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Organització discapacitats/des

Prou Barreres drets
humans per a tothom
Sobre el paper, la llei garanteix la igualtat i la no discriminació de les persones i col·lectius, però la realitat és
ben altra. Ho saben molt bé les persones amb diversitat
funcional, que no poden passejar tranquil·lament per la
ciutat ni accedir a molts locals públics. Prou Barreres mobilitza per drets iguals per a tothom.
Pep Valenzuela

L

a Montse i en Joan esperen en un bar a prop
de la plaça Lluís Companys, un dels pocs a la
ciutat amb accés lliure per a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Són membres de
l’associació Prou Barreres (PB),
una entitat egarenca que organitza aquest col·lectiu en la lluita
pels seus dret, «que són drets humans», alerten.
«Quan vaig començar a superar la meva part personal, que
em va costar una mica», relata la
Montse Hernández, que va patir
una pòlio abans de fer el primer
any de vida i molt més temps
després, arrel d’un accident, la
síndrome post-pòlio que l’obligà
a utilitzar una cadira de rodes,

P

«vaig començar a pensar com podia lluitar per superar dificultats
i barreres». Va conèixer llavors el
Joan Vila, actiu en una entitat que
es deia Dismifisics.
De seguida li van canviar el
nom per l’actual de PB. «Perquè
no som disminuïts ni res d’això»,
informa el Joan, que amb 60 anys
té discapacitat visual i motora,
«aquest nom no anava amb nosaltres, i va sorgir Prou Barreres,
perquè ja està bé!», i sentencia:
«És la societat la que et marca
la discapacitat, no ets tu. Si et
posen les condicions ets capaç
de fer qualsevol professió i anar
endavant. Però clar, si et posen
totes les barreres i no et donen
els suports suficients, llavors et
condemnem i et diuen: ets discapacitat!».

Joan Vila, José Luís i Montse Hernández, de Prou Barreres

En el llenguatge hom percep
molt clarament la discriminació.
No només mostra el que la gent
pensa, també conforma el pensament i la realitat. Per això «nosaltres diem capacitats diverses, discapacitats o diversitat funcional,
més correcte», matisa la Montse,
«perquè no és ser o tenir menys,
sinó una diversitat en la manera
de moure’ns, de veure o escoltar».
Organitzades a l’entitat, fan
«activisme per generar transformacions per a que totes les persones poguem gaudir dels drets
humans», per a que les persones
amb diversitat funcional no que-

din «excloses de la societat».
Consideren que, actualment,
hom viu un procés cap a una societat inclusiva. L’any 2017 de fet
està marcat com a data clau en
aquest camí, car entra en vigor la
Llei d’Accessibilitat Universal, a
tots els espais públics, i es podrà
denunciar legalment tota barrera
discriminatòria, sigui quina sigui
la raó.
De fet, afegeix en Joan, la llei
«garanteix la no discriminació
en l’accés a tos els col·lectius;
però en qüestions de discapacitat
encara no obliga a fer les obres

“Quan vagis a algun lloc, pregunta’t si jo hi podria ser”

rou Barreres treballa en
diversos fronts. El primer, el de la informació
a la gent amb discapacitats, sobre
legislació, drets, ajudes legals,
suports, «et posem al dia del que
pots exigir, informació per empoderar-se». D’altra banda, fan
mediació, principalment a partir d’un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament, i «podem negociar, per exemple per un accés
d’una comunitat veïnal, donant
suport a les persones amb discapacitat».
Altra tasca molt important
és la del Grup d’Ajuda Mútua
(GAM), organitzat dintre de PB.
Fan activitats, tallers de manualitats, d’exercicis físics, respiració,
ioga; xerrades, pintura i altres,
tot a diferents centres de la ciutat. Tot gratis. El grup és de suport emocional, per “recuperar i
enfortir l’autoestima, la capacitat
d’ajudar, d’animar-se”. Miren de
tenir el màxim contacte i fer moltes activitats. Les persones que
fan els tallers, el monitoratge, xerrades, també amb diversitat funcional, ho fan voluntàriament.
D’altra banda, la representació del col·lectiu és una feina
fonamental. Organitzar la participació de les entitats a la taula
municipal de la discapacitat, al
Consell de Mobilitat, a la Comissió 8 de Març i altres. «Això», assegura la Montse, «ens permet
mantenir vigilància i alerta i fer
visible el col·lectiu i les reivindicacions».
Fruit de tot això, PB signa una
sèrie de convenis, per exemple

Pas de vianants d’accés a la Funerària denunciat per Prou Barreres

amb l’Ajuntament, i la Síndica de
Greuges des de fa quatre anys.
Amb la Síndica quasi cada dos
mesos es reuneixen per fer repàs
de la situació i organitzar actuacions. Aquesta forma de relació
entitat-sindicatura, explica en
Joan, ha servit de model pel Síndic de Catalunya i també la Síndica de Barcelona. «Hem après a
fer aquesta xarxa de col·laboració
i cooperació: un fa un document
de formulació de drets, altre ho
presenta al Parlament i com que
allà es quedarà en declaració de
bones intencions, llavors ells fan
la reclamació...»
A Terrassa, es va aconseguir
comprometre l’ajuntament i
crear la Taula de la Discapacitat; i amb això un pacte de ciutat
per l’accessibilitat, que es va signar el 2012. Es creà una Oficina
d’Accessibilitat, amb una professional tècnica. Hi ha la Comissió
d’Accessibilitat i una àrea municipal de Capacitats Diverses.

CEDIDA

Finalment, com a tasca transversal, PB treballa la sensibilització i conscienciació. «Cal fer
veure les injustícies, participant
amb altres col·lectius també»,
diu la Montse, «perquè la manca
de drets o discriminacions que
pateixen col·lectius i la majoria
de persones, nosaltres les vivim
agreujades». En violència de gènere, per exemple, «estem veient
moltes dones amb discapacitat
que la pateixen, però clar com denunciar que el teu cuidador és el
teu agressor... és complicat». Participen, per tant, en la Comissió 8
de Març, de dones, i altres.
«La visualització», emfasitza
la Montse, «és fonamental, és la
manera que la gent ho tingui en
compte». Cal posar-se en el lloc
de les altres persones. «O sigui,
quan vagis en algun lloc, preguntat si jo hi podria ser. Cal posars’hi a la pell». Perquè fins i tot de
vegades que hi ha infraestructura, «es fa sense pensar en les per-

sones concretes, i cal fer-ho bé».
Parlen, per exemple, de rampes
massa inclinades, o de les «impossibles i torturants» primeres
fileres d’algun cinema. «Als cinemes del parc Vallès no puc anar, i
això fa anys que ho tractem».
L’organització interna, afirmen, «fem el que podem, amb
molt pocs recursos». A partir
d’algunes indicacions bàsiques,
com per exemple «no callar mai,
cal empoderar-se i no esperar,
denunciar i reclamar in situ davant de tota injustícia i discriminació».
PB funciona entorn a un nucli d’unes 18 persones que estan
en contacte «quasi permanent»
i molt actius en el dia a dia. Després, unes 60 o 70 persones, que
participen de manera més esporàdica, i la llista de correu electrònic, a prop de 140 contactes.
D’altra banda, compten sempre
amb la col·laboració d’altres entitats, especialment associacions
veïnals. Treballen molt via internet, xarxes per facebok o missatges, per les convocatòries i
reunions, compartir informació,
demanar suport. «O sigui, que
d’una manera o altre, estem connectades i poden actuar i empoderar-nos en qualsevol moment,
exigir al carrer, en un local, on
sigui».
És important la participació de
les famílies, que «moltes vegades
són les que viuen la discapacitat i
les que més lluiten, ens ajuden i
de fet són activistes, perquè realment s’impliquen per fer la ciutat
diferent.»
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necessàries i per tant continua
discriminant. Per què? Perquè hi
ha d’altres interessos, econòmics
sobretot, que no volen fer aquella
accessibilitat».
Es pot dir que estem encara en
temps d’adaptació. El límit per
poder denunciar discriminació
perquè no es pot entrar en algun
lloc és el 2017. Avui, matisa en
Joan, «la llei hi és, però sense garanties de compliment».

2017 any zero?
Com s’ha dit, el 2017 és
cridat a marcar un punt
d’inflexió en la lluita contra
la discriminació. «Ara», alerta en Joan, «l’experiència ens
mostra que la màquina administrativa no és la solució, o no
ho és sola, cal creure més en
el nostre activisme». Cal ser
crítics, «perquè ningú ens ha
regalat res». Tenen, assegura,
«molts fronts oberts», amb el
comerç, transport públic, locals d’oci, teatres i cinemes.
El transport local a Terrassa, reconeixen i confirmen,
«està molt bé». Ara, «els transports perifèrics fatal, la Renfe,
directament, és un desastre,
hi ha estacions que són un horror per a nosaltres i fins i tot
per a tothom», com efectivament mostren moltes denúncies.
En definitiva, conclou la
Montse, «que això de que la
ciutat està feta per a tothom és
molt maco dir-ho, però la realitat està molt lluny d’aquesta
imatge». Sí que hi ha ciutats
«molt posades», reconeixen
«lleis ben fetes, però que no es
compleixen».
S’ha de dir, en tot cas, que a
Terrassa hi ha un Pla Estratègic que elabora la Taula de la
Discapacitat, i que quan estigui, declara en Joan orgullós,
«serà el pla estratègic més participatiu de la ciutat, demostrant que des dels col·lectius
amb necessitat de la ciutat
es poden construir i dir quines acciones necessitem per
transformar aquesta realitat,
sí que ho hem fet».

www.malarrassa.cat

SOCIETAT

La FAVT aposta per
informar més i millor

Perillositat de les rieres de Les Arenes i del Palau:
urgent necessitat de neteja

Ramon Clariana *

Redacció

L

a nostra ciutat té una
orografia plena de rieres i torrents. Les més
importants son la riera
de Les Arenes i la del Palau, ja que
tenen una vessant considerable
de recollida d’aigües pluvials que
s’inicia en el massís de Sant Llorenç i de la Serra de l’Obac.
Normalment porten poca aigua, però es transformen en
rius quan cauen pluges fortes en
aquestes muntanyes. Això constitueix un autèntic perill si es desborden i surten de la llera, ja que
s’emporten tot allò que troben al
seu pas.
A Terrassa hi ha constància històrica d’aquestes riuades. La més
important, la que es va produir
el setembre de 1962, quan la riera del Palau es va desbordar i va
baixar per la Rambla, emportantse la vida de moltes persones, a
més d’arrossegar vehicles i fer
molts danys en els edificis.
Al mateix temps, la riera de les
Arenes també es va desbordar i
va arrossegar un carrer de cases
properes i les persones que hi
vivien. Les conseqüències tràgiques van ser de més de 300 víctimes a la nostra ciutat.
Las administracions van fer accions per evitar que pogués repetir-se una riuada com aquesta. La
primera va ser la construcció de
l’anomenat Transvasament de la
Riera del Palau, que va consistir
en desviar el curs de la riera, que
passava per sota de la Rambla,
cap a l’oest creuant els barris de
Can Boada, la Maurina i la Cogullada, els quals des d’aleshores

Estat de la riera del Palau 							
han quedat tallat per la meitat.
Respecte la riera de Les Arenes, es
va netejar i eixamplar, i es varen
construir murs de contenció que
encara no estan acabats.
Les precaucions adoptades van
donar els seus fruits. L’any 1972 es
va produir una altra gran riuada,
que va causar importants danys
materials, però sense les tràgiques afectacions del 1962.
Des de llavors i durant anys el
record d’aquestes riuades va servir per què es fes un cert manteniment i millora de les rieres de
la nostra ciutat. Amb l’arribada
de la democràcia i la Generalitat,
es va crear l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), que va assumir la
responsabilitat del manteniment
i neteja de les rieres, ja que té destinat uns ingressos per aquesta
finalitat procedents del cànon de
l’aigua que se li paga a la Generalitat.

Per desgràcia, ofegada per problemes financers, especialment
des de que ha començat la crisi,
l’ACA ha deixat de complir amb
aquesta obligació. En els últims
4 anys només ha fet una actuació en un petit tram de la Riera
del Palau, tocant el Pont de Can
Boada.
Per aconseguir que l’ACA dugui a terme una adequada neteja, l’Ajuntament ha fet diversos
requeriments que han acabat
en una resposta formal de l’ACA
exigint al propi Ajuntament que
assumeixi la meitat dels costos
de la neteja. L’Ajuntament s’ha
negat, de forma que la qüestió
es troba en procediment judicial
en un contenciós- administratiu,
pendent de resolució.
En aquesta situació, ni l’ACA ni
l’Ajuntament netegen les rieres,
que cada dia estan en pitjor estat:
la riera de Les Arenes té una gran

FAVT

quantitat de terres acumulades
sense drenar, arbres i abundant
vegetació dins la seva llera. La
Riera del Palau, està igual sinó pitjor, ja que alguns trams semblen
més una selva que la llera d’una
riera.
Les AVV properes a les dues
rieres, la FAVT i molts ciutadans
estem molt preocupats per la perillositat que genera aquest mal
estat. Per això s’ha creat en data
recent, una comissió de Treball
veïnal, per sumar esforços i fer
que les administracions la netegin amb garanties.
Des de la FAVT defensen que
la neteja de les dues lleres és
necessari fer-la amb caràcter
d’urgència, i considerem que
aquest objectiu es més factible si
les dues comissions uneixen forces per demanar-ho a la Generalitat i a l’Ajuntament.

Postura de la FAVT sobre el nou reglament de
participació ciutadana i Consells de Districte
Redacció

E

l Reglament de Participació
Ciutadana
data de 1989 i els Consells de Districte que
es varen crear a 1991, funcionen
segons aquest vell reglament. El
caràcter informatiu dels consells
i la poca incidència que tenen els
seus debats en la gestió municipal han sigut la raó de la pèrdua
d’interès d’algunes AVV i entitats
sectorials que han anat deixant
de participar.
Per això, des del mon veïnal
vam considerar un encert que
l’Ajuntament obrís, en l’anterior
legislatura, un procés participatiu amb l’objectiu de debatre i
recollir propostes per elaborar un
nou reglament de participació.
La FAVT, AVV, altres entitats i
ciutadans a títol individual varen
participar activament en las sessions convocade. A més, la FAVT
també convocarem tres sessions
de treball, obertes per recollir les
opinions de tothom.
Tot plegat va permetre elaborar

un Document de Propostes per
al nou Reglament que es va presentar a l’Ajuntament al juny del
2014. Poc després, a meitat de juliol 2014, una comissió encapçalada per la regidora de participació,
Lluïsa Melgares, i acompanyada per representants de tots els
grups polítics, es va reunir amb
la nostra junta per detallar les
nostres propostes i contestar els
dubtes dels regidors. En aquesta
reunió la regidora es va comprometre a que el nou reglament
s’aprovaria abans de les eleccions
municipals i que es donaria contestació a les propostes.

“La FAVT hem decidit
recomanar a les AVV que
no assisteixin als Consells
de Districte ni a les taules
o consells municipals,
mentre no s’aprovi el nou
reglament ”
Res d’això s’ha complert. Des
d’aleshores ha passat un any i mig
i ni s’ha aprovat el nou reglament
ni hi ha hagut resposta municipal

a les propostes, de les quals val a
dir una part important està dedicada a millores de la composició
i funcionament dels consells de
districte.
D’aquí, que quan el regidor Alfredo Vega va convocar de nou
aquests consells el passat novembre 2015, sense cap mena de millora ni canvi, la Favt expressà la
nostra queixa mitjançant instància a l’Ajuntament i comunicat als
mitjans d’informació, demanant
que no es procedís a constituirlos sense aprovar abans el nou
Reglament de Participació.
Als pocs dies es van reunir amb
el regidor i li van demanar que
aquest reglament s’aprovés com a
molt a finals de gener de 2016. La
seva resposta no va ser negativa, i
afirmà que la faria arribar a la regidora de Qualitat Democràtica,
a càrrec de Meritxell Lluís, que
és qui té ara la competència del
tema.
El dia 18 de novembre es van
reunir amb aquesta regidora i li
varen dir el mateix. La seva resposta va ser que havia de reunir-
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se amb els representants dels
partits de l’oposició municipal
per parlar del tema i es va comprometre a reunir-se poc després
amb la fAVT, i fer-los saber allò
que s’hagués tractat. La regidora es va reunir amb els partits el
9 de desembre, però ha faltat a la
seva paraula, ja que no s’ha reunit amb la federació fins ara, encara que hi ha fixada una reunió
pel proper 13 de gener, on esperen s’entengui la postura i arguments, que són els següents:
“Davant de tants retards sobre
aquests temes, des de la FAVT
hem decidit recomanar a les AVV
que no assisteixin als Consells de
Districte ni assistir a les Taules
o Consells municipals en què estem presents, mentre no s’aprovi
el nou Reglament i es facin millores en els Consells de Districte o,
en el seu defecte, se’ns presenti
un calendari municipal concret
i àgil. Allargar encara molt més
el temps, després de tantes demores, considerem és una falta
de respecte al treball de totes les
entitats i persones que varem dedicar temps i esforços al procés
participatiu del nou Reglament.»

Al llarg dels últims anys el
debat més repetit dins del món
veïnal i des de la FAVT és la
necessitat d’una potenciació i
renovació generacional de las
juntes de les associacions de
veïns que vagin acompanyades d’un increment de la massa
social i d’una participació més
important, donant suport als
molts i importants temes que
gestionem davant les administracions públiques, d’acord
amb els nostres objectius
d’interlocució entre aquestes i
els propis veïns.
Aquests objectius són essencials per què la força de les
AVV rau en la participació dels
veïns que hi donen suport. Si
aquelles són fortes i estan federades, la FAVT serà més forta.
Malgrat l’esforç i treball de
les entitats i de la pròpia FAVT,
els resultats són lents i limitats.
És difícil renovar les juntes
incorporant persones joves i
incrementant la presència femenina. Com també ho és incrementar el número de socis
i la seva implicació en les AVV.
Al mateix temps, el número de les AVV federades i que
participen del Plans de Treball
conjunt de la FAVT està estabilitzat des de fa anys entre 20 i
21, la qual cosa equival al 60 %
de les AVV, i no puja de forma
notòria com es podria esperar,
malgrat la comunicació amb
totes les AVV que estem duent
a terme.
Tot això ens porta a reflexionar sobre l’origen del problema i a buscar-ne solucions.
En els nostres contactes amb
la ciutadania, ens trobem molt
sovint amb unes frases inquietants: “què feu a les AVV? No
feu res.» És molt sorprenent
que els únics aspectes coneguts de moltes AVV sigui la
cel·lebració de les festes majors
dels barris, malgrat els molts,
diversos i importants temes
que gestionen les AVV. Aquest
desconeixement ciutadà deriva
en crítiques poc fonamentades
i injustes del paper social de les
AVV i de la pròpia FAVT.
És una necessitat de les AVV
i de la FAVT, informar més de
totes les nostres actuacions a
la ciutadania.
Ja fa alguns anys que hem
millorat la política informativa, especialment potenciant
les xarxes socials. Però aquest
entorn té un límit de millora i
creiem que hem de donar un
pas més i poder arribar a més
persones dels diversos entorns
de la nostra ciutat.
Per això hem decidit que, a
partir d’aquest mes de gener,
la FAVT publicarà una plana
en cada número d’aquest mitjà, amb una columna d’opinió
com aquesta que llegiu i alguns
articles d’opinió. El Malarrassa, a més de digital, té aquesta
edició impresa mensual amb
un tiratge de 5.000 exemplars
distribuïts arreu de la nostra
ciutat, el que ens permetrà que
les nostres activitats arribin a
molts més ciutadans.
* President de la FAVT
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Policia Municipal, un debat pendent

A

quest escrit no pretén entrar a
contestar, de forma directa, les
lamentables desqualificacions
personals que per part d’alguns
membres de la Policia Municipal de Terrassa, s’han fet cap a membres de la Corporació Municipal, elegits democràticament per
la ciutadania o contra altres membres de la
societat civil, en la seva qualitat d’activistes
pels drets.
Sabem que no ha agradat massa que

“El GIE és un grup
que està sota sospita,
primer per la manca de
transparència, i segon
per les denúncies per
presumptes intervencions, vulnerant els
drets fonamentals.”
alguna formació política com la CUP,
s’hagi atrevit a demanar en un Plenari de
la Corporació la dissolució del GIE (el grup
d’intervenció especial de la Policia Municipal), un grup que està sota sospita, primer
per la manca de transparència, i segon per
les denúncies que porta al seu càrrec per
presumptes intervencions, vulnerant els
drets fonamentals.
En aquesta mateixa sol·licitud també es
demanava posar a debat un nou model de
Policia Municipal per a Terrassa.
Aquest acte valent per part de la CUP,
que el que fa és traslladar al Ple Municipal el que molta gent pensa, però potser
no s’atreveix a dir, és molt lloable i sa per a
la democràcia.
En la mateixa línia, també coincideix
que últimament s’han aixecat algunes

veus, molt especialitzades i legitimes a
la ciutat, per tal d’iniciar un altre debat
“jurídic” prou interessant i necessari, com es el del “Principi de Veracitat”
de la Policia.Una “norma” que ja porta
molt de temps practicant-se als jutjats
i comissaries d’aquest país, i que ha
provocat i provoca, no pocs pronunciaments i sentències, errònies, injustes o
allunyades dels Principis de Presumpció
d’Innocència, Equitat i Igualtat davant la
Llei. Aquest debat s’ha iniciat a partir de
la intervenció d’alguns Síndics de Greuges (Terrassa, Barcelona…), d’un grup
de professors i catedràtics de la UAB i
de col·lectius com Jutges per a la Democràcia o l’Observatori dels Drets Socials de Terrassa.
Tots aquests elements abans citats,
creiem que han tingut un pes important
per tal que alguns membres d’aquest
cos estiguin intranquils, i en lloc de
prendre una actitud constructiva, democràtica, raonada i pedagògica, es dediquin a desqualificar de forma oberta i
indiscriminada a diferents persones. És
la millor cortina de fum, per no afrontar
la realitat o la veritat. I el pitjor de tot és
que els seus superiors tècnics i polítics
de l’Ajuntament, callin i atorguin!
Lamentem que en aquesta ciutat,
que moltes vegades ha estat venuda per
part dels poders públics com a “Ciutat
de les Persones”, no tingui la força ni
la voluntat suficient per obrir un debat
valent, obert a tota la ciutadania, per a
poder construir entre totes i tots un nou
model de Policia Municipal, més adequat als temps actuals, al que realment
necessita la gent (policia de proximitat),
i al que estableix la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets a la Ciutat, signada per l’Ajuntament de Terrassa.
En la dinàmica política, social i
econòmica de canvi, transformació i de
construcció de nous models de societat
més justa, més democràtica i partici-

JOAN TAMAYO

Observatori dels Drets Socials

pativa, en què ens trobem implicats els
ciutadans i ciutadanes d’aquest país, és
molt lògic que un cos amb la història de
la Policia Municipal entri a dins d’aquest
procés, amb valentia i amb un esperit de
renovació i transformació positiva i sense

“Cal experimentar
amb un model de policia pròxim, en contacte
personal amb la ciutadania”
utilitzar instruments, mitjans, o models
més propis de períodes pre-democràtics
o de sistemes on la policia només està al
servei d’un poder polític arbitrari.
La imatge de policia “repressora” que
està impregnada en el conjunt de la societat, és una rèmora cultural que cal fer
desaparèixer a nivell de fets i de formes, i molt més en el cas de la Policia Municipal, ja que no és aquesta
la seva funció, sinó una de molt diferent (servidors de la ciutadania, de la
convivència i dels Drets).
Nombrosos estudis i pràctiques
en altres països, donen la raó que
cal experimentar amb un model de
policia pròxim, en contacte personal amb la ciutadania (sense cap
element dissuasiu o imatges que
recordin altres temps) sinó com un
element més del paisatge urbà i d’un
col·lectiu de ciutadans i ciutadanes
que volen conviure respectant i fent
respectar, per sobre de tot, els Drets
Humans i els valors que els sostenen.
És la millor forma de protegir la
mal anomenada seguretat, un concepte manipulat i pervertit per interessos polítics i que cal omplir de

contingut pedagògic, en clau drets.
Una bona actuació és la proposta de la
Síndica local, que acaba de presentar un
Codi de Bones Pràctiques per començar
a treballar en aquesta línia. Altres iniciatives dutes a terme, els últims dies, per un
grup de funcionaris de la Policia Municipal, contra uns representants de la ciutadania, no és el camí.
I també aviso que el silenci i indiferència dels responsables polítics de
l’Ajuntament que governen, no ajuden a
una posició constructiva pel bé de tota la
ciutadania.
Una societat del segle XXI necessita
treballadors i treballadores del sector públic i concretament dels cossos de Policia
Municipal conscients i respectuosos dels
Drets Humans, ja que la seva funció és fer
de garants de les seves vulneracions, no
a l’inrevés.
Us convidem a aquest acte valent per
fer un debat obert i transparent.

Mantinguem la perspectiva
SARA MOYA

J

a estem a gener. I, malgrat només hagi passat un mes des del
dia internacional contra la violència masclista, el debat de sobretaula
ja és ben diferent: el consum nadalenc i
festiu és aquí. Abans de passar pàgina
i tornar a tancar el tema de la violència
masclista en un calaix fins el proper 25
de novembre de l’any que ve, voldria
compartir algunes reflexions.
Com ara que, durant el Ple de
l’Ajuntament del novembre, el regidor
del PP es va escandalitzar amb la CUP
per haver vinculat l’exigència del desenvolupament del Reglament d’Igualtat
amb els feminicidis -entesos com
aquells assassinats a dones, pel simple
fet de ser dones-.
En una ocasió diferent, fa poc més
de mig any, el comissari dels Mossos
d’Esquadra de Catalunya, Sergi Pla, exposava que encara que les agressions
sexistes haguessin augmentat durant el
2014, aquest fet no era motiu d’alarma
social. I és que, segons la seva curiosa
explicació, “aquests casos es dona-

ven en espais d’oci o privats”. Pla, qui
no oblidem, està estretament vinculat al
cas Quintana i al desallotjament de Pl.
Catalunya, no tenint-ne prou, afegia que
en la majoria dels casos existia consum
d’alcohol per part dels homes.

“La violència masclista no és ni personal ni puntual, sinó
una xacra estructural i
social.”
Aquestes declaracions no fan més que
menystenir la problemàtica, desresponsabilitzar els agressors i justificar-ne la
situació. Podrien ser aquests dos, exemples del que l’imaginari col·lectiu pensa
en relació la violència masclista?
Vivim endinsats en un sistema capitalista-patriarcal en el que la desigualtat
entre homes i dones s’integra subtilment
mitjançant la socialització. Començant
pels mitjans de comunicació, qui exalten

dones sempre disposades i cuidadores
amb cossos perfectes, reforçant així la
“pressió estètica”, l’anomenat mite de
l’amor romàntic o la idea de passivitat
de les dones. Seguint per l’educació, diferenciant entre aquelles coses que toca
fer per ser d’un sexe o un altre i, imposant d’aquesta manera els rols de gènere.
També, en l’àmbit laboral, amb la segregació vertical i horitzontal, sense oblidar,
la bretxa salarial. O, l’espai públic, on les
dones som, com a poc, assetjades verbalment i amb mirades repugnants o intimidatòries.
Malgrat es mantingui camuflada en la
quotidianitat i sota aparença d’igualtat,
això també és violència. La complicació
per identificar-la, per la subtilesa amb
què es presenta, no ens pot allunyar de
la idea, que és precisament que aquí comença i es reforça la desigualtat. No és
estrany, doncs, que les dones naturalitzem les situacions de vulneració quotidianes a la nostra integritat. Malgrat vivim
en un estat d’alerta permanent i de por
continguda, sota l’anomenada indefensió
apresa. El missatge social és clar: Les dones hem d’anar amb compte.

Ja han passat força anys des que, a
finals dels 60, Carol Havisch posava sobre la taula que “allò personal és polític”.
Nosaltres afegim: i quotidià. Perquè la
violència masclista no és ni personal ni
puntual, sinó una xacra estructural i social. Així que comença a ser hora que el
debat es mantingui sobre la taula 365
dies l’any. Viure en un 25 de novembre
permanent.
Si més no, fem una proposta a totes
les lectores i lectors: allarguem el novembre. Simbòlicament. I reflexionem amb el
nostre entorn, aprofitant la quotidianitat
i introduint la perspectiva de gènere de
forma transversal. Quan veiem la televisió, amb els seus anuncis tendenciosos o
ara que venen rebaixes, fixant-nos amb la
dualitat consum/dona, els estereotips que
s’hi vinculen, la imatge que es ven i, totes
les conseqüències que se’n desprenen...
Perquè comença a ser urgent que ens
adonem que, tota acció, per ben intencionada que sigui, pot estar prenyada de
patriarcat. No es tracta de no parlar de res
més. Es tracta, simplement, d’aplicar-hi
l’experiència que ens ha portat el debat
de novembre. I, introduir-hi la perspectiva.

www.malarrassa.cat

OPINIÓ

Manca d’un diagnòstic encertat,
de deixadesa i de responsabilitats

L

a nostra entitat sempre ha entès que en dos aspectes relacionats amb l’espai públic, intervenen diferents elements a
tenir en compte. Per tant, hi ha una
responsabilitat compartida a l’hora
de plantejar el tema de la neteja i els
residus. Per una banda, l’Ajuntament,
que en té la responsabilitat de gestionar-ho correctament amb les mesures i inversions que calgui. Després
l’empresa responsable de la gestió ha
de ser eficient i garantir el bon funcionament dels serveis corresponents. Al
final hi ha la ciutadania (des de les activitats comercials i econòmiques, les
entitats ciutadanes en el seu conjunt i
la ciutadania individual). Cada part té
la seva responsabilitat i l’exigència de
complir de forma efectiva en la que li
correspon.
És evident que cal que la ciutadania faci el que li correspon per a fer la
separació i ús dels serveis de forma
correcta. Els mobles abandonats a
les voreres, la mala separació de les
fraccions, els abocaments al terra o
entorns dels contenidors, els cartrons
sense plegar i abandonats al terra… i
així una llarga llista.
Cal un servei de gestió de la neteja
i els residus ben dotat de recursos, i
sobretot de professionalitat i de voluntat de servei, si vol després que la
ciutadania col·labori. Sobretot, perquè
en aquest cas, disposem d’un servei
públic que s’hauria d’exigir a si mateix ser el millor exemple de gestió,
transparència i participació.
I un Ajuntament que, a més de
dotar dels mitjans i recursos al servei, té la capacitat d’exigència i qualitat a l’Empresa municipal que com
a concessió, sigui pública o privada,
hauria de tenir uns nivells de control
i exigència professional que evités la
situació actual. Protegir-la i amagar
els dèficits, no ajuda ni a l’empresa,
ni a l’Ajuntament, ni a la ciutadania,
que observa la situació i no pot ser
enganyada i culpabilitzada, ja que
l’evidència és clara. Com també cal
l’exigència del control, la vigilància i
la sanció dels comportaments incívics
i mal ús dels serveis.
La nostra entitat en el seu dia, ja va
indicar que era un greu error eliminar
la Taxa de Residus per posar-la a l’IBI,
sobretot perquè comportaria l’error
de pensar que la gestió dels residus
no comportava cap cost, i sobretot,
perquè la tendència era a que anirien
augmentant els costos de gestió, tractament i eliminació. Tenint en compte
que s’estava en ple procés de foment
de la recollida selectiva. Però bé, ningú ens va fer cas i així ens ha anat.
La implantació de nou de la taxa de
residus, com era evident, va comportar fortes crítiques i problemes, ja que
ningú entenia res, i sobretot, no entenien la necessitat d’imposar aquesta
Taxa. I es va cometre un altre error:
establir un mal anomenat “Preu polític”, o sigui, no pagar el 100% del
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cost, i deixar-ho en un 75% que cobreix la taxa i el 25% restant via impostos, per tant, paguem igualment el
100% i res no justifica aquest “Preu
polític”. Si de veritat es vol afrontar
el tema, cal la màxima transparència, informació i participació, i posar
totes les bonificacions que calgui per
ajudar als sectors més desfavorits o
per estimular la recollida selectiva i la
prevenció, ampliant les bonificacions
ambientals. No pot ser, que una bonificació estigui deu anys en estudi.
Per què s’ha arribat a la situació
actual, que dóna la sensació que algú
tingui la voluntat d’ensorrar l’opció del
model actual sobre la gestió pública
del servei, per a privatitzar-lo, donat
l’alt nivell d’ineficiència i de problemes existents? El servei va passar a
ser municipalitzat, pel greu funcionament de l’empresa privada que va ser
un veritable desastre, i durant molts
anys Eco-Equip ha demostrat la seva
eficàcia i professionalitat, tot i els
problemes d’inversió que han estat
permanents, si ho comparem amb
d’altres municipis similars. Pel fet de
ser un servei de gestió pública no se’l
pot maltractar baixant els costos i ser
més barat. El que cal com a mínim,
és tractar-lo amb les mateixes condicions d’exigència i recursos com si
fos una concessió privada.
La degradació efectiva del servei
s’ha produït fa uns tres anys, que ha
passat d’un problema conjuntural a
estructural. La manca de pressupost i
recursos humans i mecànics, ha estat
sempre, no ha variat des de la seva
posada en marxa que sapiguem, però
sempre anava buscant solucions. Ha
variat el grau d’incivisme? És el mateix, no ens hem tornat de sobte pitjors.
L’únic que ha variat, és l’Ajuntament i
el Servei que no funcionen correctament, i la situació ha augmentat quant
a degradació i deixadesa.
La nostra entitat va ser de les poques que va presentar en la redacció
del Pla Local de Prevenció i Gestió de
residus de Terrassa, un munt de propostes relacionades amb temes de
prevenció i gestió, però sobretot varem afegir un punt estratègic referit
a millorar la gestió i funcionament de
l’empresa municipal. Senzillament, no
es van tenir en compte, ja que aquesta part no hi ha voluntat de millorar-la,
i casualment, és la base per acabar
amb el problema estructural que avui
tenim. Però es prefereix mirar a una
altra banda, ja que seria reconèixer
una greu decisió presa fa tres anys i
que és un dels elements centrals del
problema.
Si algú pensa que posar només més
recursos personals i tècnics, resoldrà
el problema, tornarà a cometre un
greu error, com els indicats anteriorment. S’ha d’anar a la contractació de
personal perquè siguin bons professionals i acabar amb la precarietat de
la contractació en Plans d’Ocupació,
que és una mesura d’emergència,

però no d’eficiència. S’han de reposar
la maquinària i els vehicles envellits. I
d’una vegada en els dos casos, s’ha
d’arribar a tenir els mitjans per atendre a un municipi com Terrassa.
Un dels elements bàsics per a solucionar-ho, és recuperar la gestió professional que es va perdre fa tres anys.
S’ha de recuperar la professionalitat i
l’exigència que es va perdre, que ha
degradat el servei al produir-se la indiferència i passivitat, senzillament,
s’ha acceptat la situació i tot s’ha
deixat al dèficit de recursos i al fet que
la ciutadania, és més bruta i incívica.
I repetim, si la manca de recursos ha
estat endèmica, si ja hi havia un cert
grau d’incivisme, què ha variat en tres
anys? Una decisió errònia de canvis
en la gestió. I un altre aspecte, la relaxació en el control i vigilància, així
com un altre greu error que ha estat
la deixadesa de l’Ajuntament quant al
control i exigència sobre la mala gestió i pensar que amagant i protegint
aquesta situació davant de la pressió
ciutadana, es feien un favor, quan precisament el millor favor per a demostrar un bon servei públic es reforçar-lo
amb mitjans i recursos, i exigir-li que
faci bé la feina, amb professionalitat,
responsabilitat, transparència i buscant la màxima relació i col·laboració
amb la ciutadania.
Cal anar fent campanyes
d’informació i sensibilització que ajudin a la ciutadania i al servei, però cal
que aquestes es facin conjuntament
amb les entitats i col·lectius, de forma directa i relacional, aprofitant tots
els recursos que tenim. I cal passar
de la mera reivindicació fàcil de les
reclamacions i agafar escombres en
accions puntuals, molt mediàtiques,
però poc efectives, per anar a solucions permanents i que es consolidin
en el temps.
Per tant, esperem que l’equip de
govern actual, no torni a cometre els
errors dels anteriors i abans de prendre cap decisió, encerti en el diagnòstic per a aplicar-les. I un altre aspecte,
neteja i residus estan plenament relacionats, i la solució a aplicar afecta als
dos àmbits.
I la ciutadania ha de ser exigent
amb l’Ajuntament i el Servei, però
també amb si mateixa, sobretot les
entitats que hem d’assumir la part
de responsabilitat que tots tenim,
i hem d’exigir que l’Ajuntament es
deixi d’excuses i resolgui la gestió,
posi els mitjans i recursos, augmenti
l’exigència professional i faci els controls amb rigor i transparència sobre
la gestió de l’empresa i busqui en les
entitats ciutadanes i la ciutadania,
en general, la seva confluència participativa. I ser exigents i fer complir
les normes als comerços i activitats.
Llavors estarem en el camí correcte,
o senzillament, en el fracàs i excusa
permanent.
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Aprovats els pressupostos del 2016 gràcies al suport de TeC i ERC
Miquel Gordillo

L

’equip de govern de
PSC i CiU va aconseguir treure endavant
els pressupostos per
al 2016, a l’igual que
les ordenances fiscals.
Malgrat que l’equip de govern
busqués un consens polític amb
aquesta aprovació, això no va ser
així. L’oposició en bloc aprofità per titllar els pressupostos de
continuistes, i tots els grups el criticaren en aquest sentit. De fet, la
proposta de PSC i CiU d’elevar el
número de càrrecs eventuals de 3
a 4 persones, no va ser aprovada,
i sí en canvi molt criticada per
la manca d’informació i transparència al respecte.
L’oposició destacà també negativament les dificultats per
analitzar i treballar el pressupost:
menys d’una setmana disponible
per als grups. La transparència i
el foment de la participació ciutadana, pel que fa als pressupostos
també, s’ha de millorar molt encara.

Tot i les discrepàncies,
l’abstenció per part de TeC i
d’ERC-MES va permetre que els
comptes públics per a l’any present s’aprovessin. El posicionament responia a la voluntat de
“ser l’alternativa, i per ajudar a
construir un nou model de ciutat,
i no per fer oposició”, segons els
seus portaveus.
Destacaven des d’ERC i TEC
el fet d’haver aportat “aquelles
mesures que considerem que són
imprescindibles en aquests moments, per donar resposta a les
necessitats dels ciutadans i als
reptes que se’ns presenten.”
Per la seva banda, Ciutadans
denunciava l’obsessió del PSC per
pagar el deute que ells mateixos
han generat, El PP lamentà no
haver inclòs més recursos per la
promoció econòmica i a afavorir
la creació de llocs de treball. C’s,
PP i CUP votaren en contra.
De fet, pel portaveu d’ERC,
“són nous temps i tenim noves
necessitats i calen partides noves
per cobrir-les. Nosaltres oferim
l’alternativa malgrat la manca

Pressupost corrent 2016: 		

171.829.540 €

Inversions: 				

7.343.000 €

Pressupost consolidat,
amb les societats municipals: 		

199.456.102 €

Territori: 				

62.102.726 € (+7,39%)

Acció Social: 				

48.576.254 € (+5,81%)

Serveis Generals: 			

21.782.647 € (+2,73%)

Cultura, Innovació i Projecció: 		

15.880.775 € (+7,96%)

Economia i Ocupació: 			

5.883.752 € (+19,88%)

Ple extraordinari de pressupostos del passat 22 de desembre				

d’esma de l’equip de govern.”
Noves clàusules socials en els
contractes públics
Es va aprovar per unanimitat que
les empreses que es presentin a
qualsevol concurs públic, hauran
de disposar d’un Pla d’Igualtat
entre homes i dones, un protocol contra l’assetjament sexual, i
comptar amb més dones en llocs

de responsabilitat. També hauran de contemplar mesures per
a la conciliació laboral i familiar,
així com vetllar per la qualitat de
les condicions laborals de la plantilla. A més, de cara a fomentar
l’economia social, l’Ajuntament
podrà reservar un percentatge
dels contractes que liciti a empreses cooperatives.

AJ TERRASSA

Una altra de les conseqüències
de l’aprovació del pressupost va
propiciar que de cara a disposar
de més partides per a despeses
socials, la publicació Visquem Terrassa, sigui suprimida. La proposta presentada pel representat
del PP, obtingué el suport de C’s,
ERC, CUP. El Visquem sortia al
carrer des del 1984.

El darrer Ple de l’any ho aprova tot

T

otes les dinou propostes del ple ordinari de desembre presentades pels diferents grups van ser aprovades. Entre d’altres, es congelen els preus pàrquings
públics i dels busos: el bitllet senzill continuarà costant 1,45€, només la T-25
s’apuja 10 cèntims. També s’estudiarà, a proposta d’ERC-MES, la posssibilitat de que
tothom que no arribi a uns determinats ingressos anuals pugui obtenir l’anomenada
T-Blanca (actualment s’han de tenir 65 anys per obtenir-la).

Finalment, el reglament que regula la figura de la Sindicatura de Greures serà revisat, tal com havia proposat la CUP. L’actual Síndica, Isabel Marquès, havia anunciat
que no renovaria en el càrrec a partir d’aquest mes de gener.

Noves regidores E. Martínez: “Els del PSC troben a faltar Iniciativa”
Pep Valenzuela

M

ilitant de la JCC
(Joventut
Comunista de Catalunya) des del 1980 i, després, del
PSUC i ICV, l’Emiliano Martínez
s’estrenà com a regidor a la llista de Terrassa en Comú en moments en què la seva organització
(ICV) es redefineix i treballa per
la unitat o confluència de forces
amb diverses apostes, com són, a
més de la pròpia TeC, Catalunya
sí que es pot i En Comú Podem.
Es nascut a Piqueres, poble
de Guadalajara, i viu a Terrassa
des del 1971, a Sant Pere Nord.
Estudià disseny industrial a l’FP,
Econòmiques a la UAB, i tècnic
en prevenció de riscos laborals.
Activista social des de ben jove, ha
passat pel moviment estudiantil i
el Consell de la Joventut de la ciutat, del qual va ser president entre
1989 i 1992. Després, participà en
el moviment veïnal, al seu barri, i
ha estat president de la FAVT fins
la campanya de les eleccions municipals.
Durant anys ha acompanyat

i format part, com a tècnic, del
grup municipal d’ICV, o sigui
que coneix prou aquest àmbit,
però assegura que no havia pensat mai que seria regidor, tot i haver estat a les llistes, «de complement, donant recolzament, no en
posicions per sortir».
En tot cas, la seva candidatura va sorgir «inesperadament».
A finals de 2014, a ICV hi hagué
moviments: cap dels 3 regidors es
tornava a presentar i es negociava una candidatura unitària amb
més forces. Aquí, la seva trajectòria com a activista social el va
fer aparèixer com un nom prou
escaient amb el discurs de «ciutadania» del que feia eix articulador la nova aliança. Així, decidí
deixar el moviment veïnal, en un
moment en què la FAVT està molt
activa i guanyant reconeixement.
La primera i més gran diferència de fer política ara, explica l’Emiliano, és que «tens una
responsabilitat ineludible, en
una maquinària que té uns mecanismes i un reglament molt estrictes, que no para, has de donar
respostes sempre». Afirma que

és tot molt enfaixat, els procediments pauten tota l’activitat, tot
admetent que «el bo és que permet la transparència dels processos»; o sigui que has d’explicar,
justificar el que fas, «no et pots inhibir, has d’emetre vot». Així mateix, afegeix, les regidores tenen
«accés a un conjunt d’informació
que abans no tenies», per analitzar millor i «prendre decisions
sobre projectes que són vitals i
que després la ciutat començarà
a veure com s’executen».
Moment excepcional
A tot això, s’anima el nou regidor, cal afegir el fet que «estem en
un moment excepcional i apassionant al país i a Terrassa en
particular». Per primera vegada,
diu, l’equilibri de forces permet
«acords i pactes que fan que els
que no governen poden guanyar
coses que impliquin i afectin decisions de la gestió». La situació,
assegura, «permet influir molt
més enllà dels pactes».
Al mateix temps, «estem treballant per crear una alternativa
política a la ciutat, per guanyar

Emiliano Martínez

PV

les properes eleccions, creant
un projecte polític que respon a
la necessitat de la majoria, i que
intentarem explicar amb molt
temps».
Sobre l’experiència d’anys
en què ICV ha estat govern local
junt amb el PSC, l’Emiliano pensa que ha estat molt positiva, «no
només per nosaltres», diu, «i crec
que ens troben a faltar». El nou
regidor de TeC explica que Ini-

ciativa hauria aportat «propostes
socials de les quals es nota que el
govern està estirant encara». Parla en relació a educació, formació
professional, habitatge; «allò en
què Terrassa és referent va ser
ICV que va estirar i convèncer el
PSC», afirma sense matisos, tot
citant la política mediambiental,
que amb el protagonisme de l’Eva
Herrero va fer el projecte d’anella
verda.
Des d’aquesta perspectiva, el
pacte del PSC amb Convergència,
seria un doble error. Primer, en
el curt termini, perquè no aconsegueixen formar govern amb
majoria suficient. Segon, perquè
indica que «no acaben d’entendre
que el context polític han canviat
en sentit contrari al seu pacte».
Tindríem, per tant, un govern feble i despistat. Tot i així,
segueix el veterà activista veïnal,
no es tracta d’aprofitar per liquidar, sinó per «fer que les línies
polítiques avancin. Som gent que
apostem per una ciutat governada en condicions, i és millor afavorir això que no impedir que hi
hagi govern».
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En Comú Podem, primer partit a Terrassa

20D, Nous actors en escena

L’escenari polític derivat de les eleccions generals del
20D és totalment nou a l’Estat espanyol. Debilitats els partits que han estat suport i baluart del règim de la Transició, i amb l’entrada de nou actors polítics, s’obre un camp
de possibilitats, sempre que les forces socials, els moviments i marees mantinguin el ritme.
Pep Valenzuela

L

es eleccions generals del
passat 20 de desembre
tanquen una fase del canvi
polític en curs a l’Estat espanyol
i Catalunya. Els resultats deixen
en evidència la força i orientació ideològica del canvi, tot i les
limitacions que la llei electoral
espanyola imposa, així com la
resistència dels dos partits majoritaris que han estat la base de
sustentació del règim sorgit de la
Transició.
A Catalunya, aquest canvi és
encara major, car tenim, d’una
banda, la victòria d’una nova
aliança nítidament d’esquerres i,
al temps, un desplaçament del dit
eix nacional.
En la part del canvi, hi ha
l’entrada en escena amb molta
força de les noves organitzacions
i mercaderies polítiques, amb Podemos i les seves aliances i confluències a Catalunya, País Va-

d’escons que no es correspon
amb la de vots, Izquierda Unida.
Per cert, la suma mecànica de les
paperetes d’aquesta força amb les
de Podemos hauria fet que aquest
partit fos avui la segona formació
al Parlament.
El primer efecte del canvi en
curs ha estat que amb la nova
composició del Parlament, qualsevol combinació de govern és
molt difícil. Menys la de gran
coalició entre PP i PSOE. A la dificultat de les sumes en un camp de
forces tant plural i divers, cal sumar el fet que aquestes eleccions,
tot i tancar una fase del canvi, no
acaben amb aquest procés.
D’una banda, aquests dos
grans partits estan encara dintre
de la seva pròpia crisi, i han de
donar comptes per molts i greus
casos de corrupció pendents de
jutjament, així com per la responsabilitat política, més en general,
de la gestió de l’Estat en els darrers anys, abans i durant l’estafa

“Noves eleccions sembla l’opció més possible,
segona volta en un escenari obert, amb més possibilitats pel canvi real, però també a un de ‘lampedusià’, que tot canviï per a no canviar res”.
lencià i Galícia, per una banda, i
Ciutadans per l’altra. Mentre, PP i
PSOE perdent molt, encara resisteixen com a forces majoritàries,
però de forma molt precària. Resisteix també, amb una pèrdua

financera que generà la dita crisi
econòmica. Que hagin resistit
en aquestes eleccions no vol dir,
obligatòriament, que el pitjor
hagi passat. Menys encara, tenint
davant els partits dits emergents,

			

Acte final de campanya d’En Comú Podem, a la coral dels Amics, Terrassa

que se’ls apropen perillosament
i no han fet, com qui diu, només
que començar a caminar.
El PP ja ha proposat la coalició
al PSOE. Segur que no és el que
voldrien, però en el pitjor dels
casos, l’afavoriria entre més i
molt més que al PSOE. Fins i tot,
deuen pensar, els podria ajudar a
enfrontar millor els casos Bárcenas, Púnica, Gurtels i altres. Millor encara si es té en compte que
l’acord incorporaria a Ciutadans,
que ja ha donat el seu vist i plau.
Però pel PSOE, aquesta abraçada podria ser mortal, sobretot
ara, amb problemes de lideratge
greus i tenint Podemos trepitjant-li els talons. Aparentment,
l’única situació que ho permetria seria una d’allò que en diuen
d’emergència, quan apel·len al
sentit d’Estat, per terrorisme, el

futur de la UE o altres perills. De
moment, però, no sembla el cas.
Un acord mirant a esquerra,
mentrestant, exigiria pactar amb
vàries forces al temps, escenari
sempre complicat. Però a més,
fins avui, Podemos com a eventual soci prioritari, però també
IU o ERC, es manté ferm en la
defensa de la celebració d’un referèndum a Catalunya, exigència
que en el PSOE és totalment inacceptable fins avui.
Anar a noves eleccions sembla
l’opció més plausible en aquesta
situació. Es parla de segona volta i, considerant les tendències i
RESULTATS A TERRASSA

que el procés de canvi continua
prou agitat, d’escenari totalment
obert. En aquest cas, amb més
possibilitats d’un nou avançament de les forces noves o emergents i, en principi, més favorables o defensores d’alternatives
progressistes i d’esquerra, tot
i que, tal vegada, no es vulguin
identificar nominalment com
a tals les qui impulsen les dites
confluències o la nova política.
Clar que hi ha qui treballa dur per
fer creïble un altre canvi, lampedusià o revolució passiva, allò de
que tot canviï per a no tocar els
equilibris i poders reals.

candidatures

Una de les característiques que
han vingut determinant o marcant decisivament l’orientació
del vot en les eleccions ha estat
l’àmbit territorial al que feien referència, local, autonòmic o estatal. Això, però, com a mínim perd
força en moments de crisi i canvi
polític com els actuals, principalment en les zones més dinàmiques.
Les grans ciutats, punts més
sensibles, no van fallar a la cita en
les darreres eleccions municipals,
tampoc Terrassa. Tot confirmant
les tendències i orientació política a esquerra d’un nombre creixent de població, en el conjunt de
l’Estat espanyol. Resposta clara,
encara que no suficientment contundent encara, a la situació de
conjunció de crisi: política i ètica,
estafa financera/crisi econòmica,
crisis ambiental i humanitàries.
Els resultats de les eleccions
autonòmiques a Catalunya, confirmaren clarament aquesta
tendència, tot i les diferències i
matisos entorn a les propostes de
procés constituent al país, defensades, al menys sobre el paper,

per una majoria amplíssima del
nou Parlament. La intenció de
vot d’un dels diputats de Catalunya Sí Que es Pot, favorable a la declaració sobiranista, palesà com
a mínim la confusió al respecte
d’aquesta coalició.
La pèrdua de vots de CSQEP
semblaria imputable, precisament, a la manca de definició o
fins i tot oposició a les propostes d’un sobiranisme clar. Al
menys, això indiquen els canvis
realitzats per les forces constitutives d’aquesta coalició a l’hora
d’articular una nova proposta de
cara a les Generals. En aquest
cas, amb el nom En Comú Podem, el dret a decidir com a un
dels tres eixos principals i amb la
participació i compromís total de
l’alcaldesa de Barcelona, la coalició aconseguí esdevenir força
majoritària al país. Primera força
a bona part de les grans ciutats,
també a Terrassa.
ERC i CDC (sota la sigla DiLl),
per la seva part, es queden lluny
de les previsions. Tot i que Esquerra creix molt en relació a
les darreres generals, el partit
s’esperava i, sobretot, necessitava un molt millor resultat per

esdevenir partit principal al país.
Mentre, Convergència perd més
de la meitat del suport aconseguit com a CiU fa quatre anys, el
que posa en qüestió més encara
el ja feble paper d’en Mas com a
suposat líder del dit Procés Sobiranista. La CUP, per la seva part,
va optar per no presentar-se en
aquestes eleccions, de manera
que resulta molt difícil saber si
així ha sumat o restat.
Com es deia al principi, les eleccions són o poden ser diferents
segons la representació territorial a elegir. Avui, però, sembla
que la connexió entre els diferents àmbits és més important
que no ho havia estat fins ara.
De cara a la repetició anunciada
d’eleccions autonòmiques, davant la impossibilitat d’un acord
entre CDC, ERC i CUP, tothom
estudia i molt els resultats de
tot aquest cicle electoral. Mentre
ningú aposta res per la continuïtat de Mas, potser ni tampoc
massa de CDC, és prou clar que
que ECP té camí pel davant i que
serà un protagonista inevitable.
S’obre així també tot un camp de
possibilitats al país.

DADES DE PARTICIPACIÓ

vots

%

EN COMÚ

31.793

28,88%

PSC-PSOE

19.305

17,54%

C's

16.752

15,22%

ERC-CATSÍ

14.225

12,92%

DL

12.337

11,21%

PP

11.014

10,01%

unio.cat

1.483

1,35%

PACMA

1.475

1,34%

RECORTES CERO

519

0,47%

PCPC

259

0,24%

UPyD

231

0,21%

Catalunya, noves autonòmiques?
Pep Valenzuela

ECP

participació

72,28%

abstenció

27,72%

nuls

495

blancs

683
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La XES i els nous
ajuntaments

No és un debat nou per a les entitats que teixeixen
aquesta xarxa ni tampoc que s’enceti ara. La XES ja va
presentar aquest mateix any la proposta de 14 mesures per impulsar l’ESS als municipis i la Proposta de Llei
d’Economia Solidària a Catalunya.
Redacció

L

a Xarxa d’Economia
Solidària (XES) i les
administracions locals,
de quina manera relacionar-se, amb quins continguts,
tot un debat per acabar l’any 2015.
L’assemblea va poder treballar sobre els resultats d’una enquesta
titulada Les entitats d’economia solidària i les administracions públiques
locals.
D’altra banda, aquest any les
eleccions municipals van portar canvis polítics en el govern
d’importants ciutats del país,
Barcelona en primer lloc. En
molts casos, els programes dels
partits i coalicions guanyadores
contemplen la promoció i impuls
de l’economia solidària.
L’enquesta aborda quines relacions han mantingut les entitats membres de la XES amb les
administracions en el passat, el
present, i quina voluntat hi ha a
futur. A més, es consultava la idoneïtat de l’estratègia de creació
de xarxes locals per a enfortir la
capacitat d’incidència.
Quatre foren els blocs temàtics
de treball. En primer lloc, el posicionament general de la XES davant les administracions locals.

Entre els arguments de major
consens, el que planteja la necessitat de construir des de baix,
comptant amb el teixit social
existent. El que vol dir que, on no
existeixi teixit social sòlid, cal elaborar estratègies necessàries per
consolidar el teixit social, independentment dels canvis polítics.
Així mateix, fou consens la defensa de relacions igualitàries i
de no-dependència, basades en
democràcia real i fets concrets.
Clar que, per això, en general, caldrà que hi hagi canvis en les pròpies administracions locals per
a poder treballar conjuntament
en la transformació social que la
XES planteja. Canvi, s’apuntà, no
només administratiu, sinó principalment cultural.
En tot cas, calen propostes
constructives molt concretes i
clares. En aquest punt aparegué
la qüestió de les clàusules socials
en la contractació pública i la incidència en les àrees de promoció
econòmica.
Per poder avançar en aquest
sentit cal tenir cura amb els riscos, entre altres, d’esdevenir
“sector”, perdent així els continguts de transformació social. I
de transferència d’activistes, que
pugui debilitar el moviment o, en

Jordi Estivil moderant l’assemblea extraordinària de la XES, Barcelona, 12 de desembre, 2015

el pitjor dels casos, reproduir models clientelars.
Hi ha també el perill de “desdibuixament” dels objectius propis
per assumir el possibilisme de les
administracions. O encara el que
la demanda “d’acompanyament”
dels ajuntaments, els seus tempos i agenda acabin marcant el
ritme. Caldria evitar també esdevenir només marca de “certificació” de bones pràctiques.
L’assemblea prioritzà una sèrie
de funcions de la XES davant les
administracions locals, entre les
quals destaquen: fer accions formatives no sotmeses a les urgències de la burocràcia municipal, al
temps que participar i, en la mida
del possible, definir i aplicar conjuntament programes formatius.
Així mateix, es proposà, en la
mida del possible, fer un paper
experimental i avançar-se en
aquelles accions que es considerin oportunes, com per exemple

el debat sobre el nou model de
ciutat.
Altres propostes amb ampli
consens plantegen la creació de
xarxes territorials autònomes
que puguin contribuir a l’impuls
de l’ESS localment; al temps que
xarxes sectorials per a treballar
en l’impuls de camps concrets.
En aquest context, molta atenció per no caure en el parany
d’acompanyar la difusió i visibilitat de les realitzacions municipals; com tampoc d’acceptar
l’adhesió a la XES com a membres de suport dels ajuntaments
que vulguin impulsar l’ESS, car el
seu espai d’articulació és la xarxa
de municipis per l’economia solidària.
En cas d’interlocucions, s’entén
que la XES ha de servir com a espai
de coordinació, reflexió compartida, organització de formacions
comuns i elaboració de materials,
intercanvi d’experiències i abor-

Kopikua Grup de consum ecològic al sud de Terrassa
Miquel Gordillo

A

l sud de Terrassa
existeix un grup
de persones que
s’organitzen per adquirir productes ecològics i de
proximitat. Es tracta del grup de
consum Kopikua. La seva filosofia, com en d’altres cooperatives
de consumidors que des de fa
anys creixen arreu, és la de dur a
terme un altre model de consum,
reduint els costos d’intermediaris
i de transport. Fruita, verdura,
pa, carns, germinats, sabons,
xocolates, entre d’altres, són el
ventall de productes que compren directament als productors.
Sempre de la forma que decideixen col·lectivament.
Actualment el grup el formen
dotze famílies (o unitats de consum), Són persones dels barris
de Can Palet, Can Jofresa, Segle
XX i Cementiri Vell, que poden
vantar-se de tenir el control sobre allò que mengen o compren.
Per això escullen productors locals, o bé centres especials de treball com ara L’Heura. A tots ells
els van a conèixer directament
i n’estableixen una relació de
proximitat.
Quan la Marta va venir a Te-

rrassa fa uns anys es va adreçar
primer a la Coope del Candela
(amb qui col·laboren habitualment). “Llavors em vaig assabentar que existia aquesta cooperativa més a prop d’on visc”. De fet, a
Kopikua valoren molt la proximitat del barri. “Jo puc venir en bici,
la gràcia d’un grup de consum és
no haver d’agafar el cotxe a buscar la compra, com si anéssim a
un súper”, manifesta.

“El que fem és canviar les relacions de
consum i producció, i
això és molt transformador.”
La seu de Kopikua és propietat d’una ex-sòcia, i està situada
a Can Palet. És tracta d’un espai
ampli, que els permetria acollir
encara més famílies, fer créixer
la massa social i organitzar més
tallers i activitats de difusió i sensibilització. El dijous és el dia del
repartiment de les cistelles, quan
vénen a recollir-les els socis, que
prèviament han fet les seves comandes a través d’internet.
L’anhel de la cooperativa és

arribar a ser unes 25-30 famílies. “És cert que formar part
d’una cooperativa de consum
requereix conscienciació i ganes
d’implicar-se”, reconeix la Marta,
qui fa les tasques de comunicació
del grup.
A banda de compartir el fet
de consumir ecològic, a través
de l’autogestió tots els socis participen de l’assemblea mensual,
on es decideix com s’organitza
la cooperativa, els proveïdors, el
tipus de productes, etc. Cal també formar part d’alguna de les
comissions (economia, comandes i comunicació). Igualment,
tothom es fa càrrec de les despeses: cada soci aporta una quota
de 13 euros al mes per pagar el
lloguer del local i la llum.
«El que fem és canviar les relacions de consum i producció, i
això per mi és molt transformador», afirma la Marta. Quan anem
al supermercat o botiga tradicional, «compres el que l’empresa
vol, nosaltres volem decidir a qui
li comprem, preferim que la compra vagi als nois que treballen a
L’Heura». En tots els grups de
consum, hi ha una relació directa
consumidor-productor, minimitzant els intermediaris i el lucre de
tercers. I continua: “Si canviem el

tipus de consum, podem canviar
el model de producció”.
Pel que fa als preus de les fruites i verdures, ho tenen clar: “No
són els mateixos productes els
que compres a un Mercadona o
Carrefour que quan ho fas directament a productors ecològics,
no tenen res a veure quant a qualitat, per això són més cars que al
súper». «Només has d’olorar les
taronges que ens porten, collides
el mateix dia».

PV

datge de reptes compartits. Que
cal tenir en compte els recursos
limitats de la XES; la necessitat
de compatibilitzar els interessos i ritmes de la XES CAT i de
les xarxes locals, tot assumint la
necessitat de treballar temes concrets i aprofundits, al temps que
fer un mapeig de les experiències
en incidència per a poder fer un
seguiment.
Per acabar, i abans d’aprovar
l’ingrés de 15 nous membres a
la Xarxa, l’assemblea resolgué
enfortir el territori i les xarxes
sectorials per a la promoció de
l’economia solidària entorn a
campanyes unitàries que enforteixin la vessant de moviment i
reivindicació de la XES. Es van
proposar dues temàtiques: campanya per a la introducció de
clàusules socials en contractació
pública i en contra del TTIP; campanya per a la recuperació i gestió
comunitària i solidària d’espais
buits.

C/ Duquessa de la
Victòria 25-27
kopikua@gmail.com
kopikua.blogspot.com
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Cooperativisme Xavi Palos: Promocionar el cooperativisme i l’ESS
En Xavi Palos és president de la Fundació Roca
i Galès tot just fa un any. Cooperativista actiu i
militant, així com secretari tècnic de la Xarxa
d’Economia Solidària, defensa que el creixement i
èxit de l’ESS es basa en què ajunta la reivindicació
i la crítica amb una pràctica consistent.
Pep Valenzuela

L

a Fundació Roca i Galès
fa 40 anys aquest 2016
que tot just acaba de
començar. La promoció del cooperativisme, la defensa del medi
ambient i del benestar social, són
els objectius principals de la mateixa.
Amb 54 anys acabats de fer,
en Xavi Palos porta 24 en el món
cooperatiu. De les experiències
juvenils als moviments socials
alternatius, «per coherència personal amb aquests moviments
anti-jeràrquics i assemblearis,
vaig apropar-me al món del cooperativisme». Ha estat creador
i soci de diferents cooperatives
de consum. Des de fa 9 anys és
membre patró de la Fundació, de
la qual també és president des de
gener de l’any passat.
-Com neix la Fundació?
-Sorgeix de un nucli de gent
compromesa amb el cooperativisme que va rebre el sobrant de
la liquidació de patrimoni immobiliari de la Caixa de Crèdit i Estalvi de Barcelona, una donació
per promocionar el cooperativisme. L’administració d’aquestes
finques, per dir-ho d’alguna manera, es destinà a les tres finalitats principals: promoció i difusió del cooperativisme, defensa
del medi ambient, i el benestar

social. L’esforç s’ha centrat en la
primera finalitat.
-Pots fer una mica d’història?
-Hi ha dues fases molt determinades. La primera, com que
a l’any 1976 no hi havia estructures democràtiques fortes, hi
havia el buit creat per la dictadura i tot just començava el que
es diu Transició, la Federació va
fer assessorament, formació i
representació o lobby, cursets de
formació, assessoria per crear
cooperatives o fins i tot promocionar que hi hagués una llei de
cooperatives.
Amb la creació i consolidació
d’estructures cooperatives, entrem en la segona etapa, i aquí la
FRiG esdevé suport, una eina més
pel moviment cooperatiu. Aquí
comencen funcions com a centre
de documentació cooperatiu, recopilació de memòria històrica,
arxiu històric, jornades de formació, etc., tot d’activitats que estem
fent fins ara, i que és la funció natural de la Fundació.
-Més concretament, com són
aquestes funcions?
-Partint de la base que per analitzar el present cal mirar el passat, tenir en compte com fem les
coses ara per mirar el futur, es va
constituir una biblioteca especialitzada, la més gran de Catalunya
com a mínim, amb un fons documental de 6.000 volums, 200 ca-

Cooperativisme i ESS
-Això de l’ESS és un canvi de paradigma? Com queda el cooperativisme?
-Responc personalment, car no hi ha cap posicionament com a
entitat. El cooperativisme, després del gran tall que va fer la Dictadura, primer va haver de netejar el seu bon nom, per una banda.
Després, promocionar que hi ha un cooperativisme saludable com
és l’actual.
En aquests anys s’ha passat d’un cooperativisme a la defensiva,
aïllat i en què ser cooperativa, sobreviure, ja era un gran èxit, a un
altre més a l’ofensiva, en el sentit de que ja ens sentim forts com a
sector com per dir que som una alternativa. Abans t’ho plantejaves més a nivell personal, per coherència, fer una cooperativa amb
estructures no jeràrquiques. Estant bé jo i els meus companys i el
sector proper, ja em conformo, perquè era molt dur simplement
sobreviure. Ara, però, això ho trobem insuficient i el que volem és
canviar el model econòmic, la situació. El gran canvi és aquest.
Al temps s’ha anat ampliant la concepció de l’àmbit cap a
l’economia solidària. O sigui, la definició d’estructura democràtica, com fas les coses, la cooperació en una economia solidària, en
el sentit de que, a més, volem canviar les coses perquè la societat
actual és un desastre. Això no és majoritari en el món cooperatiu,
però avança i anem amb més força i ens sentim més potents, capaces de canviar coses, de marcar criteris, crear un discurs propi. És
el gran canvi qualitatiu.
I encara hi ha un canvi quantitatiu: cada vegada més gent es
planteja (potser ha contribuït la crisi) que l’únic model vàlid és
el cooperatiu, i cada vegada hi ha més experiència de economia
col·laborativa, mercats d’intercanvi i altres plantejant a la pràctica
que l’única solució és col·laborar, fer-ho de manera més adient i coherent, assembleària, participativa.

Xavi Palos, a la seu de la Fundació durant l’entrevista. 						

PV

J

osep Roca i Galès (Barcelona, 1828-1891) fou dirigent obrer, cooperativista i republicà, i
principal capdavanter d’aquesta tendència a Catalunya. Al 1866 funda la revista “La Asociación” destinada a divulgar el principis de la cooperació, a través de la qual sovint parlava
de cooperativisme, afirmant que era la solució dels problemes plantejats a la classe obrera.

pçaleres de revistes, fotografies,
documents i objectes diversos,
com l’arxiu fotogràfic de la centenària cooperativa Flor de Maig,
i arxius històrics de cooperatives,
centenàries en alguns casos, desaparegudes o encara vives.
Això, insisteixo, sempre pensant en donar suport al que ja
existeix. Pensem que hi ha algunes activitats que els moviments
i estructures de cooperatives i altres en la seva dinàmica del dia a
dia no fan o tenen dificultats per
fer-les, encara que és necessari,
com crear discurs i analitzar per
debatre amb més tranquil·litat.
Per exemple, la XES fa una tasca
imprescindible amb el Balanç Social, però després aquestes dades
que tenim cal analitza-les, compara-les. O sigui, la part aquesta
més de discurs, de teoria, volem
també donar un cop de mà perquè tiri endavant.
Relacionat amb això, hi ha la
vinculació amb el món acadèmic.
La Fundació està col·laborant
amb algunes universitats, promovent càtedres d’economia
social, suport i recompenses a
alumnes i estudis sobre temes
cooperatius. Fa poc, per exemple,
la fleca L’Aresta ha aconseguit
un ajut de 3.000 euros per fer un
estudi sobre la variant mida o
escala en el cooperativisme agroecològic.
D’altra banda, hi ha tot el tema
de divulgació. Aquí és fonamental el paper de la revista mensual
Cooperació Catalana, com també la
col·lecció de cooperativistes catalanes, una manera de recuperar i
difondre la memòria, estem parlant de 27 números ja.
Així mateix, la Fundació convoca anualment els Premis FRiG,
en 3 modalitats, per a articles que
tractin sobre la teoria o la història
del cooperativisme; així com
d’experiències concretes relacio-

nades amb el món cooperatiu,
especialment les reeixides. Dos,
sobre coneixement i preservació
del patrimoni natural i/o experiències d’educació ambiental.
I tres, iniciatives i experiències
que promoguin o contribueixin a
la construcció d’una societat més
equitativa, igualitària i pacífica.
-Quina avaluació fas d’aquests
40 anys?
-El fet que la Fundació existeixi
i tingui una estructura estable
ha estat molt útil, en alguns moments es nota més que altres.
Quan està àlgid el moviment i hi
ha moguda per totes les bandes,
sembla que quedes al costat. Però
en moments de reflux, que ja sabem com van aquestes coses, llavors sí es veu molt més el paper
que jugues.
En general, afirmo que ho hem
fet prou bé, la feina ho palesa.
Clar que sempre és insuficient,
i cal seguir caminant. Crec, per
exemple, que ens hem d’apropar
més a les entitats. L’entrada de
gent nova i més jove al Patronat

és efecte i motor d’aquest apropament necessari i en marxa,
al temps que un rejoveniment
també necessari de la direcció de
l’entitat.
Jo, en certa forma, sóc mostra
d’això. Estic en actiu i amb relacions molt properes amb xarxes,
federacions i altres entitats, treballant per a que això es dinamitzi i que puguem actualitzar
la feina que la Fundació ja ve
fent. Actualitzar vol dir que, per
exemple, quan es va començar el
discurs de promoció del cooperativisme s’orientava només al cooperativisme, podríem dir, clàssic, però ara hi ha noves formes
d’economia que no es contemplaven. Estem promocionant el
que diem Economia Social (ES) o
Economia Social i Solidària (ESS)
que és quelcom més ampli; i aquí
volem més la cooperacció, en el
sentit més ampli de la paraula,
en el sentit del món del cooperador, no només a qui té estructura
jurídica. Això ho volem ampliar i
estem treballant.
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Escoltes solidaris

Intercanvi amb comunitats camperoles de Guatemala

Detrunkis, un grup de l’Agrupament Escolta
i Guia Torrent de les Bruixes de Terrassa, va
fer l’estiu passat una estada solidària a la comunitat Nuevo Horizonte, Guatemala. Durant
un mes, 9 joves participaren en un projecte
d’intercanvi cultural i cooperació coneixent
aquest país que supera dècades de sagnants
dictadures militars i conflicte armat.
Pep Valenzuela

E

ntre el 16 agost i el 16 de
setembre, un truc de joves escoltes format el setembre de 2013, Detrunkis, ha fet
una estada a les comunitats de
Nuevo Horizonte (NH) i El Pato,
al departament d’El Petén, fronterer amb Mèxic.
«A grans trets vam fer el que
havíem previst», afirma en Martí Sebastian, «ara, concretament,
molt diferent d’allò que podíem
imaginar». Es tractava d’un
intercanvi i cooperació mútua:
el grup d’escoltes egarenques ha
conviscut amb les comunitats coneixent història de Guatemala i
de la vida quotidiana de la cooperativa NH (comunitat i cooperativa), així com els projectes que té
aquest grup i també la comunitat
d’El Pato. Detrunkis, per la seva
part, va fer un casal d’estiu amb
les criatures, muntar un cau durant el mes, «i portar la filosofia
de l’escoltisme», explica en Bru
Vilanova, «un intercanvi cultural,
inclús fer castells; tot coneixent la
seva cultural també».
La part d’El Pato va ser una
proposta de la gent de NH, que
manté relacions de cooperació
amb comunitats veïnes, «per
ajudar-los a preparar un projecte, a nivell teòric, i presentar-lo
a una subvenció internacional
pels indígenes maies», diu en
Martí. «Era un projecte de treball per a les dones de la comunitat, cria de gallines i producció d’hortalises, com a part d’un

procés d’empoderament, per fer
aportació econòmica a les cases i
qüestionant el seu paper, allò que
sembla que toca fer: tenir fills
molt joves i passar el dia a casa».
En Jaume Martínez afegeix que la
gent de NH sabia que treballaven
per projectes al cau, «per això ens
van proposar que els ajudéssim o
mostréssim aquestes eines.»
Més de 24 hores d’avió, amb
escales a París, Atlanta i Ciutat
Guatemala, més 9 hores en bus
fins NH, una comunitat amb la
qual té relacions l’entitat catalana
de solidaritat Frijol Rebelde amb
la qual Detrunkis organitzà el
projecte i l’estada.
Primera sorpresa, tot i haver
mirat on anaven, el verd immens.
La segona, confessa en Jaume,
«que tot estava molt ben organitzat, la urbanització i els camps
de conreu i arbres fruiters». No
s’esperaven aquest nivell en una
comunitat de quasi 500 habitants, constituïda per ex-guerrillers i població desmobilitzada en
finalitzar la guerra, els anys 90.
Els acords de pau posaven fi a
tres dècades de conflicte, però
les raons estructurals continuen
quasi intactes. La política, assegura en Jaume, «és encara molt
violenta», marcada per l’amenaça
i la resistència en relació a l’ús i
propietat de la terra.
Amb la distància, afegeix, «vaig
veure el paral·lelisme amb el problema dels deutes i hipoteques
aquí a Catalunya; allà es van plantar i van dir de no pagar deutes si
els nens s’estaven morint, no pa-

A la comunitat i cooperativa integral Nuevo Horizonte						 CEDIDA

gar fins que no tinguin unes condicions mínimes suficients».
NH ha fet ara 17 anys, i van pagant l’hipoteca de les terres en la
mida que la construcció dels serveis comunitaris ho permetia.
Amb totes les dificultats, la situació és d’estabilitat i tenen les
necessitats bàsiques cobertes
en aquesta comunitat que és, al
temps, una cooperativa integral
agrícola. «Viuen una situació relativament bona», consideren els
escoltes, «la gent de NH, de fet, es
considera societat mitja».
Produeixen cítrics, principalment, i peixos en una piscifactoria, a més de la ramaderia, vaques i cavalls. I el sempre present
blat de moro, com a tota Amèrica
Central. Una part es ven a la pròpia cooperativa, amb preu menor, i la resta es ven a fora, per
finançar-se.
A tres hores de camí en vehicle
tot terreny, El Pato és una realitat totalment diferent, «un canvi

Els EUA finançant les dictadures militars

E

ntre els anys de 1944 i
1954, Guatemala visqué
una dècada coneguda
com els “Deu Anys de Primavera”.
Un règim democràtic, amb llibertats polítiques i civils inèdites al
país, va iniciar transformacions
profundes, una reforma agrària
que transformà l’estructura de
propietat de la terra. Els canvis
afectaren l’oligarquia al poder i
també els interessos del capital
dels Estats Units i les seves corporacions transnacionals. Mitjançant la CIA, els EUA promogueren un cop d’estat que forçà
la sortida del president legítim,
Jacobo Arbenz, instaurant un règim de dictadures militars que es
perllongà fins als anys 90.
A la dècada 1960, com a resposta a la dictadura militar, sorgiren grups guerrillers que acabaren confluint l’any 1982 en la
Unitat Revolucionària Nacional
Guatemalenca (URNG). A finals
dels 80, a partir de les cimeres

Població de la comunitat El Pato

de presidents centroamericans
dites ‘Esquipulas’, s’iniciaren les
negociacions per la pau a Guatemala entre el govern i la URNG,
que aconseguiren signar el 1996
els acords de pau.
Segons l’informe “Guatemala,
Memòria del Silenci”, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), fet públic el 1999,
el saldo de la guerra, producte

DETRUNKIS

de la política contrainsurgent:
operacions militars, massacres,
política terra arrasada, desaparicions forçades, tortura, violència
sexual i altres, és a l’entorn de
200 mil morts, 45 mil desapareguts i entre 500 mil i 1 milió 500
mil desplaçats dintre i fora del
país. El 83% de les víctimes eren
d’origen indígena i camperol.

molt gran», comenta encara impressionat en Jaume. Aquesta comunitat és quasi tota d’indígenes,
parlants de la llengua quetxí, una
de les més de 20 al país, i poques
persones de les a prop de 130 parlen o entenen el castellà.
D’altra banda, relata en Bru,
aquesta gent és desplaçada de
guerra, els havien dit que hi havia
terres. Es van trobar, però, poc
terreny i poc apte pel cultiu. Tot i
així, es van anar instal·lant.
El dia que van arribar, recorda
en Jaume, feia molta calor, un
camp sense vegetació, i a la comunitat només 5 dones. La resta
havia anat al míting d’un partit.
Explica en Martí que «la comunitat ha d’anar a tots els mítings

L

per quedar bé amb tothom, i poder tenir accés a ajut amb el partit que guanyi». De fet, afegeix en
Jaume, «els partits envien busos a
buscar-los. Ho fan a totes les comunitats».
A El Pato, els homes treballen
per a terratinents a finques properes i les dones es queden soles
amb les criatures. És econòmicament molt depenent.
Durant la setmana que hi van
ser-hi a El Pato, van ajudar a plantejar el projecte de les gallines
amb les dones, superant els problemes de la llengua, i que quedés
enllestida la proposta. Van realitzar «activitats d’empoderament,
per treballar l’autoestima i el seu
paper dins la comunitat».

Encara la guerra

a relació amb la comunitat d’El Pato no va ser fàcil. El grup
d’escoltes ha estat el primer, de cooperació, que hi anava.
Per Detrunkis també ha estat la primera experiència. De seguida van veure que els hi donaven de menjar allò que les famílies
no podien normalment. «Clar que estàvem molt agraïts», diu en
Jaume, «però et senties malament, i no sabies ben bé què fer».
Després, hi ha les històries de les famílies. Mentre a NH molts
havien estat guerrillers i lluitaren armats, a El Pato quasi totes eren
víctimes sense cap possibilitat de defensa, «la gent explicava brutalitats molt i molt grans», emfasitza en Bru, «haver de fugir i deixar
tot al poble, massacres, tot cremant-se, quasi totes les històries
eren coses que no te les creus quasi, i penses com poden conservar
la salut mental després d’haver passat tot això».
En aquest context, la gent de NH va contactar amb ells; «intenten
ajudar altres comunitats», diu en Jaume, «aportant la seva experiència, incentivar el desenvolupament, el coneixement que tenen,
com a experiència organitzativa a la guerrilla i la que han fet després com a cooperativistes».

www.malarrassa.cat
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CCOO Educació Fibrociment a 18 escoles de Terrassa i el Vallès Occidental
Un total de 18 escoles i centres educatius de Terrassa
i el Vallès Occidental tenen instal·lacions amb material
d’uralita o fibrociment, amb amiant un component químic
molt perillós. La secció de CCOO Educació de la comarca
està realitzant un treball d’indagació per conèixer la realitat i ha demanat, ja fa dos mesos, intervenció del Departament, que de moment s’estaria limitant a justificar-se pel
manca de pressupost.
Pep Valenzuela

amiant i més conegut per la seva
fatídica marca, Uralita, que hi hal sindicat comarcal via en el centre.
CCOO Educació va
En confirmar el perill que
denunciar
recen- aquest producte implica per a la
tment
l’existència salut, les delegades de prevend’instal·lacions amb fibrociment ció de riscos laborals de CCOO
i amiant a centres d’ensenyament decidiren contactar amb tots
que posen en perill la salut del els centres de la comarca per inconjunt de la comunitat educa- formar del cas i demanar si en
tiva i, especialment, dels infants. les respectives escoles hi havia
El Departament d’Ensenyament també plaques o alguns altres
justifica la seva paràlisi al respec- elements fabricats amb aquest
te amb la manca de pressupost.
fibrociment. Respongueren un
Fa un mes i mig, en una con- total de 18 centres confirmant
sulta amb un professor de l’escola tenir instal·lacions, 4 d’aquests a
Juan Ramón Jiménez, de Saba- Terrassa. La delegada de prevenLa delegada de prevenció de ris- ció de riscos laborals del
cos laborals del sindicat CCOO ha sindicat a la comarca els
visità tots i elaborà un
visitat tots els centres educatius, informe detallant la sirealitzant un informe detallat de la tuació, amb fotos inclosituació, incloent-t’hi fotos i decla- ses. En alguns centres
hi ha plaques trencades
racions del personal.
des de fa temps, per tant
en situació més perillosa
dell, una delegada de CCOO del encara.
Vallès Occidental s’interessà per
Amb la documentació recola quantitat de plaques de fibro- llida, CCOO envià un escrit, el
ciment, un producte fabricat amb passat 25 de novembre, a Serveis

E

Plaques d’uralita a les escoles 					

CCOO Educació

Plaques d’uralita i fibrociment a la porta de les escoles Pau Vila i Salvador Vinyals, de Terrassa

Territorials del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat,
sol·licitant una anàlisi de la situació en el conjunt dels centres
a la comarca i l’elaboració d’un
pla d’actuació per resoldre aquest
greu problema.
En la reunió del Comitè de
Seguretat comarcal (format per
representants de treballadores i
del Departament) es va tractar el
tema. En tot cas, sense cap alarma
aparent per part d’Ensenyament,

ans al contrari. Davant del cas,
hom argumentà que en el pla
d’obres previst pel 2016 només hi
ha pressupost per una intervenció a l’Escola Industrial de Sabadell. Hom al·legà també que per
motius econòmics no es possible
canviar el pla. Finalment -l’única
resposta afirmativa-, Serveis Territorials es compromet a fer una
avaluació de la situació dels centres de la llista proporcionada pel
sindicat.

CCOO Educació

CCOO, per la seva part, ha
decidit continuar recopilant documentació sobre els casos ja fets
públics i altres que poden aparèixer. Al mateix temps, el sindicat
anuncia que es prepara per actuar en cas que Ensenyament no
faci res, advertint que el primer
pas seria portar el problema a
Inspecció de Treball per al compliment de les normes i responsabilitats corresponents en cas
d’infracció i/o incompliment per
part del Departament.

Correscales, continua la lluita a Movistar i per un projecte col·lectiu d’ajuda mútua
Redacció

L

es tècniques de Movistar, de les contractes i
subcontractes, i autònomes que durant 80 dies van
protagonitzar la vaga contra la
pèrdua de drets a la corporació
de telecomunicacions, constituïdes en Marea Blava, fan una
crida a mantenir la revolta de les
escales i anuncien la realització
d’un Correscales, un “mitjà” amb
el que la Marea Blava vol “fer visible la dignitat de lluitar contra la
fragmentació i la precarització”.
Molt especialment, la “necessitat
de fer-ho col·lectivament”.
Volen que aquesta mobilització sigui una eina per continuar la lluita contra els “abusos
i represàlies afegides a la duresa
d’una vaga de tres mesos”, de la
qual estan sent víctimes moltes de les vaguistes. Finalment,
aquesta marxa de 800 quilòmetres vol servir per a “construir
col·lectivament un projecte compartit d’ajuda mútua”.
El Correscales és un trajecte
per “teixir complicitats entre històries de vida que lluiten per justícia i dignitat. Són els 80 relleus,
compartint una lluita contra la
precarietat. Són les 80 poblacions
per agrair l’acollida i aprendre de

la seva realitat. Són els 80 dies per
construir solidaritat, cooperativament”.
La vaga va tenir conseqüències materials i econòmiques
importants sobre totes les persones que es comprometeren.
Però també aprenentatges polític i de vida. Les treballadores
tenen clar que “no volem resistir
i prou; volem seguir pressionant
aquells que ens condemnen a una
vida de precarietat”. Això, com
els va ensenyar l’experiència, es
fa “enxarxant-nos, construint
col·lectivament”.
Un primer objectiu del Correscales és el de “generar l’embrió
d’un nou fons cooperatiu i solidari per a col·lectius que lluitin pels
drets laborals bàsics”, com una
eina per “reapropiar-nos de la
vida. Amb ajuda mútua”. Per això
faran un documental de la lluita
per la dignitat, amb històries de
vida precaritzades, dibuixant la
creixent fragmentació productiva promoguda pel capital.
El projecte va dirigit a totes
aquelles “treballadores invisibles, a les solidàries i a totes les
persones que volen canviar una
societat que valora més el capital
que la vida”, les que volen denunciar la precarietat laboral i social
que pateix bona part de la so-

cietat, que porta a noves formes
d’esclavatge.
Per a que no pari la revolta de
les escales, els tècnics i tècniques
que treballen per a Movistar-Telefònica, subcontractades i autònomes –les que van dur a terme
abans de l’estiu una vaga de 75 i
85 dies–, volen reprendre amb
força l’activitat “davant la situació de precarietat en la que ens
trobem. I fent-ho, alhora, retornar i agrair també tot el suport,
aprenentatges i ajuda rebuda”.
Però volen fer-ho donant un
pas més: Construint un projecte
col·lectiu de lluita, social i econòmic, d’ajuda mútua contra la precarització. Amb una campanya
d’abast que planteja:
1- No resignar-se a la precarització de les vides, continuar lluitant per condicions justes.
2- (Re)construir creixent:
agraint tot el suport emocional i
ajuda material, caliu i aprenentatges. Per tant, entenent que la
lluita no és només per les condicions laborals d’un sector o altre, sinó de les de tothom, volen
agrair tota la solidaritat, i tornar
el crèdit cooperatiu que ajudà a
mantenir la vaga indefinida. Però
construir quelcom més: Fer créixer l’embrió d’un projecte d’ajuda
mútua, de construcció col·lectiva

i gestió cooperativa al servei de
qui, com elles ho necessiti.
3- Teixir complicitats corrent
800 km. Sortint de Bilbao fins a
Barcelona, compartint el cor amb
els que lluiten, posant-hi el cos.
Volen fer partícips col·lectius,
moviments, organitzacions i persones de localitats d’arreu.
“A través del desenvolupament i posada en escena del nostre esforç i alegria, agraïment i
reconeixement, compartint 80
relleus d’un recorregut que anomenem Correscales. I amb el que
de la mateixa manera que agraïm

a qui ens ajuda i comparteix, denunciarem també qui ens vol fer
responsables de la precarització,
per a que l’acceptem per resignació o repressió. Ni defallirem
davant la por, ni deixarem soles
a qui com alguns dels nostres
companys han patit i pateixen
denuncies, acomiadaments i
inhabilitacions per lluitar des
de la resistència, intel·ligència
col·lectiva i la desobediència civil
per unes condicions bàsiques de
treball i vida dignes.”
https://ca.goteo.org/
project/correscales-2016
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Minyons millor temporada
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Guillem Comas: “La il·lusió, el motor de tot”

Espectacular 3d10 dels Minyons a la diada Nova Atenes, 11 octubre, Masia Freixa

Pep Valenzuela
En Guillem Comas, ara ja excap de colla de Minyons, és terrassenc i treballa de bomber. Als
seus 38 anys, fa castells des dels
6. Enxaneta, encara que poc, ha
anat baixant, aixecador, dosos,
quints, quarts i, ara, terços. A
nivell d’equip tècnic, va estar un
any de tècnic de canalla i dos de
cap de colla.
-Aquesta temporada heu
marcat nova fita en el món casteller.
-A veure, penso que s’arriba
aquí, primer, pel treball de molts
anys. Després, ens agraden molt
els castells, i no defugim els reptes impossibles, al contrari, ens
agraden i ens hi posem de cara.
Tenim una colla amb molta
qualitat, i això és indispensable,
clar. Llavors, si a la qualitat s’hi
suma molta il·lusió, moltes ganes, molt convenciment i un creixement en els darrers anys, doncs
tens bons resultats.

castells són molt més que això,
són molta il·lusió, sense guanyarhi res més que les emocions, el
passar-ho bé.
Després cada colla ho gestiona d’una manera. Hi ha qui li
tendirà més a competir i l’altra
menys. Però està clar que amb
diners no es fan castells, amb
merxandatge o marques no es
fan castells. Els diners ajuden,
però els castells penso que és una
cosa una mica a part de tot això.
Clar que tota colla necessita uns
mínims per funcionar, són grups
de gent i té unes necessitats molt
grans.
-En tot cas, el 4d10 ara ja està
fet, tot i semblar impossible.
-Sí. Segurament el 3d10 semblava més difícil, perquè era el
primer de 10. De fet, fins aquest
any, que n’hem fet quatre de seguits, se n’havien fet només 5,
molt recentment. El temps ens
dirà encara la dimensió real del
que significa fer un 3 i un 4 de 10
en la mateixa actuació.

“No som més guapos per haver fet el 4d10, ni molt
menys, però més feliços sí que ho crec, i per haver fet
tot el que hem fet. He vist molta alegria, que no és fàcil,
perquè mira que hi ha molta gent punyetera... Però el
95% molt positiu, alegre, feliç.”
Però hem estat una època
amb resultats que no eren els
màxims. S’estava treballant amb
gent nova, provant als troncs o
a la soca, i consolidant, agafant
més experiència. Ara hem recollit
molt els fruits d’aquest treball,
tècnic sobretot, i l’hem sumat
molta il·lusió, que ha estat el motor de tot, creure molt en nosaltres.
-Això es podria fer amb diners i fitxatges meravellosos de
castellers i tècnics?
-Tècnics en calen. Però penso
que els castells no són el futbol, i
per més hi hagi gent que s’entesti
en posar-hi elements futbolístics,
són diferents i tenen una riquesa que no té el futbol i penso que
està bé que intentem cuidar-la,
mimar-la.
El futbol i l’alta competició
són molt agressius i de vegades
s’ho volen menjar tot. Però els

Però, bé, s’ha fet perquè s’ha
treballat molt, s’han fet molts
passos... no ha estat anar a fotre
cops de cec. Com penso que va
passar amb el primer 3d10, que es
va tenir molt clar que allò era un
objectiu, que s’arribava, i la colla
hi va creure molt i es va fer.
Bé, això ens demostra que
amb treball, confiança, planificació dels passos per arribar, gairebé tot és possible.
-El 4 és més força que tècnica?
-Té de tot. Molta complexitat.
Primer per assajar-lo, perquè necessita un volum de gent espectacular, i fer moltes proves. Amb
el treball del 3d10, les torres de
9, pilars de 8 i altres castells, tot
plegat és un treball paral·lel, per
l’entorn, que acaba petant en això
que vols.
Requereix força, tècnica, volum de gent, recursos... Un 2d8
net, per exemple, és un castell ex-

MINYONS

tremadament difícil, però d’una
dificultat molt tècnica, no de
volum de gent, de recursos, sinó
que requereix un treball específic d’una determinada gent, que
tècnicament siguin molt bones o
adequades per aquelles posicions
i un cop les tens pot funcionar,
tot i que sempre és molt difícil.
-Minyons, de castells nets no
n’ha fet.
Hi ha un element molt clar, i
és que tot a la vegada és impossible i s’ha de prioritzar. Avançar
en tots els fronts a la vegada és un
error estratègic d’entrada.
Crec que és molt més encertat anar fent avançaments allà
on veus la potencialitat, consolidar i després obrir un altre front.
Sense oblidar mai el tot, però
no vulguis anar a tot a la vegada
al màxim, sinó que has d’anar
veient, amb previsió de temps,
d’anys.
En tot cas, crec que els varis
elements que fan falta per fer castells nets en poc temps estaran
tots a punt i la colla els podrà fer.
-Has dit alguna vegada que
les emocions fan la diferència?
-En la part mental, tot i que
pogués semblar estrany, és on la
comissió tècnica té un gran paper, perquè gestiona els temps,
els castells que es fan, com i en
quin ordre... I això va sumant i
generant una dinàmica, dinàmica d’energies gairebé. Jo hi crec
molt en aquesta manera de funcionar.
Evidentment, primer de tot és
el treball i l’excel·lència tècnica,
però quan això ho tens cal sumar
la il·lusió, les ganes, la motivació,
el convenciment, la seguretat.
-Dius seguretat. Hem vist colles que s’arrisquen molt...
-Cada colla té un tarannà i té
una manera de fer. Jo crec que
nosaltres hem sigut agosarats i
hem arriscat, però amb el coneixement de les capacitats i no hem
forçat situacions. Tot i que de vegades pots tenir un resultat positiu en una arriscada d’aquestes.
En general, pel que conec, les
colles van molt conscientment
amb el que s’està fent, les mesures, les possibilitats. Clar que si
entres en una clau competitiva,
de guanyar, llavors es tendeix

més cap aquí. Si el que vols és ser
el primer, doncs clar, si l’altra fa
tu has de fer més, i poder no ho
tens tot a punt. Nosaltres no hem
entrat en aquest joc. Anem a fer
el que ens toca; no vol dir que posem el fre, arrisquem, però amb
tot assajat i a punt.
-Creus que ara es plantejarà
anar al concurs de Tarragona?
-A la colla hi ha de tot, qui
li agrada més el concurs i qui
menys. Crec, però, que en línies
generals el tarannà no és d’anar
al concurs, i el fet de fer millors
castells i haver descarregat el
4d10 tampoc influeix en això. A
part que altres colles han fet també una temporada fantàstica.
-Com és que marxes ara? A
més, tenies compromís de fer
tres anys...
-Per motius personals que
m’impedeixen estar dedicat com
tocaria. Ara tinc una altra prioritat, bàsicament fills i temps, en
general, perquè m’implica també
compaginar amb la feina, que no
és fàcil.
Quan em vaig presentar
era per tres anys, i continuo
pensant que un cap de colla
s’hauria d’estar 3 o 4 anys al
capdavant per desenvolupar els projectes; però jo ara
aquests factors no els puc
posar a sobre de la taula, per
tant millor que vingui un altre que ho pugui fer.
-Des de la teva experiència, què creus que cal fer
aquest any?
-Per començar amb bon
peu, opino que cal, sempre,
escoltar la colla, és lo principal. O sigui, saber on ets i a

on vol anar la colla.
Clar que havent fet el 4d10,
tothom voldrà repetir. Però no vol
dir que sigui obligatori, igual no.
Hi ha els objectius de creixement
de gent, d’extensió en el territori,
de passar-s’ho bé, sobretot fer les
coses passant-s’ho bé, això ha de
ser l’objectiu principal. I després,
no autojutjar-se constantment,
si estàs arribant o no, cal gaudir
amb el que estàs fent.
A més, cada inici de temporada és un nou inici: la canalla
creix, pots tenir baixes, diferents
elements que sempre condicionen, no es parteix sempre del
mateix lloc.
-Una conclusió que resumeixi
la teva experiència aquesta temporada.
-No som més guapos per haver fet el 4d10, ni molt menys,
però més feliços sí que ho crec, i
per haver fet tot el que hem fet, he
vist molta alegria, que no és fàcil,
perquè mira que hi ha molta gent
punyetera... El 95% molt positiu,
alegre, feliç, bonic.

Catalunya castellera
-Minyons continua sorprenent.
-Així sembla. Al principi era un fet estrany. Tot el que feia a
castells estava molt centralitzat a Valls, Tarragona o Vilafranca. La
nostra entrada va ser una novetat rara en aquest món, més encara quan vam començar a evolucionar i créixer. Però ara ja no fa
diferència, després de Minyons han vingut d’altres creixent ràpid,
com els Capgrossos de Mataró, per exemple.
Si mires, aquest món ha crescut molt per tota Catalunya. Penso
que s’ha de parlar de Catalunya castellera, no cal estar sempre buscant no sé quins particularismes.
-En tot cas, com va ser això?
-Quan es va fundar era un moment de fundació o recuperació
de la cultura popular. Vam tenir la sort que gent que tenia molta relació amb els castells hi va venir a viure i els van voler portar
aquí. I van trobar i crear un entorn, gent que de seguida s’hi van
agafar i això ho va anar creixent. Ara, més enllà, el fet que siguem
com som... no sé, suposo que milions de factors i moments, caldria
valorar... però no sé si és tan important trobar el per què, les coses
van com van.
-Però, sí que hi ha un entorn o context més o menys propici?
-Sí, clar. A nivell d’administració cada ciutat o cada poble té les
seves prioritats. A Terrassa, la seva escala de prioritats la desconec,
perquè realment no la sé, sé que ens toca sempre anar a picar pedra perquè col·laborin o ajudin al màxim, i en altres llocs potser el
suport aquest és més clar. Però, bé, cada lloc té lo seu.
-I la gent de la ciutat?
-En aquests dos anys, crec que ha crescut el coneixement i
l’interès, pel nivell i èxit assolits, perquè hem aparegut al diari, a
les notícies de TV, a la ràdio. Clar, quan ets un model d’èxit o que
funciona la gent també s’ho fa més seu. També una mica com el
jazz, que quan vas fora i et demanen d’on ets es pot identificar Terrassa amb castells.

www.malarrassa.cat
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Primer concurs de poesia
BASES DEL CONCURS
1. Hi poden participar totes les persones físiques majors de 14 anys.
2. Els participants poden presentar tots els poemes que desitgin, però es premiarà un únic
poema.
3. Les obres presentades han de ser originals, inèdites i escrites en català.

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

Termini
Podreu lliurar-nos els vostres poemes fins al dijous 31 de març de 2016.

Jurat
El jurat estarà format pels membres del consell de redacció de Malarrassa.

Veredicte
Es penjarà al web de Malarrassa en el transcurs del dijous 15 d’abril de 2016.

Premi
El poema premiat és publicarà al Malarrassa de maig de 2016 i l’autor rebrà un lot de llibres per
cortesia de la llibreria La Temerària.

ELS ESCRITS
POLÍTICS DE

JACK LONDON
Iván Carrasco Montesinos

D

esprés de llegir els escrits polítics de Jack London (1876-1916) comprenem que la indignació ve
de lluny i no ens quedarà dubte que el capitalisme sempre ha estat una maquinaria esprémer al
màxim a l’ésser humà i sense fer excepcions.
En quatre articles que ocupen poc més de 50 pàgines
(dins el llibre En ruta, Marbot Ediciones, 2009) el dissecciona de manera magistral per denunciar les seves injustícies i
la seva brutalitat: una explotació sense misericòrdia, cruel,
al servei a una cobdícia insaciable. «Els nostres ancestres
més primitius no patien el que pateixen els obrers d’ara explotats fins a l’extenuació», denuncia.
També explica com es va fer socialista i va deixar de ser
el prototip d’home del capitalisme, un individu jove i fort,
segur de si mateix i capaç de realitzar qualsevol treball millor que ningú. En un principi es va identificar amb l’ideal
nietzscheà —se sentia un súper home—, però va xocar amb
la injustícia i va anar a parar a la presó per una nimietat.
Llavors es va adonar de la manera en que el sistema converteix a unes «bèsties rosses» en deixalles socials llençades
al pou sense fons en el qual s’enfonsen les persones que
perden la feina o emmalalteixen. Com a conseqüència es va
fer revolucionari i va manifestar que desitjava acabar amb
el capitalisme que havia fracassat perquè no protegia els
que necessitats, tot el contrari, i va fer una crida d’unitat
als treballadors de tot el món: «El patriotisme i el militarisme són els nostres enemics comuns».
En el text «L’esquirol», afirma que el capitalisme es proposa convertir-nos a tots en esquirols, «aquests traïdors,
aquests Judes», que treballen més per menys i d’aquesta
manera fer-nos malviure de manera crònica, perquè els
sous sempre hauran de ser molt baixos perquè les empreses siguin competitives. En el capitalisme, un treballador ha
de vendre la seva força per quatre xavos a fi d’aconseguir
una feina i un industrial, per fabricar amb menys costos i
vendre més barat, ha de pagar menys de lo just als seus
assalariats.
Fins i tot els estats —ens adverteix London— s’han de tornar esquirols. Del seu país, que produeix el mateix i més barat que Europa, diu, profèticament: «Estats Units podrà fer
lliurement d’esquirol a Europa, sempre que Anglaterra es
converteixi també a l’esquirolisme, destrueixi els sindicats
i reforci l’ordre capitalista». Profètic, en efecte, res com la
Margaret Thatcher —prou ho sabem— per trencar vagues i desfer sindicats.
Si un es fixa en l’esquirolisme a la situació actual, és fàcil
comprovar que res ha canviat, únicament s’han accentuat
els vicis perversos del capitalisme. La Xina comunista és el
gran esquirol actual, i ara també l’Índia, amb aquest munt
de gent famèliques a les quals se’ls pot explotar amb impunitat. És aquest esquirolisme el que ha convertit a l’estat
del benestar en un miratge i als obrers, una altra vegada,
en persones que viuen a la misèria, que amb prou feines
guanyen per cobrir les seves necessitats bàsiques. Avui, ser
mileurista a Europa és un luxe. Això s’aconsegueix, com fa
cent anys, amb un alt índex d’atur, cues i cues de persones
disposades a vendre’s, a ser esquirols, a trair a l’amic, al
veí, perquè al seu torn, ells facin el mateix per necessitat.
London, al menys, podia somiar en el socialisme i la revolució, però ara que han fracassat, què ens queda?

YANUNCAY

CONSULTA LES ACTIVITATS DE TERRASSA

#agendaMLRS
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Retorn a l’estepa
Al bell mig de l’Àsia Central, vorejant el mar d’Aral i la desembocadura del riu Amudarià,
entre la república socialista soviètica del Turkmenistan i la de l’Uzbekistan, hi vivien els djan,
una comunitat nòmada desarrelada de tot i de tothom —composta per gent de procedències diverses, però amb l’únic tret comú de ser desgraciats, marginats i paupèrrims—, que
vivien sense més objectiu o il·lusió que la pura inèrcia.

Fitxa bibliogràfica
DJAN
ANDREI PLATÓNOV				
							
Traducció de MIQUEL CABAL GUARRO		
Edicions de 1984					
Barcelona 2015					
190 pàgines
especulacionsapeudepagina.blogspot.com.es/
Jordi Sellarès

S

egons els antics perses, aquesta era la
terra on hi vivia Ahriman, que, derrotat
per Ormazd, hagué
d’exiliar-se més enllà del món
dels vius, en una terra on la línia
entre la vida i la mort esdevenia
totalment imperceptible. Perquè als anys trenta del segle XX
aquesta terra, ben bé al mig de
la ruta de la seda, en altre temps
transitada constantment per
persones, mercaderies i idees,
era un enorme erm, on els oasis
gairebé s’havien assecat, els caravanserralls estaven en plena
decadència i algunes ovelles escarransides hi campaven sense
control per gran part de les rutes de transhumància.
En
Nazar
Txagatàiev,
d’origen djan, fou abandonat
per la seva mare en no tenir
aquesta ni capacitat ni forces
per alimentar-lo. Arribat a la
ciutat, és acollit per la incipient
Unió Soviètica, que el cuida,
l’alimenta i l’envia a Moscou per
educar-lo. A mitjan de la dècada
dels trenta, en ple ascens i assentament del poder estalinista,
Nazar Txagatàiev serà retornat a
la seva terra natal, entre els deserts del Kizilkum i el Karakum i
els aiguamolls de la desembocadura de l’Amudarià, per portar
el socialisme o, més aviat, fer el
socialisme. Fer el socialisme, un
objectiu incert, difús, i encara
més quan es pretén fer-ho en un
entorn d’indústria i agricultura
pràcticament inexistents.
Nazar Txagatàiev creu en el
socialisme com a font de felicitat i harmonia per a la població...
Stalin era viu i acompliria igualment la felicitat universal dels
desgraciats; però era llàstima
que el poble djan, el més necessitat de vida i de felicitat de tots
els pobles de la Unió Soviètica,
llavors ja fos mort.

...però aviat descobrirà com
de difícil serà complir aquesta
tasca, si és que és possible ferho, en un entorn tan dispersat
i remot, on amb prou feines saben què vol dir la paraula Stalin
i on la gent ha perdut les ganes
de viure.

En Nur-Muhàmmad cada dia
s’apuntava els difunts i en
Txagatàiev en comprovava la
mort, els parava l’orella al cor
i n’examinava els ulls, perquè
un cop en Sufian i un altre vell,
l’esclau de Fergana Oraz Babàiev, s’havien fet els morts.
Però en Txagatàiev els havia posat drets i els havia manat que
continuessin vivint.
—Per què volíeu morir?
—L’ànima se’ns ha entumit de
viure, els ossos se’ns han ressecat i s’han torçat, les venes se’ns
han arrugat: volen estirar-se,
que la pluja els mulli, que el vent
els eixugui i els cucs els masteguin, i jo els faig nosa...
—No acabem de saber viure, ho
hem provat cada dia.
—No passa res, n’aprendrem
tots junts —va dir-li en Txagatàiev.
—Aguantarem una mica —va
acceptar en Sufian— i després
ens morirem tots sense voler.

Djan és també el retrobament de Txagatàiev amb els seus
orígens, el xoc entre el pragmatisme soviètic, la urgència del
desenvolupament planificat i el
lent girar d’un món apartat de
tot, profundament espiritual,
i que no coneix més planificació que el seguir el creixement
d’escarransits brots d’herba per
poder alimentar els seus ramats
transhumants.
El llenguatge emprat per
Platónov és sumptuós, sensual, però també dur. És capaç
d’embolcallar situacions extremes i doloroses amb un vel gairebé poètic, espiritual i catàrtic.
De presentar-nos una naturalesa inhòspita, erma i, no obstant
això, mostrar-la viva, dotar-la
de característiques i accions
gairebé humanes, en contrast
amb els éssers humans, entitats
sense iniciativa pròpia, gairebé
morts en vida, totalment a la
mercè del seu entorn. Al llegirlo, se’ns fa inevitable pensar en
la influència que rebé de clàssics com Dostoievski o Gorki
així com, sobretot en la present
obra, dels poetes perses i místics d’arrel sufí.
Andrei Platónov (1899-1951)
recolzà la Revolució Russa des
del primer moment i arribà a ser
un escriptor important, recone-

gut pel règim soviètic. Abans
de dedicar-se completament a
la literatura, es graduà com a
enginyer electrotècnic i treballà, a mitjan de la dècada dels
20, en nombrosos projectes
d’infraestructures per tota la
Unió Soviètica, entre els quals,
alguns projectes d’enginyeria
en les inhòspites ribes del
Mar d’Aral. Allà hi conegué
de primera mà els efectes nefasts de la col·lectivització i de
l’assentament forçosos de poblacions senceres que portaven
mil·lennis amb un estil de vida
nòmada. Aquesta experiència el
marcà i l’influí decisivament per
escriure Djan (1935), que juntament amb Txevengur i La rasa
(1927 i 1929, respectivament,
ambdues publicades també per
Edicions de 1984) li valgué dures crítiques per part del govern
estalinista, que el condemnà a
l’ostracisme. Platónov acabà els
seus dies fent d’escombriaire.
Malgrat la similitud geogràfica i temporal que inevitablement ens pot portar a pensar en
el viatge que realitzaren a principis dels anys 30 Ella Maillart
i Peter Fleming (germà d’Ian,
creador de James Bond), des de
Pequín fins al Turquestán, anotat en el cèlebre News from Tartary i en l’excel·lent Oasis prohibidos, Djan constitueix un retrat
molt més tràgic, poètic i també
introspectiu, sense perdre’s
tant en la descripció de l’entorn
i en el descobriment d’una terra
desconeguda. En aquest sentit,
doncs, no es pot pensar en Djan
com en un llibre de viatges; Djan
és pura literatura, amb dosis de
tragèdia, de poesia. Encara que,
de ben segur, entusiasmarà també als amants de la literatura de
viatges, així com està entusiasmant als amants de la literatura
de primer ordre.
PD: Sé que a molta gent no
li agrada llegir amb música de
fons, però no deixa de ser cert
que, sovint, hi ha llibres que
combinats amb música, simplement, funcionen. En aquest
cas, escoltar el krautrock ètnic
de The Gateless Gate (Xinjiang,
2012) mentre llegim Djan, simplement, funciona.

ADELA FARRÉ
Escrits (im)prescindibles
Una porta per ventilar i compartir el pensament...
Arts, solidaritat, dubtes, certeses...

Dones, no tenim res a dir, o és
que no ens pregunten?
Entro a la pàgina d’Opinió de l’Ara a Internet i dels primers 45 articles,
només set tenen una dona com autora. La resta de firmes són masculines. Com que som el 50% de la població i no gaires columnistes actuals
guanyarien un Pulitzer, la pregunta és òbvia: «És que les dones no tenim
res a dir o és que als responsables de les seccions d’Opinió dels mitjans
no els ve mai al cap el nom d’una experta, sigui quin sigui el tema a tractar?» (Algú que llegeixi aquesta columna, pot pensar cínicament: «N’hi ha
d’expertes?», però no ho dirà, perquè és políticament incorrecte, tot i que
actuï com si no n’hi hagués).
Cal admetre, però, que, de vegades, tampoc és tot culpa del periodista. Els llocs de màxima representació de moltes organitzacions, públiques
i privades, estan ocupats per homes; ells són els directius i presidents
d’empreses i consells d’administració, els caps de recerca i els investigadors principals, tant en ciències pures com en humanitats; els secretaris
generals de sindicats i associacions… i, per tant, és la seva opinió la que
compta. O la que es fa comptar, quan els articles són el fruit d’un posicionament institucional que el diari demana o l’organització proposa. Signa el
cap, fins i tot quan l’article l’escriu un negre, que ben sovint és una negra,
perquè en els departaments de comunicació, en el nivell tècnic, les dones
són majoria (no pas en l’alta direcció a les grans companyies).
D’altra banda, els que proposen i trien opinadors quasi sempre són
homes. Em puc equivocar, perquè parlo de memòria, però, de fet, no
recordo que hi hagi hagut mai cap directora d’Opinió a cap de les grans
capçaleres periodístiques de Madrid o Barcelona. Jo, almenys, no he tingut
ocasió de tractar amb cap, i n’he conegut uns quants, de responsables
d’aquestes seccions.
No l’accepto, però puc entendre la deriva masclista de l’opinió mediatitzada pel discurs oficial d’una organització. Al capdavall és un reflex de
la deriva masclista del poder i la representació social. El que ja em costa
més d’entendre és que els mitjans no facin un esforç més gran per tenir
un major equilibri de gènere entre els seus columnistes estables i entre els
experts que són consultats, que ho haurien de ser pels seus coneixements
i no pel seu càrrec. Per poder ser la veu crítica de la societat, els mitjans
haurien de predicar amb l’exemple, no?
Crec també que a nosaltres, les dones, ens falta fer un esforç més gran
per fer sentir les nostres veus, per donar el nostre parer i, molt important,
per marcar l’agenda. I no em refereixo a aconseguir que es parli més de
dones, o de violència de gènere, o de família, sinó que es parli d’aquells
projectes en què nosaltres estem interessades, en que treballem, siguin de
medicina o de física quàntica. Quan escoltes amb atenció t’adones que allò
de què es parla no sempre és rellevant, però allò que queda silenciat és
impossible de valorar, encara que sigui el projecte més important del món.
Tenir veu i tenir visibilitat pública ha de ser un objectiu inajornable per
a totes.

im-prescindible.net

www.malarrassa.cat
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ANAR I TORNAR
BADAL (Josep L.). – 12 cants materials
SOLÀ (Lluís). – Dansa la flama. – Fotografies d’Antoni Casassas
TARGA (Adrià). – Liorna. – Dibuixos d’Anna Roca Barbarà

Barcelona: Els Papers Díscols, 2015. – Núms. 4-6
Òscar Rocabert

U

n cop abandonada, suposem que
definitivament,
l’edició regular de
poesia en català
per part del Grup 62, han hagut
de ser els propis afeccionats a
la poesia els que s’hagin hagut
d’arromangar i posar-se a editarla ells mateixos. Aquesta mena
d’imposició provinent del mercat, sempre salvatge, ha acabat
provocant una ben feliç florida
de petites, minúscules, empreses editorials de poesia.
Aquest és el cas de la
col·lecció «Els papers díscols»,
editada per L’Esvoranc Associació Cultural, que s’ha sumat
a aquesta lloable aventura amb
molta imaginació: bon paper,
bona impressió, i un cosit «fet a
casa» que deu abaratir molt els
costos de producció. Al mateix
temps, tot un ús intensiu de les
xarxes socials per tal de fer-ne
promoció i difusió. Resultat: càpsules, o píndoles, poètiques, ben
presentades i amb il·lustracions
originals. Per això mateix és una
llàstima que la distribució sigui
tan casolana, de moment.
Els números 4, 5 i 6, publicats
aquest octubre, ens presenten
tres tipus de poetes: Josep L.
Badal (Ripollet, 1966), figura de
culte entre els lectors de poesia

M

més agosarats, molt poc estimat encara pels lectors més tradicionals; Lluís Solà (Vic, 1940),
poeta consagrat i figura importantíssima en la construcció de
la cultura catalana després de
la mort de Franco; i Adrià Targa
(Tarragona, 1987), poeta jove i
primerenc, provinent del món
de la filologia clàssica, i l’únic
dels tres que utilitza un compte
de Facebook.
Amb 12 cants materials, Josep L. Badal va uns passos més
enllà del punt en què va deixar
la seva recerca al final del llibre
(Blanc) (Eumo, 2010). Després
de preguntar insistentment a
la matèria i de preguntar-se ell
mateix quina mena d’home (o
de cosa) és, ha acabat per donar veu a algunes persones que
han viscut, o que viuen encara,
per tal que cantin aquesta relació tan estreta que tenim amb
el nostre cos, amb les coses que
ens envolten, amb la nostra llengua i els nostres records. Algunes d’aquestes persones, com
per exemple un esclau o una
dona assassinada a Auschwitz,
no van tenir l’oportunitat de
deixar escrit el seu cant, tot i que
és ben clar que el tenien dins.
Mitjançant textos en forma de
conjunts de versicles, tenim accés a tot un món de sensacions
materials, que podem reconèixer com a pròpies perquè també
estem, per molt que a vegades
ho oblidem, lligats a aquest món

material. L’aposta de Badal per
fer-nos notar allò sensorial mitjançant un treball de llenguatge
elaboradíssim continua fent passos endavant en aquests cants,
que podem suposar mostra d’un
conjunt de poemes encara
més ampli.
Lluís Solà, ja com a mestre
de poetes, ens dóna una breu
lliçó sobre la matèria elemental: terra, aigua, aire i foc. I hi
afegeix l’espai buit, el silenci,
el no-res que els agombola i els
defineix de manera indefugible.
Al mateix temps, ens hi col·loca
a nosaltres mateixos, humans
que llegim els seus textos, i ens
porta cap a llocs mentals, espirituals, religiosos, místics. Ens
presenta una poesia d’alt contingut filosòfic que ens interpel·la
amb imperatius, i que sembla
adreçar-se en alguns moments
a Déu, o a la Natura, o a allò Inefable, per tal d’explicar, una
vegada més, dues naturaleses
sobrehumanes: la del cosmos i
la de l’home mateix. Embrancat
amb la millor tradició poètica
catalana, Solà ens fa seguir la
línia que començaren J. V. Foix
i Carles Riba, una línia que, amb
una pràctica del tot diferent,
va marcar la trajectòria de Joan
Brossa, el qual va fer culminar
aquest camí en el seu poema
«Sumari astral». La força de Lluís
Solà rau en el fet d’obrir portes a
mons superiors que retrobem a
dins nostre un cop conclosos els

ALARRASSA
			 entre fogons

L’escriptor Josep Lluís Badal, terrassenc d’adopció. 		

poemes. Com un veritable guru,
amplia l’abast de la nostra percepció, fet que cal agrair-li amb
molta consideració.
Ja en l’àmbit de la més estricta postmodernitat, Adrià
Targa ens proposa un conjunt
de textos que, pel que sembla,
volen reflexionar sobre les relacions que s’estableixen entre el
poeta, el seu entorn, i la cultura
que els atrapa. No voldríem pas
enviar el poeta a Liorna perquè
no en tornés, però sí que és veritat que Adrià Targa se’ns mostra
força captiu del verb, sense prou
habilitat per fer-ne poesia sincera. Practica un cert discurs del re-

CEDIDA

fregit, d’impostació un pèl buida
de la veu, que fa que tinguem,
en alguns moments, la sensació
de no saber què se’ns vol dir.
En aquest sentit, el missatge es
pot arribar a fer confús per culpa de massa ganes de semblar
un poeta, de voler fer-se un espai en la constel·lació de poetes
catalans. És aquest l’aspecte
més postmodern d’aquest fer
poètic: uns textos que, de tant
voler ser poètics, acaben per fer
opaca la poesia. Ben humilment
li recomanaríem, sense ànim
d’ofendre, que guardés silenci
un temps i continués treballant
a l’ombra.

LES RECEPTES DEL DAMUNT UN CEL DE FIL

TORRÓ D’AGAR-AGAR, XOCOLATA I FRUITS SECS

I

ngredients

•
•
•
•
•
•

PER A 4 PERSONES

Un litre de beguda d’arròs
Festucs, avellanes i ametlles (50 g de
cada)
Una cullerada sopera de melassa d’arròs
o de sucre de canya
Una cullerada sopera de kuzu
15 g d’agar-agar en flocs
250 g de xocolata per fondre

E

laboració

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es posa a bullir un litre de beguda d’arròs en una cassola, juntament amb la xocolata i la melassa o el sucre. Es remena tota l’estona.
Quan començar a bullir s’hi afegeix l’agar-agar (una substància gelatinosa derivada de certes algues vermelles) i s’abaixa el foc. Se segueix remenant sense parar, durant cinc minuts, amb una batedora de barnilles.
S’hi agreguen els fruits secs i es s’apuja de nou el foc perquè torni a arrencar el bull.
S’hi afegeix el kuzu (un midó que s’extreu de l’arrel d’una planta enfiladissa molt utilitzada en la medicina tradicional xinesa) prèviament dissolt
en aigua freda.
Posem la massa en un motllo i la deixem reposar tres hores a la nevera.
Se serveix a temperatura ambient.
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“ Crec que no hi ha res més interessant que
«el viatge quotidià» ”

—Tushita Edicions... Com se’t va acudir
muntar una editorial tan especialitzada? Resulta rendible? Pots viure d’això?
—Els llibres de viatges tenen sortida, però als
de muntanya els costa una mica més. És curiós
que passi això en un país tan de muntanya com
el nostre, mentre que a França o Alemanya hi ha
grans editorials dedicades al tema. Aquí hi ha
poc públic, és cert, però el que hi ha és bastant
fidel.
Nosaltres ens vam proposar de treure cinc títols a l’any, després quatre i, més o menys, ho
mantenim. Cinc volia dir dedicar-se únicament a
aquest tema i ja anem massa a tope.
Tushita Edicions la portem el meu sogre i jo, i
no vivim d’això, és evident, si haguéssim hagut
de viure d’això ja hauríem hagut de plegar. Ens
ho hem plantejat de moment més aviat com
un hobby, amb la idea que potser de cara al
futur agafi més volada. De fet, no és que no
puguem viure d’això, és que vam decidir de bon
començament reinvertir tot el que guanyéssim
en fer nous llibres. De què visc, doncs? Treballo
de comercial per a l’editorial Altaïr. Ara mateix,
visc d’això. Rendible? En general, les petites
editorials ho tenim difícil per moltes raons. A
L a Temerària, vaig coincidir fa unes setmanes
amb els d’Edicions del Periscopi, Raig Verd i
Males Herbes, i ells, que publiquen literatura en
català i que intenten viure d’això, sí que els costa
molt. És una lluita a contracorrent.
—Tu abans havies treballat d’educador
de lleure...
—Uf! He treballat en coses molt diverses. He
sigut guaita forestal i suplent de guarda forestal, monitor en una granja-escola durant quinze
anys i professor a una escola-taller al Bages, uns
altres dos anys. Vaig tenir una empresa dedicada al medi ambient, a Girona, amb tres socis
més, durant tretze anys, però quan va venir la
crisi es va ensorrar i, és clar, em vaig trobar
sense feina. Aleshores, com escric literatura de
viatges i de muntanya des dels 20 anys, vaig
considerar la possibilitat de centrar tots els meus
esforços al món de la literatura. Ara mateix, porto professionalment el club de lectura de quatre
biblioteques, a més de fer de comercial i ser
escriptor i editor.
—Com s’escriu un llibre de viatges?
En el teus, barreges descripcions de
paisatges, fragments d’història antiga i
contemporània, reflexions existencials,
anècdotes, experiències místiques... alternats amb una gran habilitat. Quin és
el teu paradigma, el teu model? O el teu
estil no s’assembla al de cap altre viatger escriptor?
—Amb els anys he desenvolupat un model
propi. Durant el viatge, sempre porto un bloc
petit on prenc notes i faig moltes fotografies de
detalls, i cada dia, a la nit, treballo les notes en
un quadern entre una i dues hores. Quan torno
del viatge agafo fulls A4 i els enganxo en una
tirallonga llarga —com feia el Kerouac amb els
seus famosos rotlles de teletips— que doblego
pel mig. La part de l’esquerra és per a la part
física del viatge i la dreta per a les anècdotes
o història o aspectes rellevants. La vaig omplint amb el quadern bàsic, passat a màquina,
i ho complemento amb altra documentació que
recullo de llibres. Vaig fer un curs de literatura
de viatges amb el Jorge Carrión, però si vols

ENRIC SOLER
RASPALL
(Terrassa, 1966)

E

scriptor especialitzat en literatura de viatges. Ha publicat set títols dedicats
a aquest gènere i, d’ençà 2012, dirigeix, juntament amb José Zúñiga,
Tushita Edicions, una nova editorial
dedicada bàsicament a la literatura
de viatges i de muntanya.
Enric Soler als Amics de les Arts

aprendre a escriure no hi ha millor mestre que la
bona literatura, sobretot els grans clàssics.
—Et consideres «un viatger»? Què entens per ser un viatger? Com, quan i per
què vas començar a ser-ho?
—Crec que no hi ha res més interessant que
«el viatge quotidià», que és el que fem tots cada
dia quan ens llevem i sortim de casa. Sóc un
viatger, com tothom, de la meva quotidianitat; el
matís és adonar-te’n que ho ets. Per què quan
vas a una ciutat que no coneixes t’atures davant
les seves meravelles i quan estàs a la teva ciutat
passes indiferent davant coses que ve gent de
fora per veure-les? Tot d’una, pensant en això,
vaig adonar-me que tot depèn de la teva actitud
mental. En aquest sentit, tots som viatgers.
—T’ho deia per què hi ha qui diferencia
entre viatger i turista.
—Encara que no li agradi a alguna gent, s’ha
de dir clar que al món que vivim pràcticament
tots som turistes. Diferents, però en el fons, turistes: hi ha el turista massificat de grans complexos hotelers i que no surt d’allà i tant li fa anar
a un país o a un altre; hi ha altra gent que fa
un turisme més introspectiu, d’intentar veure’s
en el lloc. El viatger era aquella persona que
sortia de casa i no sabia si tornaria, ni quant
s’aturaria als llocs, ni ben bé què veuria, i tot era
una descoberta.
—Així, el teu paradigma de viatger seria l’hongarès Alexander de Körös?
—Aquest home va sortir d’Hongria el 1821 i
va arribar a l’Índia caminant. Allò sí que eren
viatges de veritat.
—Has publicat dos llibres que tracten
dels teus viatges a la Patagònia i el
Zangskar? Hi ha algun antecedent familiar que pugui explicar aquesta dèria
teva de recórrer terres llunyanes tan inhòspites com imponents?
—Com tothom de Terrassa, vaig començar
anant a la Mola, al Montcau, amb la família;
després, amb un grup d’amics fèiem excursions
una mica més lluny, al Montseny, a Montserrat;
i el 1993 vaig fer a peu el camí del Cap de
Creus a Finisterre, i aleshores em vaig adonar
que els camins per on la gent transita sempre
han estat vehicles de cultura. M’agrada la mun-
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tanya, sempre m’han agradat els llocs desèrtics
i els grans horitzons, però més amunt d’on hi
ha gent que no m’hi busquin, perquè no ho
trobo interessant. Al Zangskar, a l’Himàlaia, hi
vaig anar perquè aquelles muntanyes són un
paradís per a qualsevol excursionista i perquè
hi ha el budisme, que sempre m’ha interessat
molt (com a filosofia de vida, no com a religió).
A la Patagònia hi vaig anar perquè un dia el
Jaume Ferrer, amic d’infantesa, em va passar
un llibre i em va dir: «Si vols aprendre a escriure
literatura de viatge, has de llegir-te aquest llibre». Era In Patagonia, de Bruce Chadwick. Em
va interessar tant que a la tercera lectura vaig
començar a prendre apunts per fer-hi un viatge,
un viatge que en van ser dos: vaig estar-hi dos
mesos seguint les passes de Chadwick, però al
tornar a casa, abans de començar a escriure
em vaig adonar que em faltaven informacions
importants i vaig tornar-hi a anar un parell de
mesos més. A la tornada portava a la motxilla
quinze quilos de fotocòpies de llibres i documents. Vaig passar-me els tres anys següents
digerint tota aquella informació i després vaig
escriure el llibre.
Posteriorment he fet altres viatges. He anat tres
vegades al desert líbic (entre Líbia, Egipte i el
Sudan), seguint el llibre The English Patient. Al
sud d’aquest país hi ha Gilf Kebir, un massís
d’uns 4.500 m d’alçada on hi ha unes coves
amb unes pintures on es veuen uns nedadors
en un riu, cosa que demostra que en aquest lloc
tan desèrtic —en 10 dies de camí no vam veure ningú— fa uns 5000 anys hi havia aigua. El
relat dels tres viatges que vaig fer per completar aquest projecte es publicarà en dos llibres,
després de la nostra nova edició de Sant Jordi
2016, que tractarà de quan vaig seguir les passes de Puig i Cadafalch i l’equip de la «Missió
Arqueològica de 1907» per documentar l’art
romànic pirinenc.
—Quin mena de relació creus que existeix entre la immensitat de l’Himàlaia i
la espiritualitat?
—Totes les grans tradicions espirituals i religioses que em vénen a la ment han esdevingut als
deserts o en zones molt ignotes. En una volguda recerca d’aquests espais indòmits, no fas res
més que endinsar-te dins de tu mateix.

—La espiritualitat o el lirisme que es
troben en el teus llibres no fan que hi
negligeixis la realitat política, social
i cultural de la gent de la Patagònia i
el Zangskar; en aquest sentit et trobes
més proper a Michel Peissel que a Bruce Chatwin, oi?
—A la literatura de viatges clàssica —la de
Bruce Chadwin ho és— no té importància
el que sent el viatger, sinó la descripció d’allò
desconegut que s’ha trobat; era lògic, en una
època en què la informació no era a l’abast.
A la literatura de viatges contemporània és
essencial explicar allò que has vist des del teu
prisma, des del teu sentiment, és això el que
demanen els lectors actuals, que poden obtenir
a través d’internet tota la informació objectiva
que vulguin.
La meva implicació és sobretot cultural. Per
exemple, fa vuit anys que estudio tibetà clàssic
gràcies al fet que, fins fa poc, vivia a Barcelona
el professor Ramon Prats, que és un dels grans
tibetòlegs del món i que des de 2006 treballa
com a conservador al Rubin Museum of Art de
Nova York, el museu especialitzat en l’art sagrat
del Tibet i de l’Himàlaia més important del món.
Amb el Ferran Mestanza, un professor que és
deixeble seu, ens trobem un cop a la setmana
per traduir textos sagrats tibetans clàssics. Això
no em permet parlar tibetà, perquè és clàssic,
però sí entendre els textos escrits en les parets
dels temples budistes i comprendre com viu
aquella gent una espiritualitat amb la qual tinc
molta sintonia.
—Creus que no té sentit un viatge
d’aquesta mena, si no va acompanyat
d’un viatge interior? Si, després del
viatge, no s’ha avançat una mica cap a
la saviesa?
—Per a mi, no. En primer lloc, és una pèrdua
de diners i de temps. Viatjar per viatjar... És una
tonteria presumir dels llocs on has estat si no
t’has assabentat del que hi passa. No té sentit
fer molts kilòmetres per veure monuments i museus, si no tornes havent crescut interiorment.
Jordi F. Fernández
Eli RodGüell

NÚMERO 12

Gener de 2016

MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
pel DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

