendents, com carrers que 
s’haurien d’asfaltar (el carrer Ter-
que espera sense data), i d’altres 
que estan malament i necessiten 
manteniment.

Hi ha també l’apartat dels 
problemes que més aviat semblen 
un càstig bíblic. En aquest cas, és 
el de la Muntanyeta, pendent al 
menys des del 1983, relata la Mari 
Carmen. Previst al POUM com 
espai edificable, per unes o altres 

raons el projecte 
mai ha sortir del 
paper. “No crec ja 
que ho facin”, con-
fessa la presidenta 
de la Soci, amb 17 
anys al davant. El 
problema, afegeix, 
és que tampoc no 
arreglen l’espai, 

un descampat on hi ha dipòsits 
d’aigua de l’empresa Mina, i les 
pluges sempre arrosseguen terra 
i brutícia que va a parar al barri.

També pendents des de fa 
anys, la construcció de l’IES Can 
Roca, que de fet va començar a 
funcionar l’any 2012, però en ba-
rracons provisionals, a l’avinguda 
Béjar, al Pla del Bonaire. I les 
alumnes i famílies van esperant.

La situació del anhelat CAP 
és pitjor. “l’estem reivindicant 
fa molts anys”. L’Ajuntament ja 
va cedir el terreny per a la cons-
trucció. La part de la Generalitat, 
però, no arriba. Mentre esperen, 
el terreny mig asfaltat es fa servir 
d’aparcament per les veïnes de 
Can Roca. “Hi ha un cartell que 

ho anuncia, però no hi ha diners, 
diuen”. De l’acord fa 5 anys.

Entre les qüestions noves 
hi ha participació a la Taula de 
l’Aigua i altres plataformes, com 
la de defensa de la sanitat públi-
ca, i campanyes com la de recolli-
da de signatures per una ILP per 
l’emergència habitacional i con-
tra la pobresa energètica.

No podia faltar, clar, la festa 
del barri, sempre el segon cap de 
setmana de juny. Aquest any, per 
tant, els propers dies 12, 13 i 14. 
Tampoc ha faltat mai la revista de 
la Soci,  ‘La Finestra del barri’, que 
apareix anualment, pel Nadal tot 
fent un resum de l’any.

A més, l’associació ofereix als 
socis un servei d’assessorament 
legal; una mutualitat, la Mu-
tualitat Veïnal SINERA, nas-
cuda de l’experiència de les 
vocalies d’enterrament en asso-
ciacions veïnals de Catalunya 
on les despeses de l’enterrament 
d’un veí o veïna eren assumits 
col·lectivament. Compten també 
amb una oferta de gestió de co-
munitats de propietàries, un ser-
vei que ofereixen mitjançant la 
Confederació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Catalunya.

Des d’aquesta perspectiva, 
Mari Carmen veu “millor que 
fa algun temps la situació de les 

AAVV. En aquests moments jo 
crec que estem més conscien-
ciats, a nivell d’AAVV i a tots ni-
vells”.

Considera encara que “se-
guirà sent necessari el moviment 
veïnal, perquè tot plegat és el 
que hem dit sempre, som com 
una eina per participar, de cara 
a qualsevol administració, estem 
aquí per ajudar, per parlar i el 
que calgui...”. Perquè, emfasitza, 
“som les veïnes les que coneixem 
la realitat, la vivim, caminem 
els carrers i racons del barri. En 
qualsevol moment podem dir 
com estan les coses, com podrien 
funcionar millor que ara”.

Conclou tot mirant enre-
re i recordant com li va costar 
decidir-se entrar a l’AVV: “ara 
m’alegro molt, personalment. 
És com si hagués crescut en al-
gunes coses que no sabia, que et 
semblaven enormes. Recordo la 
primera vegada que vaig anar a 
parlar a l’Ajuntament, anava amb 
por, sense saber com podria dir. 
Després d’uns anys em pregunto 
per a què m’ha servit i em res-
ponc que per a molt. Ara parlo 
amb qui sigui i dic allò que hagi 
de dir, sempre ben dit, perquè no 
sóc de les persones de donar cops 
de puny a la taula. Crec que par-
lant traiem més”.

Amb data 26 de maig, esperant la finalització de la 
campanya electoral, la Federació d’Associacions 
de Veïns de Terrassa (Favt) va fer públic un co-

municat que tenien preparat des del dia 19 de maig, en 
el qual expressa la “inquietud de moltes Associacions de 
Veïns i Veïnes així com de molts altres ciutadans”, sobre 
el fet que els arbres afectats per la passada ventada no 
han estat reposats, però a més tots els escocells on estaven 
aquests arbres estan sent tapats.

Per aquest motiu, la federació veïnal va fer arribar una 
instància a l’Ajuntament, primer, sol·licitant informació  
per part dels responsables sobre les perspectives de repo-
sició dels molts arbres que falten a la ciutat, tot demanant 
explicacions sobre el perquè es cobreixen els escocells on 
estaven. “El cost que això comporta ens sembla una despe-
sa poc justificable·.

Així mateix, la Federació d’associacions veïnals exigeix 
la reposició total dels arbres desapareguts “dels nostres ca-
rrers i places”, cas consideren que aquesta resposició “és 
imprescindible des de diversos punts de vista, ja sigui pu-
rament estètic o, pel principi més important, el mediam-
biental”. 

El moviment veïnal a Terrassa viu moments 
de més salut i vida, més activitat i ganes de fer. 
Aquesta és la impressió i balanç de Mari Carmen 
Martínez, presidenta de l’AVV de Poble Nou-Zona 
Esportiva (lasosi). Defensa també que les AAVV 
continuaran sent necessàries, “som una eina de 
participació ciutadana, estem aquí per ajudar, per 
parlar i pel que calgui”.

Mari Carmen Martínez, presidenta de l’AVV Poble Nou-ZE. Foto: PV

«L’activisme m’ha 
servit que per a molt. 

He crescut, après 
coses que no sabia. 

Ara parlo amb qui sigui 
i dic allò que hagi de 

dir»

Trobada d’observatoris ciutadans

Després de quasi un any 
i mig de la constitució 
de l’Observatori Ciu-

tadà Mucipal de Terrassa (va ser 
el segon observatori a Catalunya, 
després del de Castelldefels), ara 
ja en són 18 més els actius arreu 
del país (www.ocmunicipal.net/
observatoris/). 

Els integrants d’aquests or-
ganismes creuen arribada l’hora 
de reforçar vincles i intercan-
viar experiències i opinions. És 
per això que han organitzat una 
trobada el proper dia 27 de juny 
a Barcelona.  L’equip promotor 
ha deixat prou temps perquè els 
diferents observatoris existents 
portessin un temps treballant. 
Ara que ja comencen a tenir una 
petita xarxa, i arrel de diferents 
trobades informals, un equip 

amb membres dels observatoris 
de Castelldefels, Sant Joan Despí, 
Tiana, Arenys de Mar i Barcelona 
es va animar a organitzar aquesta 
primera reunió.

En aquest breu espai de 
temps els observatoris han mos-
trat ja el seu potencial per poder 
controlar i fer públic allò que els 
ajuntament fan amb els diners de 
tots els veïns i veïnes del munici-
pi: quant pressupost maneja, què 
inverteix en cada partida, quins 
contractes signa. 

Els OCM són associacions 
obertes i autogestionades que 
realitzen auditories ciutadanes 
municipals per potenciar el con-
trol des de la base dels temes 
pressupostaris i de tot allò que 
afecta al deute públic.Arbre caigut al carrer Germà Joaquim a la ventada 

del desembre passat
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Gestcoop, gestoria al servei de l’economia social

Món Cooperatiu

Celebrada la Fira de Comerç Just  
i Banca Ètica a Terrassa

Carlos Lorenzo, de Gestcoop, durant l’entrevista amb Miquel Gordillo Foto: PV

Miquel Gordillo @miggord

Parlem amb Carlos 
Lorenzo, un dels so-
cis fundadors de la 
cooperativa egarenca 

Gestcoop, ubicada al Carrer To-
rrent del barri d’en Pere Parres. 
El Carlos arrossega un bagat-
ge d’experiències diverses en el 
camp, ja al seu Uruguai natal, en 
cooperatives de consum, i tam-
bé d’habitatge d’ajuda mútua. 
A la seva població van arri-
bar a comptar amb un gabinet 
d’assessorament, amb assistents 
socials, economistes, “on es va 
treballar molt i molt bé”. Després 
va venir un cop d’estat al país, 
amb tot el que això implica: “no 
es volien coses que funcionessin 
de manera distinta”, que algú es 
construís la seva pròpia casa de 
forma assembleària, amb ajuda 
mútua, i de qualitat, ho van ven-
dre com un mal exemple en el 
poble.”

Gestcoop es fundà el 1985, de 
la mà de cinc persones, el mínim 
exigit a l’època (més tard la llei 
va permetre que les cooperatives 
es constituïssin amb tres socis; 
d’aquí a poc, podran ser només 
amb dos). I ho va fer trobant la 
inspiració en models com el de la 
cooperativa d’usuaris de l’aigua 
que hi ha al barri del Torrent d’en 
Pere Parres, o el de l’agrupació de 
persones per contractar serveis 
funeraris, a Can Déu a Sabadell. 
Parlem d’uns anys en què, arrel 
de la crisi dels primers 80 del pas-
sat segle i el massiu tancament 
d’empreses, alguns organismes 
com l’Institut per la  Promoció i 
Formació de Cooperatives, mira-
ven de redirigir algunes iniciati-

ves cap al model d’empresa coo-
perativa. Per exemple a Terrassa, 
a l’ajuntament hi havia un àrea 
d’economia social, que va perme-
tre que la iniciativa de Gestcoop 
pogués tirar endavant. Tot plegat 
amb la intenció d’ajudar a altres 
empreses a esdevenir cooperati-
ves i funcionar com a tals. 

D’aquesta manera, Gestcoop 
va començar la seva activitat as-
sessorant a empreses locals. Des-
prés, varen ampliar amb empre-
ses d’altres poblacions del Vallès i 
també de Barcelona. També va ser 
un centre de formació, fent cur-
sos a la mateixa seu, en instituts. 
Amb el temps va haver, no obs-
tant, una evolució: en un principi 
es treballava exclusivament amb 

empreses de l’economia social. 
En l’actualitat però, “Gestcoop 
treballa amb un 40% de clients 
que són societats mercantils o bé 
autònoms”. En aquell moment, 
ens relata el Carlos, donat que al-
gunes empreses es volien reciclar 
i esdevenir cooperatives en mans 
dels seus socis, potser per man-
ca d’esperit cooperativista, era 
habitual trobar-te amb persones 
que tenien molt assumit el seu rol 
d’assalariat, i que es limitaven a 
dedicar-s’hi al seu temps de fei-
na; en canvi, d’altres assumien 
un paper de mandataris. “Tot 
això provocava conflictes interns, 
i una o dues persones acabaven 
marxant de la cooperativa”. Pel 

que fa a Gestcoop, econòmica-
ment els primers anys varen ser 
durs. Després les coses es van es-
tabilitzar. El 1995 van mudar-se 
del Carrer Cremat, a l’actual seu, 
al barri de Pere Parres, en el ma-
teix edifici on hi ha la cooperati-
va d’aigua d’usuaris del barri, en 
funcionament des de fa més de 
70 anys.

Com a servei d’assessoria, 
Gestcoop ofereix tot el que una 
cooperativa necessita en la seva 
relació amb les diferents admi-
nistracions, de manera que no-
més s’hagin de preocupar per la 
pròpia activitat o producció. El 
gruix de les empreses amb qui 
han treballat són tallers del metal: 
calderes industrials, torns, o tam-
bé del sector de la fusteria. Quant 
a volum de feina, “és difícil cal-
cular amb quantes empreses di-
ferents hem treballant, s’emeten 
entre 70 i 80 factures mensuals 
per serveis oferts”. Actualment 
formen Gestcoop quatre socis 
més una persona en qualitat de 
treballadora contractada.

En aquest sentit, en Carlos 
remarca la bona feina que porta 
fent des de fa uns anys la Federa-
ció de Cooperatives pel que fa a 
la formació i la difusió del coope-
rativisme - amb programes com 
Aposta i AraCoop-. 

Cooperativisme en transició
La dita crisi econòmica es nota 

també en l’àmbit de l’economia 
cooperativa. “Nosaltres ho no-
tem a través dels nostres clients”, 
ens diu en Carlos, que denuncia 
un cert cel recaptatori dels or-
ganismes públics: “Han volgut 
recaptar d’on no n’hi ha”, els han 
reclamat més a les petites em-
preses, per exemple, exigint-les 
justificar les noves inversions 
de vendes de màquines d’anys 
anteriors. O també en forma de 
requeriments, “que fan perdre el 
temps a la gent. Nosaltres no els 
cobrem per uns serveis que són 
requeriments de gestions de fa 4 

o 5 anys”. “Qualsevol que rebi una 
carta amb un requeriment de 
l’administració es posa nerviós, i 
quan vénen aquí mirem d’oferir-
los de tranquil·litzar-los i oferir-
los solucions. Així, aquesta és la 
nostra publicitat: ajudar a qui 
podem sense fer-los pagar per 
segons quins serveis. Per tant, 

tenim més feina afegida, més in-
grata sovint, i que, amb honrade-
sa, no la podem cobrar.” 

“Pel que fa al cooperativis-
me, penso que es troba en un 
moment de transició”, ens diu el 
Carlos, que opina que els ajun-
taments haurien d’involucrar-se 
més, exercir un paper més im-
portant. Hi ha un problema òb-
viament de finançament, i no hi 
ha facilitats de crèdit quan es vol 
encetar l’activitat. Sovint es de-
manen preus molt cars per deixar 
diners, o et demanen hipotecar el 
teu habitatge...”

En tant que membre de la Fe-
deració de Cooperatives, i donat 
el coneixement de l’economia 
social a la ciutat, Gestcoop també 
vol col·laborar en la consolida-
ció d’un nucli local de la Xarxa 
d’Economia Solidària. “És un 
moviment que necessita poten-
ciar-se. Per exemple a Suècia, si 
pugen els preus de les bombetes 
de la llum, es creen cooperatives 
per fer-ne més, i aquí s’acaba el 
problema de la pujada. Aquí se-
gurament encara estem lluny 
d’això”. “No oblidem que les coo-
peratives existeixen de fa més 
de 200 anys, i havien esdevingut 
part de la vida econòmica i so-
cial dels pobles.” Per tant, pensa 
el Carlos, cal impregnar d’aquest 
esperit cooperativista el món de 
l’economia.

Dintre del gran ventall de serveis que ofereix 
l’economia social i solidària, també ens trobem 
amb iniciatives que tracten de facilitar la gestió 
econòmica i burocràtica que comporta una coope-
rativa de treball.  En aquest cas, coneixem de prop 
l’experiència de Gestcoop, una empresa coopera-
tiva que ofereix els seus serveis per assessorar a 
d’altres empreses que s’endinsen en el terreny del 
cooperativisme. Com a experts en aquest terreny, 
ens expliquen la seva pròpia experiència.

“Les cooperatives 
existeixen de fa més de 
200 anys, i havien es-

devingut part de la vida 
econòmica i social dels 

pobles”

“Les administracions 
haurien d’involucrar-se 
més, abandonar aquest 
cel recaptatori cap a les 

petites empreses”

Vo l u n t à r i e s 
d’organitzacions soli-
dàries i cooperatives 

van muntar el passat 16 de maig 
una Fira de Comerç Just i Ban-
ca Ètica a la ciutat. Com a part i 
contribució egarenca a una cam-
panya nacional que tingué el seu 
moment culminant una setmana 
abans a Barcelona. La campanya 
denuncia que el negoci de la moda 
genera el 7,5% del PIB a Catalun-
ya amb una facturació agregada 
de 15.300 milions d’euros anuals i 
una concentració de 2800 empre-
ses. És un dels sectors més com-
petitius de l’economia catalana. 
Però, què s’amaga darrera d’una 

de les activitats més lucratives de 
l’economia globalitzada?

Les grans marques s’han es-
pecialitzat en el disseny i la distri-
bució de productes; per abaratir 
costos, la confecció es subcon-
tracta a tallers al Sud-est asiàtic, 
Índia, Marroc i Amèrica Llatina. 
El 80% de les mans que treballen 
són mans de dones en condicions 
d’esclavitud moderna, són les do-
nes que cusen la nostra roba.

Les alternatives són moltes, 
però comencen per estirar del 
fil de les injustícies per desvet-
llar tot allò que l’etiqueta no diu.  
Avui  més que mai, tria comerç 
just i banca  ètica!!! No més fas-
hion victims! Voluntàries d’Alternativa3, Oxfam-Intermón, Fiare, Món Solidari i Catequa. Foto: Món Solidari
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Una cooperativa gestiona el servei públic d’aigua a Olesa
Món Cooperatiu 

Joan Arévalo (amb ulleres), president de la CMO durant la inauguració d’una font . Foto: CMO

A Olesa de Montserrat 
el servei públic d’aigües 
està gestionat per una coo-
perativa de consumidors i 
usuaris a la qual pertany la 
pràctica totalitat de llars 
de la ciutat. El nostre re-
dactor Pep Valenzuela va 
fer per la revista Coope-
ració Catalana, publica-
da per la Fundació Roca i 
Galès, un reportatge i en-
trevista amb el president 
de la Comunitat Minera 
Olesa, Joan Arévalo, apa-
reguda en el número 387 
d’aquesta revista i que, pel 
seu interès, publiquem ín-
tegrament a continuació.

Pep Valenzuela @pepvalenzuela

Servei públic i rendibilitat 
del capital, bé comú i negoci 
particular, beneficis privats i 
socials, gestió pública i privada. 
Conceptes molt presents en els 
debats econòmics i polítics dels 
darrers anys, aquestes parelles o 
disjuntives són els pols d’un con-
flicte històricament en curs que, 
a grosso modo, 
vindria a posar 
en una contra-
dicció cada ve-
gada més agu-
da l’economia 
com a forma o 
sistema de re-
lacions socials 
justes i la pro-
ducció de la riquesa com a treball 
social i col·lectiu, d’una banda, 
i l’apropiació privada d’aquesta 
riquesa per part d’uns pocs ex-
cloent-hi a la majoria, de l’altra.

L’experiència de la Comunitat 
Minera Olesana ofereix elements 
pràctics i teòrics molt interes-
sants al respecte. A més des de 
la perspectiva de treball amb un 
bé tant important i simbòlic per 
a la humanitat com és l’aigua. 
En aquest cas “la retribució del 
capital ha d’estar d’acord amb el 
fet que és un servei públic, un bé 
comú que ha de ser per a tothom”, 
afirma en Joan Arévalo, president 
d’aquesta cooperativa del Baix 
Llobregat, tot informant que en el 
seu cas això vol dir que “aquí no 
hi ha retribució de capital”.

La Comunitat Minera Olesa-
na SCCL és una cooperativa de 
consumidors i usuaris des del 
8 de desembre de1992. Però el 
currículum d’aquesta empresa 
social comença l’any 1868, quan 
nasqué com a comunitat de pro-
pietaris. Van ser els pioners 144 
dels a prop de 3.000 habitants de 
la ciutat. Amb 24 anys de dedica-
ció a l’empresa, en Joan és una de 
les persones que la coneix millor 
i de les que més dedicació ha po-
sat en aquesta història ja més que 
centenària.

La transformació de comuni-
tat de propietaris en cooperativa 
va ser, d’una banda, quasi una 
exigència des del punt de vista de 
la personalitat jurídica, per poder 

continuar gestionant el servei. 
De l’altra, perquè la cooperativa 
“és allò que s’assemblava més a 
la filosofia dels fundadors, i fins i 
tot ho millorava, una persona un 
vot i democràcia en una assem-
blea sobirana per a l’autogestió 

del servei”.
La Comu-

nitat Minera 
Olesana (CMO) 
és l’esforç de 
moltes genera-
cions, resum, 
que han vol-
gut “conservar 
l’aigua com un 

patrimoni col·lectiu, aquesta ai-
gua s’ha de repartir i subminis-
trar de forma autogestionària”. 
Ha estat una experiència de 
continuïtat, sense ruptura, amb 
aquests principis bàsics molt 
clars.

Una vida de transformació i 
inversions continuades per re-
forçar la qualitat i subministra-
ment en contra, moltes vegades, 
de tendències i modes; “dintre 
dels panorama gestor de l’aigua 
al Baix Llobregat som l’única 
cooperativa i els únics que fem 
l’autogestió de l’aigua completa, 
integral des de la captació fins al 
servei a les cases, sense tenir que 
comprar recursos hídrics a altres 
empreses, com 
Aigües Ter Llo-
bregat (ATLL)”.

M a r t o r e l l , 
Esparreguera, 
tot l’entorn de 
fet, depenen 
d’ATLL. Olesa 
és l’única ciutat 
no connectada, 
“això ens dóna 
a v a n t a t g e s , 
aigua pròpia autogestionada, 
de moment fins l’any 2047”. Te-
nen captacions que garanteixen 
servei pel creixement del poble. 
L’any 1993, informa l’Arévalo, em-
presari i cooperativista durant 
dècades; es va fer un pla general 
d’Olesa calculant una població 
fins a 30.000 habitants, ara en 
són quasi 24.000, i la infraestruc-

tura és més que suficient.
No hi ha cap regal aquí, però. 

La CMO ha anat fent la seva fei-
na, garantint qualitat i preu en 
el servei. Modernitzant infraes-
tructures, aplicant tecnologies, 
fins a esdevenir model d’altres 
empreses, com quan, recorda en 
Joan, van començar amb el do-
ble filtratge, sorra i carbó actiu. 
Aquest any, a l’abril, es posarà en 
marxa un mecanisme d’oxidació 
amb diòxid de clor, que és el més 
recomanat per a no crear subpro-
ductes i que té propietats molt 
bones per aplicar-les en la pota-
bilització.

Amb el canvi de local social 
van millorar el servei als socis i la 
població de la ciutat, doncs hi ha 
una sala d’actes amb aforament 
de 100 persones, on es fan les as-
semblees i reunions generals, que 
també està a disposició de les en-
titats i el teixit social. Pel que fa al 
pagament del servei, l’aigua surt 
un 30% més barata que la mitjana 
de preus a Catalunya.

Captació i sostenibilitat
Fa 147 anys la captació d’aigua 

va començar en una mina (d’aquí 
el nom de la cooperativa). Amb 
el creixement de la població es 
va fer necessari anar al riu, on 
construïren una planta potabi-

litzadora, el 
1902. No volen, 
però, mantenir 
aquesta depen-
dència del riu i 
des de fa 2 anys 
s’ha endegat el 
projecte Ole-
sa Aigua Segle 
XXI amb el qual 
volen aprofi-
tar l’important 

freàtic dintre del propi casc urbà 
i les opcions de l’entorn: rie-
res importants provinents de la 
muntanya, pous, mines, sínies i 
moltes fonts.

Ara, estan intentant que 
l’ajuntament els hi concedeixi la 
gestió del clavegueram. Perquè 
volen fer la gestió del cicle inte-
gral de l’aigua i perquè la recupe-

ració de l’aigua bruta cada vegada 
serà més important; “hem de tor-
nar a recuperar l’aigua que hem 
embrutat”. Per això cal un clave-
gueram en perfectes condicions, 
que no contamini el freàtic.

Cooperativa del poble
El nombre de socis de la coo-

perativa és d’uns 9.880, equi-
valent a 11.000 punts de servei 
pels 23.500 habitants. Totes les 
famílies en formen part. L’aigua 
és molt més barata i, a més, 
l’aportació econòmica que fa el 
nou soci (aquest any 380 euros), 
es pot recuperar en marxar. I es 
pot pagar en terminis.

La CMO és una entitat molt 
integrats a la vida cultural i social 
del poble. Cada any celebren uns 
premis que distingeixen les enti-
tats que es dediquen al bé comú 
i treballen de manera altruista; 
“perquè, a la fi, la CMO no és res 
més que un voluntariat amb for-
ma de cooperativisme”.

A darrere d’aquest èxit hi 

Als voltants del 2008, alguns consellers de la cooperativa, 
recorda l’Arévalo, van voler connectar-se a l’ATLl al•ludint 
que per guanyar garanties de subministrament i perquè no 

calia “patir” treballant tant, que “ells ja ens ho arreglarien tot”. Però, 
sense comptar amb els cost que això representava per les sòcies i so-
cis, sense considerar els riscos de dependre d’una societat que ara 
esta gestionada per una multinacional i de perdre així     la gestió de 
la totalitat de l’aigua d’abastament, tot fent menys rendibles les in-
fraestructures pròpies… L’assemblea, però, va saber rectificar. Ara, la 
cooperativa és més forta que mai; “com les oliveres d’Olesa, com més 
grans més arrelades, i quant més grans més fortes”.

De totes formes, alerta l’Arévalo, els intents de les empreses per 
denunciar davant l’Administració que el servei que ofereix la CMO no 
compleix amb les garanties exigides s’han frenat perquè “som punters 
en la potabilització d’aigua, estem en el punt d’excel·lència, certificat 
ISO 9001( any 2001)”. Quan van posar filtres amb carbó actiu van es-
devenir referència, “ Vàrem ser uns els primers a col•locar-lo a Cata-
lunya, tothom venia a veure’ls”. Ara estan en la fase del diòxid de clor.

Molta gent s’apropa a Olesa per conèixer l’experiència, alguns pen-
sen en municipalitzar el servei a les seves poblacions. Cita l’exemple 
d’aigües de Manresa S:A., on l’aigua es va municipalitzar i dóna aigua 
a molts pobles de l’entorn. Les claus de l’èxit són les ja dites: eficiència, 
excel•lència, participació i control ciutadà. Perquè, afegeix, “l’aigua és 
un dret i no una mercaderia, un bé comú, i la seva distribució ha de ser 
també comú i participada”. 

ha la voluntat col•lectiva de de-
fensar el bé comú. Ara, “perquè 
pugui funcionar, tenim tècnics 
i un grau de professionalització 
i d’excel•lència, sense el qual no 
es poden fer bé les coses”, declara 
en Joan, tot emfasitzant: “no per 
tenir beneficis, sinó perquè fun-
cioni l’Economia Social cal que hi 
hagi una exigència empresarial, 
amb els seus ets i uts, ha de ser 
rendible”.

A la cooperativa hi treballen 10 
persones, 4 a la planta potabilit-
zadora, 2 pel control comptadors 
i facturació i 4 d’administració i 
oficines. Són contractats, a part 
de socis de la cooperativa.
Finances

“Per dir-ho fàcil”, declara en 
Joan, “quan fem els pressupos-
tos els tanquem a zero, anivellem 
despeses i ingressos”. La factura 
queda en el preu just i d’allò més 
econòmica possible. De la ges-
tió només queden entre 2.000 o 
3.000 euros, “no volem generar 
beneficis per la via d’incrementar 
les tarifes que obliguen, després, 
a pagar impostos de societat. I 
les inversions es fan per mitja de 
les aportacions anuals del socis/
sòcies”.

Les persones sòcies fan una 
aportació de capital anual de 
12 euros, que es va sumant a 
l’aportació inicial. Creix el patri-
moni de la CMO i la divisió en-
tre el patrimoni net i el nombre 
de socis puja. Els 12 euros/any 
es distribueixen en cada factura 
que cobren. Amb l’ampliació de 
capital es crea un fons suficient 
per anar fent inversió. Cada as-
semblea decideix quina serà 
l’aportació anual per cobrir les 
inversions.

De totes formes, també han 
demanat al banc; en condicions 
en general bones, a part les pre-
vistes per cooperatives, perquè 
al banc local que els coneix molt 
i, assegura el president de la coo-
perativa, els “apliquen el mínim 
d’interès”

“La retribució del capital 
ha d’estar d’acord amb el 

fet que és un servei públic, 
un bé comú que ha de ser 
per a tothom. Aquí no hi ha 

retribució de capital”

“No hi ha cap regal aquí, 
però. La CMO ha anat fent 

la seva feina, garantint 
qualitat i preu en el servei. 
Modernitzant infraestruc-
tures, aplicant tecnologies, 

fins a esdevenir model per a 
altres empreses”

La vella Comunitat esdevé avantguarda…
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   Les vaguistes surten de la tenda de Telefònica,    
  però la vaga continua

La Comunitat Educativa Terrassa anuncia mobilit-
zacions i es prepara per al proper curs

REDACCIÓ 

La Comunitat Edu-
cativa de Terrassa, 
integrada per sin-

dicats i organitzacions de 
professores, AMPAs i enti-
tats estudiantils, es va reu-
nir el passat dimarts, 26 de 
maig, per tal de valorar les 
accions que s’han fet durant 
el darrer trimestre i fer no-
ves propostes per encarrilar 
la fi del curs escolar, tot pen-
sant en el proper any.

La reunió es realitzà amb 
dades concretes i definitives 
dels resultats electorals i al-
gunes de les propostes apro-
vades posen ja sobre la taula 
algunes exigències per al 
nou govern municipal.

La Comunitat valora po-
sitivament la participació, tant a 
la III Jornada per l’educació pú-
blica, del passat 19 d’abril, com 
al debat “Escola i Ciutat”. En un 
to tanmateix autocrític, afirmen: 
“Creiem que, malgrat el moment 

que vivim, de desmobilització i 
apatia i que hem estat poca gent 
treballant en l’organització, la co-
munitat educativa ha sortit a fer 
sentir la seva veu i ha estat recep-
tiva a les propostes”.

D’altra banda, plante-
ja una sèrie de propostes 
d’accions i convoca a:

-Fer una concentració 
(amb les samarretes gro-
gues) el dia 13 de juny a les 
13h a la constitució del nou 
Ajuntament.

-Demanar una reunió 
amb la regidora/el regidor 
d’ensenyament per fer-li 
arribar les nostres deman-
des.

-Participar al primer ple 
que puguem (juny o setem-
bre-octubre) llegint un ma-
nifest amb les nostres de-
mandes per a l’ensenyament 
públic de Terrassa.

-Donar suport a la con-
vocatòria del MUCE, que 
convoca una concentració el 
dia 13 de juny a les 18’00 a la 
plaça de Sant Jaume de Bar-

celona, amb el lema “Per la convi-
vència escolar, per la qualitat de 
l’educació pública”.   En farem 
difussió.

-Dinamitzar el Twitter i el Fa-
cebook.

REDACCIÓ

Durant tota la mati-
nada i matí s’han 
succeït reunions 
amb noves propos-

tes de Telefónica damunt la taula 
i contrapropostes de les vaguis-
tes, que han pres una decisió en 
tensa situació.

Dissabte 30 de maig, Tele-
fónica va fer una proposta a les 
vaguistes tancades a la tenda de 
l’empresa i seu del Mobile Wordl 
Center (MWC); Barcelona en 
Comú havia mediat amb el re-
presentant de la multinacional, 
Kim Faura, que proposaren una 
reunió amb les contractes i el 
comitè de vaga; amb mediació 
del degà del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i Jerónimo Vílchez, 
com a mediador de Telefónica. 
Plantejant tractar la qüestió del 
contracte bucle i els diferents ni-
vells de subcontrata. Previàment, 
s’hauria de sortir de la botiga i 
acabar amb el tancament.

Tot i recollir una de les reivin-
dicacions de les vaguistes, com és 
el reconeixement del comitè com 
a interlocutor en les negocia-
cions, aquesta proposta deixava 
fora moltes d’altres: reconèixer 
que Telefónica és part i no me-
diador. 

Les vaguistes, per la seva part, 
van elaborat una contraproposta, 
exigint la participació de Telefò-
nica a la negociació com a part i 
no com a mediadora, al temps 
que el compromís per part de 
l’empresa de no fer cap represàlia 
ni denúncia contra les treballado-
res, tant per l’ocupació com per la 
resta de mobilitzacions de la vaga 
a tot l’Estat.

La decisió no va ser unànime, 

però sí majoritària. De totes for-
mes, encara i allò que la part no 
favorables considerà un retrocés 
en relació a 
les reivindi-
cacions de 
sortida, els 
p o r t a v e u s 
van valorar 
que la posició 
de l’empresa 
no semblava 
tan tancada. 
Javi Marco i 
Aitzol Ruiz 
de Azúa van 
signar l’acord, en nom del comi-
tè de vaga, amb Kim Faura i un 
assessor de Telefònica, davant la 
presència d’Ada Colau i Gerardo 

Pisarello, futura alcalde de Bar-
celona i el segon de la llista de 
Barcelona en Comú, com a testi-

monis. 
Les vaguis-

tes es van fer 
una foto de 
família tot ce-
lebrant el que 
consideren una 
primera vic-
tòria. Després, 
van sortir de la 
tenda amb els 
objectes, mo-
txilles i d’altres 

útils tot fent efectiva la fi del tan-
cament. Al Col•legi d’Advocats 
de Barcelona, els portaveus de 
les vaguistes, Javi Marco i Aitzol 

Ruiz, van explicat els acords: la 
reunió es farà entre el 2 i el 5 de 
juny, al Col•legi d’Advocats de 
Barcelona, amb la presència del 
degà com a mediador. També hi 
haurà un representant de Telefó-
nica com a mediador, mentre que 
la part empresarial estarà repre-
sentada per les contractes.

Així, doncs, les vaguistes 
aconsegueixen el reconeixement 
com a interlocutors vàlids i la re-
tirada de la denúncia a Ruiz de 
Azúa. Ara, queda negociar la jor-
nada de 40 hores setmanals i els 
diferents nivells de contractació i 
subcontractació. I la vaga indefi-
nida continua.

En les seves declaracions a la 
premsa les vaguistes van afirmar 

que, de moment, sense aquesta 
lluita “en tres mesos haguessin 
destruït els llocs de feina que que-
den de contractes i ens hauríem 
hagut de fer autònoms tots”.

Van ressaltat també els aspec-
tes més positius de la vaga, com 
l’experiència d’autoorganització i 
solidaritat entre persones i movi-
ments socials. 

“La vaga i la lluita al carrer 
continuen: dimarts seguirem 
fent piquets”, va assegurar Mar-
co, tot agraint el suport de les 
forces polítiques que han signat 
el compromís de les escales, així 
com dels moviments socials i po-
lítics que han estat allà com una 
més. “Això és una victòria de la 
classe obrera i de la unitat popu-
lar”, han assenyalat. 

El dilluns 1 de juny, a Barcelo-
na, es reuní l’assemblea de vaguis-
tes i decidí continuar pressionant 
per a que Telefònica entengui que 
cal resoldre els problemes. 

Van exigir “coherència als 
grups parlamentaris que firma-
ren el Compromís de les Escales, 
demanant-los que mentre no es 
garantitzin els mínims suficients 
laborals, no es renovi cap conveni 
municipal amb la dita Fira dels 
Mòbils”.

Van denunciar que la fabrica-
ció dels mòbils “no es fa en con-
dicions dignes”, al temps que “les 
condicions laborals de les planti-
lles de les operadores de teleco-
municacions no són adequades. 
Tampoc l’impacte econòmic de la 
citada Fira es reparteix bé entre la 
ciutadania, car beneficia només 
els hotels i màfies de la prostitu-
ció que fan el seu agost”.

El dimarts, 2 de juny, es va 
celebrar una concentració nova-
ment davant la tenda de Telefòni-
ca i seu permanent del MWC.

Les vaguistes demanen 
“coherència als grups par-
lamentaris que firmaren el 
Compromís de les Escales, 

demanant-los que mentre no 
es garantitzin els mínims su-
ficients laborals, no es renovi 
cap conveni municipal amb la  

Fira dels Mòbils”

Les vaguistes que han ocupat la tenda de Telefònica i seu del MWC a Barcelona, abans de sortir. Foto: LaDirecta

Col·labora amb la #Resistència-Movistar
Caixes de Resistència ES40- 1491-0001-23-2130519024
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Els Ministrils del Raval no passen de moda
Pep Valenzuela @pepvalenzuela

En Carles Llongue-
res és una persona 
prou coneguda a 
Terrassa, de fet ja 

forma part de la memòria lo-
cal, és un dels capgrossos de 
la ciutat i integrant del grup 
Ministrils del Raval. Mestre 
de música i danses, la seva 
vida junt amb els altres mi-
nistrils permet fer una ulla-
da panoràmica pel món de 
la música tradicional, corals 
i grups de cultural popular a 
Terrassa i el país. 

Ell (gralla i veu), i la resta de 
membres del grup: Jaume Moros 
(fiscorn), Isi Vàzquez (bateria), 
Miqui Giménez (acordió, guita-
rra, flabiol i tamborí i veu), Pere 
Ruiz (saxo), Josep Mª Pey (tenora) 
i Joan Obrados (tuba), han estat 
part del moviment cultural i so-
cial que dóna naixement a colles 
de cultura popular com Minyons 
i Bastoners, que van sorgir a Te-
rrassa en els darrers anys 70 i pri-
mers 80, amb la 
Transició a la 
democràcia.

Amb les 
gralles, primer, 
per acompan-
yar tant els 
tocs de castells 
i balls de basto-
ners, “i a partir 
d’aquí on ens 
cridessin, geganters, capgrossos, 
dracs i altres colles”, relata, “vam 
coincidir diferent gent en aquest 
passatge, i ens vam engrescar a 
formar un grup que després va 
portar el nom de “Ministrils del 
Raval” (nom dels músics al servei 
dels trobadors). Va ser l’any 1988.

S’havien trobat també a les ba-
llades populars de la plaça Didó, 
on tocaven voluntàriament. Era 
molta gent, “una època en què hi 
havia ganes de recuperar músi-
ques i tradicions”. Un col·lectiu 
va decidir muntant un concert al 
parc de Sant Jordi, amb músiques 
de celebracions i moments que 
tenen lloc durant el curs de l’any 
a la ciutat, explicant els motius. 
Recorda en Carles moments po-
tents, amb molta gent i energia, 
que van ser propulsors del projec-
te, com la Gegantarda (trobada 

de gegants al Raval) o la Caparro-
nada (trobada de capgrossosixò). 

Van ser 5 les persones que 
s’animaren a constituir el grup, 
que posteriorment es va ampliar, 
i de seguida començaren a gravar 
el primer disc. “Des del principi 
ens dedicarem a això com afició 
màxima”, declara en Carles, “però 
mantenint cadascú la seva feina”. 
Tot i que era un moment que les 
festes populars estaven en alça i 
hi havia feina.

Actuacions en viu, investiga-
ció i gravacions, el segon disc va 
ser dedicat al Nadal, “perquè vam 
trobar unes peces antigues rela-
cionades amb uns captiris que es 
feien a l’època del ball de Reis”. 
Posteriorment, va venir un tre-
ball molt especial, musicalment 
i institucionalment, que recollia 
les músiques que cada any es to-
caven per Festa Major, “com uns 
protocols de la festa”, explica en 
Carles. 

De fet, després de gravar 
el disc, una comissió de treball 
l’Ajuntament va crear el que ara 
s’anomena Protocols de Festa 
Major, a mode de guió de la fes-

ta. Això hi havia 
molts pobles que 
ja ho tenien; aquí 
el disc dels Mi-
nistrils va ajudar 
a impulsar-lo. Es 
va editar un llibre 
amb l’explicació, 
aprovat al Ple de 
l’Ajuntament. Al lli-

bre hi ha les partitures, fotogra-
fies, “els texts que fins a llavors 
tenien només en paper fotoco-
piat una mica per sortir del pas”.

L’any passat van celebrar els 
25 anys com a grup, el que els con-
verteix en un dels grups en actiu 
més veterans a Catalunya i el que 
més a Terrassa. Han actuat en els 
festivals de música i festes tradi-
cionals més assenyalats del país, 
com el Tradicionàrius o el Festi-
val Internacional de Vilanova i la 
Geltrú, Danses a la Plaça del Rei, 
Mercat de Música Viva de Vic, 
Solc - Lluçanès, Primavera mu-
sical del Pla de l’Estany, Girona - 
Folk, Mostra de Música de Valls, 
Mercè-Folk, Escola d’Estiu de 
Música Tradicional de Matade-
pera, la Fira d’espectacles d’arrel 
tradicional a Manresa... A més 
de diverses actuacions a França, 

Itàlia, Anglaterra, Luxemburg, 
Mònaco i Islàndia.

Pel que fa a la discografia, han 
gravat 5 discos i un vídeo educa-
tiu, que va ser un concert pedagò-
gic per explicar els instruments 
de canya. Ara, confessa en Carles, 
no saben si n’editaran cap més. 
“Tot està penjat a la xarxa, amb i 
sense permís”, la gent ja es baixa 
la música d’internet. Recorda que 
el dia que van presentar el darrer 
disc, aquest ja corria per la xarxa, 
“perquè, clar, qui ens ho va gravar 
està en contacte amb un grup de 
gent que s’intercanvia material 
i llavors sempre hi ha algú que a 
l’altra punta del món ho pesca i et 
deixa baixar la cançó per 99 cen-
taus; ens vam trobar amb això, 
gent d’arreu, pirats de la música 
tradicional d’arreu del món, que 
ho busquen, ho pengen i en fi...”.

Altra cosa és gravar com una 
cosa artesana, afirma, o “com si 
fos una targeta de presentació 
gairebé, que ho tens per regalar 
a promotors i amics”. O llavors, 

segueix, per a gent que els hi 
agrada encara tenir els discos, i 
que els compren a les actuacions 
a pobles.

Els 25 anys, celebrats el pas-
sat 2014, marquen un moment de 
canvi en el grup. En Miqui Gimé-
nez (un dels fundadors i també 
capgròs), va decidir deixar el Mi-
nistrils, per altres projectes per-
sonals. Per substituir-lo han fi-
txat la Mònica Solà, acordionista, 
que ja ha tocat amb altres grups, 
i estan prepa-
rant un reper-
tori de danses 
d’arreu del 
món, dan-
ses de grup, 
col · lectives, 
que són el que 
b à s i c a m e n t 
fan els de Treure Ball. Però és un 
repertori nou, tot i que mantenen 
els temes de sempre.

També en l’àmbit de la músi-
ca, com en el conjunt dels grups 
actius en aquest àmbit de la cul-
tura tradicional i popular, es viu 
un moment molt maco. “Quan 

Ministrils del Raval, 
bàsicament, toquen 
música tradicional, 

“entesa com a música que s’ha 
anat traspassant d’avis a pares, 
de pares a fills, que s’ha trobat 
en els cançoners, en els arxius, 
algunes músiques les hem trobat 
perquè ens les han donat altres 
grups, algunes perquè les hem 
anat a buscar nosaltres”. I encara, 
més específicament, música per 
ballar. 

“Hem fet cercaviles, que ens 
ho han demanat molt, animació 
infantil que també ens ho han 
demanat bastant, concerts pe-
dagògics... però l’activitat bàsi-
ca per la qual vam començar i la 
que encara avui dia ens manté és 
la del ball”, ball de plaça, matisa 
encara, popular o d’envelat: vals, 
pasdoble, polca, masurca, xotis... 
i danses de grup, col·lectives, ca-
talanes i d’arreu del món. Sem-
pre els acompanya algun grup 

nosaltres vam començar érem 
l’únic grup a la ciutat, ara n’hi ha 
tres més: els Manflinaires,  Se’n 
fa Una i Muscat”, i a part d’això, 
cada colla de danses, castells i al-
tres tenen també els seus grups 
de grallers, flabiolaires o tabals. 
Per tant, entre grups estables i 
grups que acompanyen les colles 
que ballen o fan altres arts n’hi ha 
molta gent fent música.

“Això ens alegra molt”, de-
clara en Carles, 
que ha ensenyant 
molta gent du-
rant aquestes tres 
dècades i més de-
dicades a la mú-
sica, “ara, veus 
que ells mateixos 

ensenyen a gent nova, d’això de 
vegades sortirà un grup nou, se-
gurament. Quants més millor”. 
D’altra banda, la majoria de la 
gent és jove i mitja edat. Que són 
les que volen aprendre i aprenen 
les danses i tenen interès per fer-
ho.

d’amics o coneguts que animen el 
ball i ensenyen a qui no sap però 
vol aprendre.

En Carles explica que els Mi-
nistrils han tingut un recorregut 
de creixement quasi constant. 
“Hem viscut una època molt 
d’anar pujant, l’interès per mú-
sica i la feina. Hi havia un temps 
que el mateix cap de setmana 
podies tenir una cercavila, una 
animació infantil i un ball a la 
nit, perfectament”. És ara darre-
rament que ha afluixat la feina, 
assegura.

Però creu que la música tra-
dicional ha anat fent sempre, per 
sota, però anar fent. Apunta el cas 
del Tradicionàrius de Barcelona, 
que mostra molt clarament que 
“la música tradicional ha anat 
pujant, ara es manté en un bon 
nivell”. Afirma que si n’hi ha poca 
feina és per la situació general. El 
proper mes de juliol, en tot cas, 
com cada any per la Festa Major, 
els Ministrils tocaran de nou els 

Protocols, i aquest any faran a 
més el ball del dimecres amb la 
colla del Treure Ball, com a tanca-
ment de festa.

Finalment, la gent que s’hi de-
dica, té la sort que aquesta músi-
ca, tot i els eventuals daltabaixos, 
té caràcter de clàssica, no és allò 
de la cançó de l’estiu o l’èxit de 
temporada només. “Jo penso que 
aquesta no es perd perquè nosal-
tres fem estils de ball, ara un pas-
doble, ara un vals, una polca... i 
això es balla sempre i qui té ganes 
de ballar allò no escolta si és la 
polca de moda d’aquell any o no”. 

“Han estat part del 
moviment cultural i 

social que donar naixe-
ment a colles de cultura 
popular, a finals dels 70 i 

primers 80”

Han sortit nous grups, a 
part els que acompanyen 

les colles, hi ha molta gent 
nova i jove, quants més 

serem millor.

Ministrils del Raval al complet en una imatge promocional. Foto: Ministrils del Raval

Música tradicional i balls

Carles Llongueres. Foto: PV
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Diables de Terrassa, joventut i dinamisme mirant el futur
Pep Valenzuela

Al mes de maig, tot 
anunciant l’estiu, 
comencen a sovin-
tejar festes i diades. 

Els Diables de Terrassa han cele-
brat aquest any la seva 20a Diada 
de la Colla, els dies 15 i 16. Junt 
amb la colla del Drac, aquest grup 
és el més vell en actiu a la ciutat 
i el que té una major potència de 
foc. La propera Festa Major farà 
el seu 34è aniversari. Al bell mig 
de la festa, el Raval Infernal és, de 
fet, l’actuació anual més impor-
tant dels Diables.

A diferència dels altres grups 
de foc, que solen ser molt de fa-
mílies, a Diables la majoria és 
molt jove, no queden membres 
fundadors, i la mitjana d’edat és 
sens dubte una de les baixes entre 
els grups de cultura popular, 22 
anys o poc més, assegura l’Oriol 
Frisach, que ha format part de la 
junta en dos períodes.

Aquest membre de Diables, 
que acaba de fer 26 anys, 11 dels 
quals participant activament a la 
colla, explica que això és perquè 
aquesta és una colla “complexa 
orgànicament i molt dinàmi-
ca, amb capacitat de canviar en 
funció de les necessitats”. Això, a 
més, denotaria bastant el caràc-
ter de Diables, assegura. 

Amb un equip actiu i fix 
d’entre 35 i 40 membres, poden 
arribar a arreplegar fins a una 
seixantena per a les grans actua-
cions. La junta que gestiona el 
dia a dia de la colla és escollida 
per l’assemblea anual. Són cà-
rrecs fixes el cap de colla, el de 
tabals i el de pirotècnia; així com 
l’economia i la secretaria.

El dinamisme citat, explica 
l’Oriol, fa referència a la “capaci-
tat d’adaptació a la realitat amb 
molt d’encert”. S’han creat altres 
càrrecs o àrees dintre la colla, 
com els malabars, que es van in-
corporar amb molta força i vam 
necessitar un cap de malabars. 

Altra àrea que ha crescut molt és 
la de relacions públiques, amb la 
responsabilitat de buscar inter-
canvis i actuacions.

La colla té actuacions fixes 
cada any, són: l’enterrament de 
la sardina, la diada de la colla, 
el Raval Infernal i el correfoc de 
Festa Major. Aquestes són com-
promisos amb la ciutat. “El que 
vingui després”, afegeix l’Oriol, 
“depèn només de nosaltres”. I no 
els ha anat malament. Assegu-
ra que s’han mogut molt i “hem 
pogut anar a actuar a fora, pels 
Països Catalans, que a més és un 
territori que el reconeixem com 
a tal, diguem-ne que és el nostre 
àmbit d’actuació i així ho recullen 
els Estatuts”; han estat també a 
França, Burgos, i pobles d’Aragó 
i d’Euskal Herria.

En altres moments podien fer 
una actuació de foc cada cap de 
setmana durant l’estiu, excepte 
dues o tres setmanes d’agost. De 
les altres sí que n’hi ha moltes 
més; de malabars i de tabals. Ara, 
actuacions de foc, “si en podem 
fer 3 o 4 a banda les fixes citades, 
ja podem estar contents”. Per a 
l’Oriol, “que he crescut a sota el 
foc, això és poca actuació; quan 
sento els tabals, l’olor de pólvora 
i el foc que s’encén... sóc diable, ja 
no sóc l’Oriol, sóc diable”.

Però, fins i tot deixant a ban-
da la crisi, que ha afectat molt, 

s’ha de tenir en compte que és 
complicat fer les actuacions de 
foc. Fonamentalment, perquè el 
cost econòmic és molt alt. Però, 
en general, assegura que la colla 
se’n surt prou bé. L’any passat, 
per exemple, pels 33 anys de la co-
lla van fer 33 actuacions.

D’altra banda, la normativa 
europea del foc va ser un pro-
blema afegit que va posar alerta 
tothom amb reglamentacions 
molt restrictives. Finalment, es 
va poder aconseguir un espai per 
poder actuar sense saltar-se la le-
gislació.

En aquest punt, toca parlar de 
la citada capacitat de foc concre-
tament. La imatge dels grups és 
el diable que porta la seva forca, 
aquesta eina està preparada per 
portar una o dos carretilles (pe-
tards), però pot arribar a portar-
ne 8. Dins dels diables, les perso-
nes més ben preparades porten 
els ceptrots (les forques grans, 
que donen foc). D’aquests, Dia-
bles en té cinc: la Güarra (amb 
25 carretilles), la Diablessa pe-
tita (55), la Diablessa gran (115), 
el Llucifer (205) i el Fènix (35). 
Aquest darrer surt només un cop 
l’any, pel correfoc de Festa Major. 
Aquest any estrenarem un nou 
Fènix, tot renovat. Els ceptrots, 
explica l’Oriol, “quan s’encenen 
es fa de dia a les places”.

Amb tot això, és obvi que cal 
molta atenció amb la formació i 
molta cura per fer bé les coses bé. 
“Sabem que fem servir artefactes 
pirotècnics que ens poden fer 
mal a nosaltres i a les compan-
yes, però molt pitjor a la gent que 
mira”. La formació és fonamen-
tal. Tothom ha de fer-la.

 “S’ha de vigilar molt”, adver-
teix, tot i que els perills i són, “per 
això un dels lemes que tenim diu 
que ‘un diable no es crema, apre-
ta les dents’, perquè portant una 
forca encesa a les mans no es pot 
parar a espolsar o apagar una es-
purna, s’ha d’esperar que peti i 
s’apagui, per a no fer mal la gent a 
l’entorn”. Per ser de Diables, així 
mateix, s’ha de ser major d’edat. 

Tornant al moment de la co-
lla, amb les dificultats econòmi-
ques, però aquest dinamisme i 
capacitat d’adaptació, informa 
l’Oriol, llicenciat en Sociologia i 
treballador de Creu Roja, explica 
que en aquests temps es viu una 
regeneració molt gran, “surt i 
entra gent de manera constant, 
no tenim tantes actuacions, però 
tenim molts intercanvis perquè 
la gent també va més curta de di-
ners , llavors la solidaritat i el su-
port mutu entre colles intentem 
buscar-nos la vida”. 

Així mateix, la colla té vida a 
part les actuacions, o més aviat 
entorn de les mateixes, confra-
ternitzacions, festes, i altres ac-

Actuació inèdita i espectacular de Minyons per la Diada del Patrimoni

tivitats altres. “Poques vegades 
havia vist tanta gent com la que 
hi ha ara, la colla té una salut molt 
bona. Potser és molt jove, en el 
sentit de poca experiència, però 
és una nova generació que està 
fent l’experiència, està havent un 
traspàs de coneixement de mane-
ra constant”.

Participen a la coordinadora 
de cultura popular i la Culturas-
sa, al Correbars de Carnestoltes; 
al Correllengua en defensa del ca-
talà i amb tot allò que pugui estar 
vinculat a la cultura catalana. 

Recentment, s’ha posat en 
una proposta que és la Trobada 
Jove, una coordinació autoges-
tionada d’organitzacions juvenils 
que l’Oriol defineix com a “una 
eina de participació i sinergia 
amb grups de joves”. Forma part 
dels saber adaptar-se que citava 
abans. En aquest confluir amb 
altres col·lectius juvenils, asse-
gura, “ja estem tenint un retorn, 
entra gent nova que ens hem co-
negut en els nous espais, d’altres 
col•lectius que s’interessa més 
per Diables i la cultura popular”.

El futur, no cal insistir molt, 
ho veuen molt bé, “un gran futur, 
perquè hi ha molt moviment a ni-
vell associacions”, declara. Si més 
no, sembla tot plegat en sintonia 
amb els vents de canvi i major 
mobilització social que es poden 
constatar a tot el país i més enllà.

El Diables al Raval Infernal i, a sota, en un cercavila al Raval de dia

El pilar de 4 caminat entrant a la plaça de la Seu Foto: PV.                                
A la dreta, 4d9f descarregat Foto: Minyons

REDACCIÓ 

El 23 de maig, els Minyons de Terrassa feien d’amfitrions per 
segon any consecutiu de la Diada del Patrimoni, a Terrassa. 
Acompanyaven la ronda de castells els Castellers de la Vila de 

Gràcia i els Capgrossos de Mataró. També van actuar el Ball de Gitanes 
i els Bastoners de Sant Pere.

La jornada va arrencar a les 16h amb una bicicletada que portaria 
els participants des del local dels egarencs, al carrer del Teatre, fins al 

lloc de l’actuació: les Esglésies de Sant Pere.
A les 18h, un dels moments més esperats, arrencava 

el pilar de 4 caminat de la Plaça de la Creu Gran que 
travessà quasi correns el pont de Sant Pere, fins arri-
bar a la Seu d’Ègara on, a diferència de l’any anterior, 
es va poder descarregar amb tota normalitat un cop 
arribat. Aquesta va ser la primera alegria dels de la ca-
misa malva en una jornada rodona.

Altre moment d’atenció va ser l’actuació de les co-
lles dels instituts, que van plasmar la feina feta durant 
els tallers del projecte “Enfaixa’t”, i acabant amb un 
castell de germanor.

A les 19h, començà la ronda de castells, i els terras-
sencs van tornar a certificar que aquesta temporada la 
volen fer grossa. A poc temps de l’inici de la mateixa, 
els Minyons van descarregar el tercer 3d9f en el que va 
de curs. Així mateix, en segona ronda estrenaren amb 
seguretat el 4d9f. Per tancar les rondes de castells, van 
escollir el 9d8, castell que també estrenaven aquest 
any. El castell es va descarregar amb ofici, demostrant 
el bon treball fet als assajos i el domini de l’estructura 
assolit l’any anterior. 

Finalment, en ronda de pilars, els egarencs es van 
reafirmar amb un pd7f molt parat, que va servir per es-
vair dubtes i aparcar el petit accident que van tenir la 
setmana anterior a Sant Boi, on els va quedar en carre-
gat. Van tancar l’actuació amb 5 pd4 de comiat.
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1. Hi poden participar totes les persones físiques majors de 14 anys.
2. El relat no pot excedir els 2000 caràcters sense espais. 
3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
4. Les obres han de ser escrites en català.

Com participar-hi
1. S’hauràn d’enviar els relats breus per correu electrònic a:   
   cultura@malarrassa.cat
2. Les persones concursants podran presentar els relats breus amb 
el seu nom o amb un pseudònim.

Termini
Podreu lliurar-nos els vostres relats breus fins al divendres 25 de 
setembre de 2015.

Jurat
El jurat estarà format pels membres del consell de redacció de Ma-
larrassa.

Veredicte
Es penjarà al web de Malarrassa en el transcurs del dia 1 d’octubre 
de 2015.

UN LOT 
DE LLIBRES

per gentilesa de

UNA CISTELLA 
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CONTES BREUS

I
Quan es va despertar, el conferenciant encara hi 

era.
II

Durant la seva fase REM, en Johnny Rocketta va 
somiar que un llibre de semiòtica el perseguia. Ell 
aconseguia tancar una porta i barrar-li el pas, però 
llavors descobria que havia entrat en una bibliote-
ca on uns megàfons repetien múltiples vegades el 
nom d’Umberto Eco.

III
En sortir de la conferència, en Johnny va agafar 

un taxi. «Carrer Pitàgores, 15», va dir al taxista. I 
aquest va respondre, entusiasmat: «Pitàgores? Un 
filòsof! Com jo! M’alegra trobar algú tan entusias-
ta de la matèria per viure en aquest carrer! Ha sen-
tit a parlar de Jacques Derrida i la deconstrucció?». 
En Johnny va veure horroritzat com del no-res es 
materialitzava una segona part de la conferència.

IV
8 euros més tard, en Johnny va travessar el llin-

dar de casa seva i va tancar la porta d’entrada amb 

doble volta de clau. Instintivament va obrir la 
bústia. A dins, publicitat diversa: supermercats, 
botigues de mobles, i una nova botiga de roba de 
confecció anomenada, inquietantment, Shop & 
Hauer.

V
Finalment, es va arrepapar al seu sofà i va enge-

gar la tele amb el comandament a distància. I va 
notar amb alarma que el programa que estaven 
fent consistia en una veu en off que deia tecnicis-
mes incomprensibles mentre per la pantalla desfi-
laven una sèrie de gràfics de barres i de tipus for-
matge amb diferents percentatges. Va reaccionar i 
va canviar de cadena. El mateix programa. Va co-
mençar a pitjar botons en ple estat de pànic: a tot 
arreu només emetien gràfics i tecnicismes. Fins 
que, desesperat, va sintonitzar la Telebotiga i per fi 
ho va entendre tot: «I ara, per celebrar el Dia Mun-
dial de la Sociologia, us oferim la col·lecció comple-
ta d’obres Roland Barthes per només 330 euros!».

Els monstres de la raó produeixen son

Lluís Paloma

BASES DEL CONCURS
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  CONSULTA L’AGENDA D’ACTIVITATS COMPLETA     malarrassa.cat/agenda

Ingredients

• 500 g de mongetes blan-
ques petites 

• 400 g de pasta de pistons
• api
• 1 gra d’all
• 100 g de salsa de tomà-

quet
• 1 cullarada de puré de 

tomàquet
• sal i pebre
• oli d’oliva
• pebre vermell picant
• orenga

Elaboració

1. Bullir les mongetes després de tenir-les en remull tota la nit.
2. Mentrestant, picar l’api i l’all i fregir-ho amb una mica d’oli en una paella.
3. Un cop l’all estigui daurat, afegir una mica de pebre, la salsa i el puré de tomàquet i 

un xic d’aigua.
4. Deixar bullir durant uns 10 minuts a foc lent. Afegir sal i pebre vermell.
5. Triturar una cullerada de mongetes —o passar-la per la liquadora— i afegir a la salsa.
6. Continuar bullint durant 20 minuts més.
7. Afegir la resta de les mongetes amb una mica de l’aigua de bullir-les i la pasta al dente.
8. Afegir una bona cullarada d’orenga i deixar reposar uns 5 minuts.  

“Pasta e fagioli”

Oriol Vicente

sembrarcuinarmenjar.com/

AGENDA #culturaMLRS recomana...

Música i contes en família

“Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas por descubrir”

Vols compartir una estona amb la família? Les companyes Pandora Mi-
rabilia (Madrid) i Toño (contacontes) presentaran el llibre musical “Un 

cuento propio: historias para escuchar, heroínas por descubrir”.
Aquest treball inclou set contes infantils que alhora són cançons per cantar i 

escoltar. Relats que ens expliquen històries sorprenents basades en les vides de 
dones reals i increïbles a qui la història no ha tingut en compte. Dones de di-
ferents èpoques de la història i d’àmbits diversos com la cultura, la ciència, els 
drets humans, l’educació, la medicina… Elles són: Alice Guy (França, 1873-1968), 
pionera del cinema; Miriam Makeba (Sud-àfrica, 1932-2008), cantant i activis-
ta anti apartheid; Valentina Tereshkova (Rússia, 1937), la primera dona astro-
nauta; Gaura Devi (Índia, 1925-1991), activista del moviment ecologista 
Chipko; María Elena Caso (Mèxic, 1915-1991), científica dedicada a la biologia 
marina; professores durant la Segona República (1931-1936); Tròtula de Salern 
(Itàlia, segle XI), metgessa pionera en ginecologia i obstetrícia.

El disc és una coproducció de Pandora Mirabilia i Camila Monasterio, i va ser 
finançat mitjançant un procés de “crowdfunding”.

MALARRASSA    entre fogons

BON PROFIT!

EL 13 de juny - 18:00H
LLIBRERIA SYNUSIA
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Permeteu-me, però, 
començar pel final, 
ja que primer de tot 
voldria agrair since-
rament a aquells que 

m’han recomanat aquesta mag-
nífica novel·la. Gràcies!

Retorn a Killybegs és una novel·la 
apassionant, dura, escrita amb 
una prosa excel·lent, que es pot 
obrir per qualsevol pàgina, a 
l’atzar, i trobar-hi alguna frase 
torbadora, magníficament escri-
ta i que, a més a més, deixa una 

profunda petja en el lector i ens 
provoca la necessitat de donar 
unes quantes voltes al que aca-
bem de llegir. No perquè sigui 
difícil d’entendre, sinó perquè 
pàgina rere pàgina anem trobant 
multitud de frases lapidàries, 
amb un enorme valor literari 
per si mateixes i que ens fan re-
flexionar sobre conceptes com 
l’amistat, la confiança, la lleialtat, 
el poder de la ideologia, la violèn-
cia com a mitjà per aconseguir els 
objectius marcats per qualsevol 
col·lectiu, els sacrificis i el preu 
que s’ha de pagar, a vegades, per 
aconseguir la pau. 

I el que fa més intensa la lectu-
ra d’aquesta novel·la és saber que 
tot el que ens diu està basat en 
fets reals. Sorj Chalandon (1952), 
periodista francès del  Libération, 
fou enviat a Irlanda i Irlanda del 
Nord a mitjans anys 70 per co-
brir el conflicte de l’Ulster. Allà 
conegué Denis Donaldson (1950-
2006), important membre de 
l’IRA i del Sinn Féin, que actuà 
com el seu mentor, el seu guia, 
qui l’ajudà a conèixer i a estimar 
el país, i a entendre el conflicte, a 
fer-se’l seu. Entre ells dos s’establí 
una estreta relació i col·laboració 
que portà Chalandon a convertir-
se en un dels principals experts 

estrangers sobre el conflicte de 
l’Ulster i en un dels periodistes 
francesos més destacats i pre-
miats. 

Però això no va evitar que el 
desembre de 2005, set anys des-
prés dels Acords de Divendres 
Sant (pels quals l’IRA Provisional 
abandonava la lluita armada), 
Chalandon, igual com la societat 
nord-irlandesa, irlandesa i bri-
tànica, quedés estupefacte da-
vant la roda de premsa de Denis 
Donaldson en la qual confessava 
que els darrers vint anys havia 
estat treballant per l’MI5, infiltrat 
a les cúpules de l’IRA i del Sinn 
Féin. La confessió d’aquesta gran 
traïció i el posterior assassinat de 
Donaldson (just un any després, 
sol, aïllat i repudiat per tots els 
seus) portaren a Chalandon la 
necessitat d’intentar posar per 
escrit la història de Donaldson, 
que també havia de ser la del con-
flicte de l’Ulster, i la seva pròpia. 

Per donar-li forma, Chalandon 
utilitza Tyrone Meehan com a al-
ter ego de Donaldson, per inten-
tar comprendre els motius de la 
traïció del seu amic a través de la 
reconstrucció de la vida d’aquest 
personatge de ficció. Així, conei-
xem la infantesa dura de Tyro-
ne al petit poble de Killybegs, al 

En la pell del traïdor

Jordi Sellarès

comtat de Donegal; la mort del 
seu pare, home brutal i convençut 
militant republicà; el trasllat amb 
la seva mare i germans a Belfast, 
on visqué els bombardeigs ale-
manys durant la Segona Guerra 
Mundial i també les escenes d’odi 
visceral entre els catòlics republi-
cans i els unionistes protestants, 
fets que el portaran a començar la 
seva militància amb l’IRA. Les ac-
tivitats clandestines, els atemp-
tats, la repressió, les tortures, la 
vida a les presons angleses, les va-
gues de fam, els homenatges als 
caiguts de la causa, la coneixença 
amb Antoine (alter ego del propi 
Sorj Chalandon) i, finalment, la 
seva captació per part dels serveis 
secrets britànics.

Retorn a Killybegs  ens ofereix 
un impecable relat i crònica del 
conflicte a Irlanda i Irlanda del 
Nord des dels anys 30 fins al 
present i des del punt de vista 
dels militants, però també ens 
permet veure els efectes sobre la 
societat civil,  a nivell psicològic, 
de fets com els greus disturbis 
de Derry (Battle of the Bogside, 
1969), la mort de diversos va-
guistes de fam, entre ells Bobby 
Sands, el 1981, o les implicacions 
de l’abandó de la lluita armada 

Fitxa bibliogràfica

Retorn a Killybegs 

Sorj Chalandon

Traducció de 
Josep Alemany

Edicions de 1984, 
Barcelona 2014

317 pàgines

Què passa quan aquella persona en qui més confies, a qui més 
aprecies, et traeix? Quan el món sembla que estigui caient a tros-
sos al teu voltant a causa d’una gran decepció com és la traïció 
per part d’aquell que menys t’esperaves. I què passa quan aquell 
que traeix és precisament qui ens narra la història? Quan ens po-
sem en la pell del traïdor per conèixer les raons, les motivacions 
darrere la seva punyalada per l’esquena a una gent i a uns ideals 
que eren els seus? Doncs que ens aclapararà una barreja de sen-
sacions, de la sorpresa a la ràbia, de la comprensió a la llàstima, 
de l’estupor a la tristesa. Tots aquests sentiments, i molts més, 
tenen cabuda dins d’aquest llibre, que no ha fet més que rebre 
crítiques entusiastes per part de lectors i crítics des que va ser 
publicat ara fa més d’un any.

de l’IRA i l’aparició de grups dis-
sidents.    

Sorj Chalandon aconsegueix 
elaborar una novel·la colpidora, 
allunyada de sentimentalismes, 
per mirar d’entendre les motiva-
cions d’un conflicte i d’unes deci-
sions preses per una persona que 
ho va sacrificar tot per uns ideals, 
primer, i per la pau, després. 
Potser el més interessant i lloa-
ble de l’obra de Chalandon és que 
no fa judicis de valor i ens expli-
ca aquesta història sense mani-
queismes, sense lloar ni condem-
nar les actuacions de Meehan 
(Donaldson). Posant-nos en la 
pell del traïdor podem arribar a 
entendre que en conflictes com 
aquests no existeixen veritats ab-
solutes i que, sovint, els sacrificis 
més grans fets per a la pròpia so-
cietat no seran reconeguts. 

Per acabar, no em puc estar de 
recomanar ferventment aquesta 
novel·la a tothom que estigui una 
mica interessat en el conflicte a 
Irlanda del Nord, en política, en 
processos de lluites socials i na-
cionals i, sobretot, a tothom a qui 
li agradi la literatura de qualitat.

especulacionsapeudepagina.
blogspot.com.es/

LITERATURA

Anar a veure aquest film m’ha permès tornar a submergir-me i recuperar  la me-
mòria d’un món de somnis onírics, d’un món de fantasia, màgia, imaginació i  
il·lusió, a través de la potència d’unes imatges que només el geni de Rimini, Fede-
rico Fellini, ja va ser capaç de construir en les seves pel·lícules, bastint una obra 
fílmica que és pot considerar única i inigualable.

El guió d’aquest film és un 
homenatge a Federico Fe-
llini, fet i dirigit pel seu 

gran amic i company de treball 
Ettore Scola, que en els seus ini-
cis, molt joves tots dos, va coin-
cidir amb ell en la redacció de la 
mítica revista satírica il·lustrada 
Marco Aurelio, en qualitat de 
dibuixants, durant el govern 
feixista de Mussolini,  així com 

posteriorment en molts altres 
projectes, com a il·lustradors i 
com a cineastes. 

El 2013, any de producció de 
Que estrany dir-se Federico, es 
complien vint anys de la mort 
de Federico Fellini i, per això, 
aquesta pel·lícula està concebu-
da com un sincer homenatge al 
gran mestre italià del cinema 
traçat amb un llenguatge poètic 

proper al que podria ser una 
sentida carta d’admiració filma-
da.  Ja en l’escena inicial, Ettore 
Scola realitza tota una declaració 
d’intencions elevant a Fellini a 
l’alçada d’un altre il·lustre crea-
dor, d’un altre il·lustre Federico 
(García Lorca), mitjançant una 
veu en off  que recita un dels ver-
sos del poeta i dramaturg espan-
yol: «Entre los juncos y la baja tar-

CINEMA 
el racó del cinèfil

Què estrany dir-se Federico! 
[Che Strano Chiamarsi Federico]

Dirigida per Ettore Scola
Interpretada per Tommaso Lazotti, Vittorio Viviani, Sergio Rubini, Antonella Attili, Giacomo Lazotti, Sergio Pierattini i Maurizio de Santis

Emili Díaz

de, ¡qué raro que me llame 
Federico!».

Ettore Scola roda aquest 
film mostrant sempre les 
costures, i deixant entre-
veure els decorats (l’Studio 
5 de Cinecittà, l’estudi fe-
titxe de Fellini), perquè vol 
demostrar que tot és una 
representació, una gran mentida, 
cosa amb què estaria d’acord el 
gran Pinocchio del cinema italià: 
un director immortal a qie les pa-
raules de Lorca («como no me he 
preocupado de nacer, no me pre-
ocupo de morir»), s’ajusten com 
un anell al dit.

Convido a tothom a anar al cine-
ma a veure aquesta meravellosa 
història que ens transporta, que 
ens fa viatjar i somiar com exer-
cici d’allò que mai hauríem de 
deixar de sentir i viure, com quan 
érem infants o preadolescents. 
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Marina Arjona, més coneguda com Marinetta. Foto: JFFF

pagar-te aquest estudis i haver de compa-
ginar-los amb la feina? 
—Vaig poder pagar-me’ls gràcies a les be-
ques i als amics que em van prestar calers, 
però el primer any me’ls va pagar l’empresa 
on treballava. Hi vaig anar amb moltes ga-
nes, el primer dia que vaig trepitjar la uni-
versitat em vaig emocionar, però van ser 
quatre anys molt durs perquè havia de fer 
pràctiques no remunerades i moltíssimes 
més coses i alhora treballar. El tercer any 
em van operar d’un tumor de mama, el 
tercer càncer en vint anys, es van morir la 
meva àvia i el meu pare, vaig patir una rup-
tura sentimental, vaig quedar-me a l’atur i 
tot i això vaig acabar la carrera. Va ser dur, 
però tenia la brúixola molt ben posada i 
molt enfocada en el que volia, pensava que 
era l’última oportunitat d’aconseguir-ho, 
un «ara o mai». Però d’oportunitats n’hi ha 
sempre, ara estic a punt d’entrar al Con-
servatori per fer els estudis de música que 
no vaig fer de petita. Ara m’estic dedicant 
al meu jo inicial.

—Professionalment has aconseguit viure 
d’allò que t’agrada fer. Què són Lovemos 
Creative i Smilindieye?
—Després de quedar-me a l’atur, mentre 
estudiava, vaig decidir ser emprenedora i 
dedicar-me a aquelles coses que realment 
m’agrada fer. Amb Smilindieye, he retor-
nat a estampar samarretes, però estic molt 
més focalitzada amb Lovemos Creative, un 
estudi de disseny creatiu que dóna serveis 
audiovisuals i de publicitat a preus petits a 
petites empreses i comerços.  
—Si no haguessis passat per tres càncers, 
creus que, encara que sembli una para-
doxa, hauries arribat a fer tot el que has 
fet i fas ara?
—A qualsevol que passi per un càncer, el 
cos i la ment se li disparen amb l’afany de 
lluitar i sobreviure. Hi ha gent que es pen-
sa que no té força i descobreix tot l’arsenal 
que porta a sobre. La gent diu que he estat 
molt valenta i lluitadora... sí, però perquè 
no em quedava més remei. És que a mi em 
mola molt la vida!  

MARINETTA:  
       «A mi em mola molt la vida!»

Cultura

Marina Arjona, més coneguda com Marinetta, és un esperit creatiu terrassenc que s’ha ma-
nifestat en diverses disciplines artístiques al llarg de la seva vida. Fa vint anys va començar 
a ser molt coneguda en els ambients juvenils de Terrassa, com a membre i motor d’Helly, 
un grup de música d’indie pop que va arribar a ser el n. 1 de la llista d’èxits de maquetes del 

programa Disco Grande de Radio 3...

—Com et vas sentir l’any 1995, als vint-i-
dos anys, quan el vostre grup es projec-
tava des d’aquesta Terrassa, una ciutat 
mitjana, cap a tot l’àmbit de l’Estat? Quins 
records guardes d’aquella època?
—En aquella època no estava preparada 
ni per actuar en directe ni per sentir-me el 
centre de les mirades. De cop em vaig tro-
bar en un escenari davant de moltes per-
sones i em vaig capficar en la imatge que 
transmetia i això em va accentuar alguns 
complexos dels que ni tant sols era cons-
cient... ara sortiria més tranquil·la perquè 
ja no em dono tanta importància, abans 
estava en una edat que t’estàs reivindicant 
a molts nivells i em capficava per qualse-
vol cosa. Però la meva trajectòria creativa 
no va començar amb la música, sinó amb 
les arts plàstiques i el teatre. En acabar el 
COU, m’hauria agradat matricular-me a la 
Facultat de Belles Arts, però la meva famí-
lia era humil i no em podia pagar els estu-
dis, així que vaig anar a l’Escola d’Art, a Te-
rrassa, però només un curs, igualment era 
massa car per a les nostres possibilitats. 
Així que vaig decidir deixar els estudis i in-
dependitzar-me quan només tenia 21 anys. 
En aquell moment, el millor que vaig fer va 
ser marxar de casa i començar a pintar pel 
meu compte i fer fanzines, samarretes, ex-
posicions...
—Marina, com va ser la teva infantesa? 
Quins records guardes de la vida familiar, 
de l’escola, del teu barri?
—La meva mare ens havia de mantenir a 
quatre germans —els meus pares es van se-
parar quan jo tenia 11 anys—, feia dos torns 
a la fàbrica, treballava moltíssim i anava 
molt estressada. No acaba d’entendre la 

meva vocació artística, la meva passió per 
la música, no entenia que jo anés amb el 
cabell taronja i sabates de plataforma. 
Vivíem al barri Pere Parres. Quan sortia 
de l’escola em passava el dia voltant amb 
la bici pels carrers, els horts i el torrent; era 
nena de bicicleta i d’anar a pensar i parlar 
sola sense que ningú em veiés. Treia molt 
bones notes, però era molt reivindicativa 
i qüestionava l’autoritat dels professors, i 
això em va comportar alguns problemes.
—Vas implicar-te en activitats polítiques?
—Vaig estar tres anys a Joves amb Iniciati-
va i després em vaig integrar al moviment 
okupa. Ara el meu activisme és bastant 
més discret, però el continuo exercint. 
Dono suport a diverses plataformes reivin-
dicatives i, en el meu dia a dia, sóc conse-
qüent amb allò que crec.

—Cap al 2007 vas filmar un curtmetratge, 
Black Box. Creus que la seva concepció i re-
alització va significar un punt d’inflexió la 
teva vida? No tan sols en l’aspecte artístic, 
sinó global, com la fi d’una etapa i un pas 
cap a la maduresa. Ho veus així?
—Feia 7 anys que estava fixa en una em-
presa, però vaig prendre la decisió de 
deixar la feina per satisfer necessitats que 
duia a dins. Tenia un amic que ja era gran i 

anava a la universitat. Emmirallant-me en 
el seu cas, vaig entendre que encara estava 
a temps de fer moltes coses: vaig muntar el 
meu projecte musical en solitari, vaig des-
envolupar diversos projectes de diferents 
disciplines, em vaig preparar la selectivitat 
i la vaig aprovar, i vaig fer aquest curtme-
tratge que tot parla del meu passat. 
—De què va, ens pots explicar el seu mis-
satge? 
—És entendre que fins i tot les parts que 
consideres errònies de tu mateixa són 
joies a la llunyania. Passa el temps i és el 
que t’ha acabat convertint en el que ets ara. 
Al final del curtmetratge canto una cançó 
que condensa el missatge, més enllà dels 
aspectes anecdòtics. Quan una brutícia 
cau dins una ostra, acaba convertint-se 
en una perla. A Black Box vaig convertir en 
elements d’una obra artística coses que 
m’avergonyien i que d’una altra manera no 
hagués ensenyat fàcilment. Va esdevenir 
un punt d’inflexió perquè vaig deixar de 
donar-me importància, vaig deixar de re-
presentar un personatge i vaig començar 
a fer les coses per amor i sense esperar cap 
resposta a canvi. Abans amb l’art no feia 
un servei, sinó que inflava el meu ego, em 
destacava en certs ambients culturals. Ara 
em sento realitzada de veritat perquè estic 
treballant en projectes visuals que concre-
ten les idees d’altra gent, que tenen una 
funció pràctica... Aquesta sensació d’estar 
ajudant a la gent a volar és molt gratifi-
cant.
—T’has expressat en diverses disciplines: 
música, teatre, pintura, fotografia, vi-
deoart, cinema, art conceptual, disseny... 
En quina consideres que has assolit amb 
més encert els objectius que t’havies pro-
posat?   
—Estic molt contenta amb alguns dels 
projectes en els que he participat, des dels 
grups de música als de teatre. El teatre 
l’he fet com qui baixa a l’esbarjo amb els 
amics, no sóc bona actriu ni m’hi volgut 
dedicar professionalment, però m’agrada 
l’ambient que es crea en els assajos i entre 
bambolines... Tot el procés de creació que 
hi ha darrere d’una obra de teatre és molt 
guapo. En relació al tema de la música, tot 
el que és composició i cantar m’encanta 
i aprofito totes les ocasions que tinc per 
col·laborar amb altres músics. Pel que fa 
a l’audiovisual, sempre he tingut moltes 
idees, però sempre m’ha faltat temps, di-
ners i gent que volgués col·laborar seriosa-
ment. A la universitat vaig realitzar un do-
cumental sobre el cementiri d’animals que 
hi ha a Torrelles de Llobregat, un projecte 
que feia molts anys que tenia al calaix.  
—Fa poc t’has graduat en Comunicació 
Audiovisual a la UPF amb un expedient 
acadèmic més que excel·lent. T’ha costat 

«El millor que vaig fer va ser 
marxar de casa i començar 

a pintar pel meu compte i fer 
fanzines, samarretes, exposi-

cions... »

Jordi F. Fernández Figueras
Eli RodGüell

    «A qualsevol que passi per 
un càncer, el cos i la ment 

se li disparen amb l’afany de 
lluitar i sobreviure. Hi ha gent 
que es pensa que no té for-
ça i descobreix tot l’arsenal 

que porta a sobre»

Perfils	


