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Catalunya,
terra de cacera
de bruixes
A les terres catalanes van jutjar
1.000 persones per bruixeria,
la gran majoria dones P16
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T de Teatre,
30 años de risas
y emociones
P24

La quinta ola resucita el toque
de queda y las restricciones
En menos de un mes se ha pasado de 3.000
a 45.000 contagios semanales PÁGINA 10

“La CEOE ha
de decidir si vol
fer de ‘lobby’
dels interessos
de grans
corporacions
o vol fer de
patronal”
Entrevista a Camil Ros
Secretari general d’UGT de Catalunya
PÀGINA 2
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El Govern quiere el confinamiento nocturno de Barcelona
y 160 municipios más a partir de este fin de semana
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“Crec que la nostra
posició és més de mirar
de construir ponts que
de dir estic amb un govern
o estic amb l’altre”
Camil Ros
Secretari general de la UGT de Catalunya

IGNACIO ABÓS

Camil Ros, secretari
general d’UGT de
Catalunya, durant
l’entrevista a ‘El Quinze’.

Parlem amb el secretari
general d’UGT de
Catalunya sobre la posició
del sindicat en el conflicte
entre Catalunya i l’Estat,
sobre el que poden esperar
treballadores i treballadors
del Govern remodelat
de Pedro Sánchez i sobre
les promeses de canvi
en la legislació laboral
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Entrevista Camil Ros

Vam concertar l’entrevista amb en Camil
Ros pocs dies després d’una breu conversa
davant de la presó de Puig de les Basses.
Esperàvem la sortida en llibertat de la seva
amiga i companya de feina sindical Dolors
Bassa, per a qui la UGT havia demanat l’indult. Des del seu despatx es veuen les xemeneies del que va ser la Canadenca, emblemàtiques pel que representen en la
història del moviment obrer. Tampoc passen desapercebudes les imatges de qui va
ser sindicalista i consellera de Treball,
condemnada pel Tribunal Suprem a 12
anys de presó per la seva implicació en el
referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017.
La UGT sempre s’ha posicionat en defensa del dret a decidir de Catalunya. Javier Pacheco es va desmarcar no fa gaire
i va anunciar que CCOO no participaria en
l’acord per l’amnistia i l’autodeterminació
que promou el president Pere Aragonès.
Que farà la UGT?

El Govern encara no ens ha fet la seva proposta. Volem que ens expliqui quin és el
seu posicionament, perquè jo només he
sentit declaracions. Aquest és un element
clau. I a partir d’aquí, quina és l’estratègia
de negociació? Estem en un moment en el
qual no podem passar pàgina ràpid sobre
el que ha costat arribar fins als indults. No
s’hi ha arribat per atzar. Nosaltres vam ser
la primera gran organització que va presentar una petició d’indult. Ho vam fer per
la Dolors Bassa. I el vam presentar sense
soroll. El camí és aquest. S’han de fer coses
sense soroll. La UGT està a favor, evidentment, de desjudicialitzar i de negociar i
trobar acords. Jo crec que aquest és el
temps dels governs. Els governs no ens han
de portar les altres organitzacions a les seves estratègies. Que iniciïn el procés de les
taules. Donarem suport als governs perquè
negociïn. Jo no posaré els límits a cap dels
dos. Tenim el Govern de l’Estat, que diu
que tot el que es faci ha de ser en el marc legal, i el de la Generalitat, que diu amnistia
i autodeterminació. Segurament, si hi ha
diàleg, no passarà ni una cosa ni l’altra. Hi
haurà punts mitjans d’acord. Des del 2017
fins ara, crec que s’ha demostrat que ni la
judicialització ha solucionat els problemes
de qui ho va judicialitzar tot, ni la unilateralitat ha aconseguit el seu objectiu. Cap
dels dos ha aconseguit el seu objectiu, i el
terreny es troba al mig.
El dia que van sortir els presos polítics,
poc abans de rebre Dolors Bassa, vostè
ens va dir que els indults eren un primer
pas. Quines condicions creu que s’hau-

rien de donar per solucionar els milers de
casos que hi ha pendents?

S’ha de desjudicialitzar. Hem desjudicialitzat amb els indults, que era la part més
dura de la situació, però les altres coses
més petites s’han d’anar desjudicialitzant.
Jo soc insubmís al servei militar obligatori.
No em van jutjar. Vaig ser objecte d’una
amnistia del servei militar obligatori sense
llei d’amnistia. I per a mi hauria significat
dos anys, quatre mesos i un dia de presó.
Poso un exemple de com es va trobar una
solució per a la gent que havíem estat insubmisos, els de la part final que vam sortir sense ser jutjats. Abans hi havia la gent
que sí que va patir presó i altres situacions.
El tema és que es desjudicialitzi el que ha
passat des de l’any 2017 cap aquí. Que l’Estat espanyol no utilitzi la via de la judicialització com a element polític i que certs
sectors de la societat no utilitzin aquí la
unilateralitat. La qüestió està al mig. Ara
és important trobar elements perquè el
tema del Tribunal de Comptes se solucioni
i no facin aquestes barbaritats que fan, o
altres situacions que estan pendents. Com
a organització sindical, què és una de les
més plurals que hi ha a Catalunya, en
aquests moments ens toca més un paper
de mediació, no per proposar-nos nosaltres com a mediadors en el sentit estricte
del terme, però la nostra posició és més de
mirar de construir ponts que de dir estic
amb un govern o estic amb l’altre.
El Govern espanyol ha canviat. Com creu
que cal analitzar aquesta remodelació
des de la perspectiva sindical?

En les nostres matèries no ens afecta directament, perquè tant la part d’Economia
com la part de Treball han quedat igual,
més o menys. Haurem de veure com evoluciona. La sensació és que hi ha hagut un
canvi de Govern més aviat per renovar gent

que per un canvi de polítiques. Això es veurà
tant en les polítiques del dia a dia i en els
pronunciaments del president del Govern
per explicar els canvis com en els de les diverses ministres sobre els seus objectius.
En l’anterior convivien sensibilitats oposades en relació amb el mercat laboral.
Ara també, sembla, però quina creu que
ha pres més força?

No ho sé, perquè no conec gaire la trajectòria de les persones noves que hi han entrat.
No sé si de la part del PSOE provenen de
sectors més esquerranosos o menys. Falta
informació. Nosaltres sempre ho hem dit:
jutgem els governs per les seves polítiques.
No ho fem ni pel partit que governa ni per
les persones que hi ha, perquè al llarg de la
nostra vida sindical, que és molt llarga,
n’hem vist de tots colors amb tots els colors
polítics. De vegades, els que poden semblar més dels teus després opten per les polítiques més contràries, i a la inversa. No
crec que afecti les negociacions o el diàleg
social. Tenim més problemes amb la posició d’enrocament de la CEOE.
El canvi en la normativa laboral segueix
pendent. La UGT s’ha pronunciat reiteradament a favor de la derogació de la reforma laboral que es va aprovar fa nou
anys. Cal derogar aquella llei o reformar-ne alguns aspectes?

Cal derogar-les, i en plural. Hi ha la reforma laboral de Zapatero, la de la negociació col·lectiva, i hi ha la del PP. Per tant,
n’hi ha tres. Aquelles van ser les bases de
sortida de l’anterior crisi econòmica, i qui
digui que d’aquella crisi en vam sortir bé
menteix, perquè la immensa majoria de la
gent n’ha sortit pitjor, fins i tot els que han
mantingut la feina, en alguns casos amb
salaris congelats o retallats. I la gent que ha
perdut la feina i n’ha trobat una altra ho ha

fet en condicions pitjors. El 2007, amb la
legislació i la situació econòmica anterior,
qui tenia feina, per molt precària que fos,
per molt mal pagada que estigués, arribava
a final de mes. El treballador pobre no existia abans de l’anterior crisi econòmica. Ara
existeix, i es cronifica. D’això només se’n
pot sortir amb unes altres bases de gestió i
de sortida de la crisi. És un tema salarial,
de condicions de treball, de negociació col·
lectiva... Hi ha molts elements que s’han de
derogar o s’han de fer nous.
Cal un nou Estatut dels Treballadors?

Si ha de ser un nou estatut amb les bases de
la legislació laboral anterior, no. El concepte de nou és molt trampós. Nosaltres situem de manera clara el concepte derogació perquè hi ha coses que s’han de treure,
que s’han de derogar, i hi ha coses que
s’hauran de tornar a negociar, però les bases han de ser unes altres. Amb l’autorització dels expedients de regulació d’ocupació (ERO), que va desaparèixer amb la
reforma laboral del PP, segurament, si no
s’hagués tret, ens hauríem estalviat molts
ERO i Nissan no hauria tancat. I una altra
cosa és que el Govern ha de complir com a
mínim amb el que té en el seu acord de Govern. El seu acord. On hi havia elements de
derogació parcial. Això s’havia d’haver produït la primavera de l’any passat, i no es va
produir. Ells tenen un acord de Govern
amb Podem en el qual no hi ha la derogació
total, però sí d’aspectes parcials. Com a mínim que facin això, i continuem.
El Govern apel·la al diàleg entre “agents
socials”. Si la patronal es nega a negociar
aquest canvi, què ha de fer el Govern?

El Govern ha de governar. La CEOE està
aprofitant algunes declaracions del Govern, que en algun moment van dir que ells
legislarien amb un acord. És clar, això la

“Que l’Estat no utilitzi la
judicialització i que certs
sectors de la societat no
utilitzin la unilateralitat”
“Els governs no ens han
de portar, a les altres
organitzacions, a les
seves estratègies”
“Cal derogar les reformes
laborals en plural: la de
Zapatero, la negociació
col·lectiva i la del PP”
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Marià de Delàs
BARCELONA

Camil Ros a la seu d’UGT a Catalunya, amb un retrat de l’exconsellera Dolors Bassa.
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Entrevista Camil Ros

CEOE s’ho pren com un dret de veto. I és
clar, no és dret de veto, perquè llavors nos
altres també podríem vetar o marxar de les
taules de negociació i dir “ja us ho fareu”.
Per tant, la CEOE ha de decidir si vol fer de
lobby dels interessos de grans corporacions
o vol fer de patronal. De la mateixa manera
que fem amb els convenis col·lectius, sector a sector, empresa a empresa, s’ha de fer
una política d’acords. És clar..., amb les reformes laborals, les patronals i les empreses tenen barra lliure. Poden rebaixar els
costos laborals com els sembli.
La resposta de vegades és que “ara no és
el moment”, perquè generaria inseguretat als empresaris, en una situació ja prou
complicada amb la pandèmia.

Jo crec que és el millor moment, perquè
amb les bases amb les quals sortim
d’aquesta crisi tindrem el model econòmic
del futur. Les bases laborals amb les quals
puguem gestionar aquesta crisi, que puguem gestionar els fons Next Generation,
serà les bases amb les quals sortirem per
als pròxims deu anys. Si la legislació laboral segueix apostant per la precarietat, pels
salaris baixos, amb empreses multiservei,
això voldria dir que no ens en sortirem.
Creu possible o versemblant que avui dia
la patronal accepti que es reverteixi la normativa que permet als empresaris la rebaixa unilateral de les condicions de
treball?

Hi ha empreses serioses que estan d’acord
que les regles del joc les han de marcar els
convenis de sector. Els que no hi estan
d’acord són els pirates, que amb un conveni d’empresa que rebenta el conveni de

sector poden rebaixar un 20% o un 30% el
salari. Respectar el conveni de sector vol
dir, primer, que es garanteixen els drets laborals de la gent i, per a les empreses, que
no hi hagi competència deslleial. Que no hi
hagi una altra empresa competint amb un
30% de salaris més baixos en les seves ofertes, tant en contractació pública com en
privada. L’exemple més evident el tenim
amb les persones que netegen als hotels,
però també es troba als magatzems de logística i en molts altres sectors.
Em parla d’empreses pirates. Fins a quin
punt creu que s’han d’acceptar o limitar
les externalitzacions? On comença i on
acaba la cessió il·legal de treballadors?

Nosaltres entenem que l’activitat principal
de l’empresa no s’hauria de poder externalitzar. En una empresa tèxtil de fa molts
anys, segurament, la seguretat, la neteja i
el transport formaven part de l’activitat
principal de l’empresa. Tots estaven en nòmina d’aquella empresa. Al llarg dels anys
tens una empresa de seguretat, una de neteja, una de transport... Bé. Es pot discutir
o no. Nosaltres sempre preferim que les
concentracions de treballadors siguin
grans, perquè així hi ha més força que a les
empreses petites a l’hora d’organitzar els
treballadors. Això ajuda, però amb aquests
elements podem interpretar. El que no podem interpretar és que activitats principals
s’externalitzin, i a sobre d’externalitzar es
rebenti el conveni de sector. Quan una empresa externalitza una activitat amb una
empresa multiservei, el que està fent és estalviar-se un 20% o 30% de costos laborals.
Una empresa de repartiment, què fa? Perquè aquest negoci funcioni, abaixa costos

“El treballador pobre
no existia abans de
l’anterior crisi. Ara
existeix i es cronifica”
“La CEOE ha de decidir
si vol fer de ‘lobby’
de grans corporacions
o vol fer de patronal”
“Amb tots els governs
hem tingut conflictes.
Però de fet anem
acordant”
laborals. Defensen que la gent ha de treballar en règim d’autònoms, però només treballen per a aquesta empresa! Per molt que
hi pugui haver alguna cooperativa que
agrupi els d’Amazon, per exemple, això
acaba sent una trampa, perquè no hi ha
jornades laborals clares.
Els sindicats conserven més o menys incidència en l’Administració, en empreses
públiques i en aquelles que estableixen
relació laboral sota normativa. Quina
mena d’acció sindical creu que pot dur a
terme la UGT per defensar els treballadors dispersos, com els autònoms, els
emprenedors, els freelancers...

L’acció sindical s’ha de fer en molts casos
des de fora i no des de dins. A les situacions
de precariat s’hi afegeix aquella situació en
què, en molts casos, si l’empresa sap que
tens contactes sindicals, pots ser acomiadat de manera molt més fàcil. Nosaltres
hem guanyat sentències a Glovo, que ha
hagut de donar treballadors d’alta a la seguretat social, perquè ens ha arribat informació per altres vies, denunciant i actuant, amb la inspecció de Treball i via
jutjats. Nosaltres no només actuem quan
tenim representació o afiliació a dins, que
és quan ens va millor, sinó també en
aquells llocs on no en tenim.
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Quin balanç creu que cal fer dels ERTO de
la pandèmia?

Camil Ros, a la seu de la UGT de Catalunya, al barri del Raval de Barcelona.

Crec que és bo. És la millor política que s’ha
fet durant la pandèmia. Han estat el gran
coixí. I ara el que cal fer és que la gent que
està en ERTO continuï tenint coixí i trobem
solucions, perquè per desgràcia sembla que
això ha de continuar. A principis de juny
semblava que això ja s’havia acabat, tots vacunats... Però el que ha passat aquestes setmanes crec que ens farà reflexionar. Necessitem encara el coixí dels ERTO com a

mínim un any més. A la tardor potser el
procés de vacunació ja estarà avançat, però
sempre pot entrar una variant que ens descol·loqui. Aquesta crisi és com un tsunami
i l’aigua no ha baixat. Fins que no baixi no
veurem l’afectació real. Per tant, no podem
deixar que els ERTO desapareguin.
Si es tanca l’aixeta, preveu algun conflicte
més obert. No seria la primera vegada
que els sindicats han entrat en conflicte
obert amb governs socialistes. Es pot
descartar aquest escenari a termini curt
o mitjà?

Amb tots els governs hem tingut conflictes.
No crec que n’hi hagi hagut cap amb el qual
no hàgim tingut conflictes. Però, de fet,
anem acordant. Som gradualistes, i de vegades amb un excés de gradualisme. Potser caldria fer plantejaments més durs. El
problema el trobem quan els governs viren. En l’anterior crisi n’hi va haver un que
va dir que no pagaríem els plats trencats de
la crisi. Era l’expressió que utilitzaven, i
vam acabar pagant la vaixella sencera. Hi
va haver acords i desacords. Nosaltres no
tenim dubtes quan ens hem de mobilitzar.
Ara les crides a la vaga general es troben
més en boca del moviment feminista que
dels sindicats. Què li semblen aquestes
convocatòries?

Nosaltres ens hi hem acabat sumant. Al final, la vaga vol dir parar, fer-ho i renunciar
al teu dia de salari aquell dia per un objectiu superior. Hi ha vegades que alguna
gent, quan parla de vagues o aturades de
país, ho fa amb certa lleugeresa, però per
nosaltres els 8 de març previs a la covid van
ser molt importants, perquè es va aconseguir, en forma de vaga, però sobretot en
forma de mobilitzacions, canviar cert
rumb de les polítiques d’igualtat. Però no
s’han canviat totes. Jo les valoro positivament. Són un altre tipus de vagues, no són
de conflicte laboral, són de conflicte social
i han de ser respectades. Jo mai criticaré
algú que convoqui una vaga. Però la llei
d’igualtat només es compleix en allò que
obliga. En allò que assessora o orienta, no
es compleix. Al mercat de treball la bretxa
salarial continua i es manté o creix. On es
compleix la llei d’igualtat? En la representació política, en un ajuntament, un parlament, el Congrés dels Diputats, a Europa...
En el món del treball, per erradicar la
bretxa salarial i altres discriminacions,
hem de trobar fórmules per obligar.

“Som gradualistes i de
vegades en excés. Potser
caldria fer plantejaments
més durs”
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Tribuna

És un assumpte polític
Andreu
Pujol
Escriptor
i historiador

N

o fa gaires dies que
Carme Forcadell,
Meritxell Serret,
Dolors Bassa, Raül
Romeva i Or iol
Junqueras van poder visitar la seu
del Parlament Europeu a Estrasburg,
on van ser rebuts per membres del
grup parlamentari de l’Aliança Lliure
Europea. En el cas dels dos darrers, la
imatge era especialment potent en
tant que havien format part d’aquesta
cambra com a europarlamentaris. Romeva va ser-ho durant deu anys, entre
el 2004 i el 2014, sota les sigles d’Iniciativa per Catalunya-Verds, i va res
considerat un dels polítics més actius

El dibuix de l’Eneko

de l’eurocambra. Encara és més singular el cas de Junqueras, que, tot i haver
estat escollit a les eleccions europees
del 2019, el seu dret a exercir el càrrec
ha estat coartat arbitràriament pel
Tribunal Suprem amb una mesura
que contrasta directament amb la sort
que han patit altres membres del govern català exiliats sota la jurisdicció
de jutges europeus: aquests sí que han
pogut participar activament a les institucions comunitàries.
El viatge havia estat possible perquè no feia gaire que havien rebut un
indult parcial que, tot i que els manté
allunyats dels càrrecs públics per una
concessió incomprensible a l’espanyolisme més recalcitrant, és la constatació que les penes de presó han estat injustes, que aquest ha estat
sempre un assumpte polític i no pas
penal i que l’independentisme ha continuat tenint prou força a les cambres
parlamentàries per poder continuar
marcant l’agenda. Ja ho deia l’informe governamental que justificava

la concessió de l’indult a Junqueras:
“El seu indubtable pes en l’escenari
polític català”, és a dir, el suport popular que continuava mantenint, feia recomanable el seu alliberament.
Aquesta no és només la lectura
que en fa l’independentisme. El Consell d’Europa va demanar explícitament l’alliberament dels presos polítics catalans i la reforma dels delictes
de sedició i rebel·lió a Espanya, per
considerar que aquests es poden utilitzar d’una manera massa ambigua
per orquestrar persecucions polítiques. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, va donar per bons els indults davant de
Pedro Sánchez, perquè “tots els problemes s’han de solucionar políticament i el diàleg és un instrument essencial per solucionar problemes”.
Davant d’aquestes paraules, el president del Govern espanyol es va haver
d’afanyar a dir que qui havia de parlar
era la Generalitat “amb l’altra part de
Catalunya”, en una desafortunada declaració que recordava malauradament l’argumentari de la dreta espanyolista més recalcitrant, sempre
interessada a presentar aquest com
un país facturat en comptes d’acceptar amb naturalitat un exercici democràtic que s’ha pogut realitzar amb
èxit a l’Europa del segle XXI amb el cas
escocès com a principal exemple de
civisme i normalitat. De fet, si Guterres s’hagués expressat en els mateixos
termes a l’inici del seu mandat, a principis del 2017, en aquell context el
missatge s’hauria llegit com una severa advertència al govern de Mariano Rajoy i com una derrota sense pal·
liatius de la diplomàcia espanyola.
La rebuda al Parlament Europeu,
la recomanació dels indults del Consell d’Europa i l’aval del secretari general de l’ONU desfan d’un sol cop
tota la retòrica desplegada per justificar la repressió contra el referèndum
de l’1 d’octubre: la que deia que es
tractava d’un simple afer intern espanyol i que defugia l’inqüestionable caràcter polític dels fets per deixar-ho
en un simple afer delinqüencial. Al
cap i a la fi, mai en cap règim, per més

“Mentre qüestions
com la unitat
d’Espanya, la
sobirania, el dret a
l’autodeterminació
o la capacitat
d’autogovern
segueixin sent
tabú, el problema
polític seguirà sense
resoldre’s, candent,
com un volcà en
repòs que pot tornar
a entrar en erupció”
salvatge i despòtic que fos, no s’ha etiquetat la persecució política amb
aquest nom: sempre s’han buscat etiquetes dins del codi penal que disfressessin aquesta atrocitat.
Ara que totes les parts –la comunitat internacional i els governs català i espanyol– han acabat admetent,
ja sigui de forma explícita o implícita,
el caràcter polític de la qüestió, cal
preguntar-se quins seran els següents
passos a seguir. El Govern espanyol
pot tenir la temptació de limitar-se a
aquesta mesura superficial que són
els indults, esperant que això sigui suficient per tancar una carpeta que els
resulta incòmoda. És evident, però,
que els indults l’únic que fan és tornar
a la casella de sortida sense haver
afrontat la qüestió de fons, la que va
portar a una escalada de tensió que
no s’hauria d’haver produït mai si
s’hagués canalitzat amb serenitat la
possibilitat de dirimir a les urnes un
aspecte eminentment polític.
Mentre qüestions com la unitat
d’Espanya, la sobirania, el dret a l’autodeterminació o la capacitat d’autogovern segueixin sent tabú, mantenint l’aura d’intocable d’allò diví en
comptes de tractar-se com un afer
humà subjecte a canvis, el problema
polític seguirà sense resoldre’s, candent, com un volcà en repòs que un
dia pot tornar a entrar en erupció.
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Òmnium,
60 anys
de lluita
pels drets
fonamentals
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L’entitat commemora
aquest divendres a Elna
sis dècades de lluita en
defensa de la cultura
i la llengua catalanes
i de compromís de país.
Els últims anys –amb el
seu president, Jordi Cuixart,
empresonat– també
ha reivindicat el dret a
l’autodeterminació

U

XI
AR

Mercè Rodoreda rep el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
el 1980 com a reconeixement
a la seva carrera, amb obres
imprescindibles de la literatura.

Joan Ortiz
BARCELONA

U

na de les primeres coses
que va fer el president
d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, quan va
ser indultat després de
prop de quatre anys empresonat, va ser anunciar el seu desig que “el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras ens
puguin acompanyar”. Es referia a l’acte de
celebració dels 60 anys de l’entitat que ja
llavors preveia fer a la Catalunya Nord, i
que finalment farà aquest divendres a
Elna. “Un acte de retrobament nacional
on no falti ningú, on tothom se senti convocat”, afegia. Cuixart, una de les veus
més contundents a favor de la unitat dins
l’independentisme, ja havia deixat clar, en
relació amb les estratègies polítiques que
havien enfrontat Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya, que el diàleg i la confrontació amb l’Estat no són “propostes
contradictòries”. “Que s’acabin els linxaments i els insults entre companys de
lluites compartides”, havia arribat a dir
quan els partits negociaven la constitució
de l’actual Govern. Per això, amb la vista
posada en el futur polític immediat de Catalunya, el president de l’entitat feia seva
aquella idea que Muriel Casals defensava
sovint: “Òmnium ha de ser el darrer pont
dins del sobiranisme”. L’espai de trobada
entre les seves múltiples sensibilitats.
La idea, asseguren membres de la junta
d’Òmnium, no connectava només amb

A dalt, el ‘bibliobús’. A sota, sopar de la la Nit de Santa Llúcia del 1975.

Òmnium va ser fundada
per un grup d’empresaris
catalanistes l’11
de juliol del 1961
Les seves múltiples
campanyes sempre han
tingut el punt comú de
compromís amb el país
Els darrers anys per
primer cop un
president de l’entitat
ha estat empresonat

Muriel Casals, sinó que també ho feia amb
els valors fundacionals de l’entitat “que
s’han anat posant en pràctica al llarg de
tots aquests anys”. Valors que, a través de
la cultura i la llengua, diuen aquestes mateixes veus, van servir per cohesionar la societat en un moment en què la dictadura
perseguia tota expressió de catalanitat.
“L’entitat s’ha sabut adaptar en cada
moment a allò que la societat li demanava. En la promoció i la defensa de la
llengua i la cultura. I ha anat afegint noves
línies de treball per respondre a les noves
necessitats del país”, diu l’exsecretari
d’Òmnium Jordi Bosch. “Són 60 anys de
coherència”, destaca el vicepresident primer Marcel Mauri. I afegeix: “La tasca que
està fent Òmnium és la mateixa ara que
als inicis. Mirant el passat, podem projectar el futur”. Llavors no es parlava d’auto-
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Bosch: “Amb Porta
ens adonem que les
institucions ni poden
ni ho han de fer tot”

FOTOS: ARXIU ÒMNIUM CULTURAL

Pujol: “Hi ha molta
feina a fer, sobretot
quan veus el retrocés
de la llengua”

El Palau Dalmases -la primera seu– i dues fotos d’exàmens per a professors de català.

determinació, reconeix, però sí de país.
“Òmnium ha sabut connectar amb la societat civil i difondre, en cada moment,
aquests mateixos valors”.
Ara, doncs, amb la voluntat de mantenir-se com a pont d’unió dins de l’independentisme, Òmnium creua la barrera dels
60 anys. I ho fa, però, amb altres reptes damunt la taula que giren al voltant dels drets
polítics i socials dels catalans. N’és una
prova la campanya “Fem-nos lliures”, que
pretén una “estratègia compartida, ambiciosa i guanyadora per culminar el procés
d’autodeterminació” i que inclou la lluita
per l’amnistia. O la campanya “Corona
Ciao”, que denuncia les corrupteles de la
corona espanyola. Amb el “Judici a la democràcia” ha desmuntat “el fals delicte de
què han acusat” els presos polítics. Així
mateix, ha fet un mapa de la repressió i ha

posat xifra a les persones represaliades:
3.300; s’ha mobilitzat exigint la llibertat
dels empresonats i exiliats, i ha denunciat
les vulneracions de drets perpetrades per
l’Estat amb la consegüent “esquerda que
això suposa per a la democràcia”.
La defensa dels drets civils, però, no és
l’única que centra els esforços d’Òmnium.
Tal com assegura la mateixa entitat, “el
país, la llengua, la cultura, l’educació i la
cohesió social” són les altres àrees de treball des de l’inici en la constitució de l’entitat l’11 de juliol del 1961, en ple franquisme. En aquest sentit, una de les
actuals campanyes s’anomena “Lluites
compartides”, que reivindica “la feina de
milers de persones anònimes que han treballat pel bé col·lectiu” en la nostra societat. El VOC, un festival que segons explica
la vicepresidenta segona Clàudia Pujol, té

“la idea d’incentivar la producció de l’audiovisual en català, crear nous públics i
promoure l’oferta de continguts en la nostra llengua”. O el projecte “Llibreries
obertes” que ella mateixa recorda, una
iniciativa a la qual Òmnium es va sumar i
que va aconseguir “la injecció d’un milió
d’euros per a més de 450 establiments
dels Països Catalans en temps de pandèmia”, diu. També recorda la funció de lobby perquè el Govern inverteixi en cultura
el mateix que hi destinen altres països europeus: el 2% del pressupost. Projectes i
campanyes, en definitiva, que mostren la
continuïtat històrica d’una entitat que,
durant els seus primers anys de vida, va
fomentar l’ús del català a les escoles i en
l’esport. Que va oferir classes massives de
llengua i història de Catalunya. Que va
formar professors de català. I que va crear
diferents premis i certàmens culturals en
defensa de la llengua i la cultura.
Òmnium va néixer el 1961 de la mà de
cinc empresaris catalans. Eren Lluís Carulla i Canals, Joan B. Cendrós i Carbonell,
Fèlix Millet i Maristany, Pau Riera i Sala, i
Joan Vallvé i Creus. Des de llavors, l’entitat
va començar a organitzar la Nit de Santa
Llúcia, que se celebrava en la clandestinitat des del 1951. Avui dia és una festa literària referent que inclou el lliurament del
premi Sant Jordi de novel·la, el Carles Riba
de poesia i el Mercè Rodoreda de contes i
narracions. Entre altres, l’any 1970 va engegar la campanya “Cultura en ruta”, on un
bibliobús recorria el territori venent discos
i llibres en català. El 1981 va celebrar, al
Camp Nou, la Crida a la Solidaritat per la
llengua, la cultura i la nació catalanes.
L’any 1985 va crear la Revista Escola Catalana, i amb les olimpíades va aprofitar el
ressò de Barcelona per fer una campanya
internacional a favor de la independència
de Catalunya. El 2000 va iniciar la Festa
per la Llibertat, per la qual cada 11 de setembre passen els grups més actuals del

panorama musical català. I com aquestes,
moltes altres iniciatives més sorgides des
de l’any 1961.
Marcel Mauri, en referència sobretot a
l’etapa de la dictadura, diu que totes elles
“són una resposta a la repressió i a l’exili”,
i afegeix: “Ara estem en una situació semblant. Quan l’Estat pressiona, Òmnium reacciona renaixent, reforçant-se”. En
aquest sentit, Clàudia Pujol afegeix que
“en l’etapa Cuixart, Òmnium es fa gran. El
nombre de socis es veu notablement incrementat i es consolida com una de les principals entitats civicosocials i culturals de
l’Estat i també d’Europa”.
Aquesta eclosió respon al context polític. Però també s’explica gràcies a la presidència de Jordi Porta, entre els anys 2002
i 2010. Fins llavors, l’arribada de la democràcia a Espanya havia facilitat que bona
part de la tasca d’Òmnium la realitzessin
les institucions. “Així, sembla que no calgui la lluita de l’entitat, que es qüestiona
quin paper ha de tenir. Ens trobem en un
moment de menor agenda i incidència.
Però amb Porta ens adonem que les institucions ni poden ni ho han de fer tot”, diu
Jordi Bosch. Aquell mandat va suposar un
reimpuls, un rejoveniment i un canvi
d’etapa, que quedaria palès amb l’organització de la manifestació del 10 de juliol
del 2010, que va dur per lema “Som una
nació. Nosaltres decidim”.
Ara, amb la mirada posada en el futur,
Clàudia Pujol diu que hi ha molta feina per
fer en el sector cultural. “Sobretot quan
veus el retrocés de la llengua”, apunta.
Marcel Mauri afegeix: “Hi ha estats independents que han perdut la llengua i la cultura. La voluntat inicial de l’entitat haurà
de seguir sent la mateixa. Ara tenim un Estat en contra, i això fa més difícil garantir
la supervivència del català o accedir a una
educació sense traves”. En termes polítics,
diu Jordi Bosch, convé seguir treballant i
pressionant per celebrar un referèndum
que interpel·li tota la població.

ACN

Mauri: “En el franquisme
responem a la repressió
i a l’exili, i ara estem en
una situació semblant”

Jordi Cuixart, el president d’Òmnium.
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Anàlisi

Crisis en el Gobierno español

Un nuevo Consejo de
Ministros con mensaje
para Catalunya

P

ACN

La substitución de Miquel
Iceta por Isabel Rodríguez
al frente de Política
Territorial, la pérdida
de peso del primer
secretario del PSC
y el nombramiento de
la exalcaldesa de Gavà,
Raquel Sánchez, como
ministra de Transportes
definen una nueva
estrategia de los socialistas

edro Sánchez sorprendió el
fin de semana pasado con
una profunda remodelación
de su Gobierno. Ya se venía
esperando, pero sorprendió
la profundidad de la reforma del Ejecutivo –aunque solo afectó a la parte socialista del Consejo de Ministros– y la premura del anuncio.
La principal lectura que se ha hecho del terremoto ministerial ha sido en clave del
propio PSOE. La defenestración del gurú de
la Moncloa, Iván Redondo, o del todopoderoso ministro y secretario de organización
del partido, José Luis Ábalos, indican un
cambio en las confianzas que deposita Sánchez, una vez ha consolidado su liderazgo y
la presidencia del Gobierno español. Confianzas muy diferentes a las que tenía
cuando estuvo contra las cuerdas al ser desposeído de la secretaría general del PSOE.
Pero la remodelación del Ejecutivo español también tiene una clave catalana.

La nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, promete el cargo ante Felipe VI.

Ferran
Espada

Especialmente fijada en dos maniobras.
Por una parte, la sustitución de Miquel
Iceta por Isabel Rodríguez al frente de Política Territorial y Función Pública. Un ministerio clave en las relaciones con la Generalitat y en la dirección del proceso de
diálogo para intentar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado.
Que Iceta haya sido relegado al Ministerio
de Cultura y Deportes tampoco es un elemento menor. La segunda maniobra de
gran calado que afecta a Catalunya es el
nombramiento de Raquel Sánchez, como
ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. Sánchez era hasta ese momento alcaldesa de Gavà y es una destacada dirigente del PSC del Baix Llobregat.
Y nada menos que entra en el Consejo de
Ministros para sustituir al propio Ábalos.

La posición subsidiaria de Iceta
Aunque Iceta es siempre un político elegante, no ha ocultado su disgusto por el
cambio ministerial. Todos los ministerios
son importantes y al final lo que cuenta es
poder seguir sentado a la mesa del Consejo
de ministros y ministras. Pero su poca relación con ámbitos como la Cultura o el hecho de que el área de Deportes funcione de
forma muy autónoma con el CSD dejan a
Iceta en una clara posición subsidiaria.
Una situación que, unida al perfil de Raquel Sánchez, dirigente del PSC más conectado con el PSOE, hace pensar en un refuerzo de la posición de Salvador Illa al
frente del socialismo catalán después de
ganar las elecciones del 14 de febrero, a pesar de no poder acceder a la presidencia.

El otro elemento estratégico de la remodelación ministerial respecto a Catalunya tiene que ver con el tipo de ministerio para el que se ha escogido a la
exalcaldesa de Gavà. El PSC desarrolla
una estrategia de fondo que marcará su
posición en los próximos dos años centrada en la defensa de inversiones y la mejora de las infraestructuras catalanas. Una
maniobra que evidentemente vincula también al Gobierno de Pedro Sánchez. Para
ello el PSC ya cuenta con peones importantes a parte de la nueva ministra en la estructura del Estado, entre los que destaca
Maurici Lucena, presidente de Aena y artífice de la propuesta de ampliación del aeropuerto. O Isaías Táboas, presidente de
Renfe, que sería el encargado de mejorar
las endémicas deficiencias del servicio de
cercanías de Barcelona que usan cientos
de miles de personas a diario. Aunque Raquel Sánchez tendrá justamente en su municipio una de las principales oposiciones
a la ampliación aeroportuaria de la cual el
PSC prevé hacer su principal bandera.
Gavà tiene una importante zona residencial próxima a esta infraestructura que se
ve afectada por el ruido de los aviones.
El movimiento de los socialistas persigue compaginar el diálogo sobre el conflicto político intentando mantenerlo en un
segundo plano mediático con proyectos
tangibles para el catalán de a pie en la mejora de su día a día. Aprovechar la estabilidad que puede suponer la distensión fruto
de la mesa de diálogo para desarrollar este
tipo de inversiones que supongan un rédito
electoral de cara a un segundo futuro asalto
de Illa a la presidencia de la Generalitat.
Pedro Sánchez ha ajustado la crisis de
Gobierno a las necesidades de Pedro Sánchez. Con movimientos que garanticen
afrontar de la forma más óptima los retos
que tiene por delante hasta las próximas
elecciones. Principalmente la recuperación económica y el conflicto con Catalunya. Pero habrá que ver si le ha podido la
táctica a la estrategia. Y si el corto plazo y
la supervivencia en la Moncloa se imponen a la valentía política para solucionar
los problemas de fondo.

Los socialistas se
centrarán en asuntos
como el de las
infraestructuras
El cambio de ministerio
de Iceta resta influencia
al histórico dirigente
del PSC en favor de Illa
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Actualitat Coronavirus

El Govern quiere el
confinamiento nocturno
de Barcelona y 160
municipios más a partir
de este fin de semana.
En menos de un mes
se ha pasado de 3.000
a más de 45.000
contagios semanales
Marc Font
BARCELONA

E

l enorme impacto de la
quinta ola de la pandemia
de covid-19 en Catalunya
ha provocado el retorno de
unas restricciones que
gran parte de la ciudadanía veía ya como superadas gracias al avance de la vacunación. A la
espera de la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
(TSJC), un total de 161 municipios volverán al toque de queda nocturno este fin de
semana. Según anunció el miércoles el
president Pere Aragonès, serán todos
aquellos de más de 5.000 habitantes que
tengan una incidencia acumulada de casos
a siete días por 100.000 habitantes superior a los 400. La medida se aplicará de 1 h
a 6 h, se alargará de entrada una semana y
fundamentalmente afectará a Barcelona y
al grueso de ciudades de las distintas coronas metropolitanas, así como a Tarragona,
Reus y gran parte de la Costa Daurada.
Además, el lunes el Govern anunció
que todas las actividades de ocio tendrán
que terminar a las 00.30 horas –incluyendo la cultura y la restauración– y las re-

uniones sociales nuevamente estarán limitadas a un máximo de diez personas. Los
conciertos solo se podrán hacer con el público sentado, y el Govern recomienda a
los ayuntamientos restringir la movilidad
en los lugares donde se pueda congregar
gente, como plazas, playas o parques.
Estas medidas ya son vigentes este fin
de semana tras recibir el aval judicial. En
palabras de la portavoz del ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, “el único objetivo
[de las restricciones] es controlar el aumento de casos”. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, reconoció que esperaban “un repunte, pero nunca est a
explosión de casos”. Ahora mismo Catalunya vive el mayor número de contagios
desde la llegada del coronavirus.
La afectación inicial de la quinta ola se
concentró especialmente en las personas
jóvenes –el colectivo menos vacunado, dejando aparte a los niños–, pero poco a poco
ha ido llegando al resto de grupos y, sobre
todo, vuelve a tensionar el sistema sanitario. Primero saturó la atención primaria
–por el alud de pruebas diagnósticas– y
ahora la situación ya es preocupante en los
hospitales, tras superar de largo el millar
de personas ingresadas con covid, algo que
no sucedía desde mayo.

Contagios multiplicados por 15
El crecimiento de casos registrado en Catalunya las últimas semanas es inédito en
toda la pandemia y se debe a una suma de
factores: la irrupción de la variante delta
del virus, mucho más contagiosa; la relajación social consecuencia de la caída de las
anteriores restricciones; el bajo nivel de
vacunación entre los jóvenes; y la acumulación de acontecimientos masivos, como
las verbenas de Sant Joan, que han disparado la expansión de la epidemia.
Los datos son contundentes: si a mediados de junio se registraban unos 3.200 positivos semanales, ahora se superan con

ACN

Vuelven las
restricciones
y el toque
de queda

Un punto de vacunación para jóvenes sin cita previa en Gandesa (Terra Alta).

El toque de queda se
aplicará si la incidencia
supera los 400 casos
por 100.000 habitantes
El Govern limita las
actividades hasta las
00.30 h y recupera el
tope de 10 personas
Desde Sant Joan casi
se han triplicado los
ingresados en los
hospitales con covid
creces los 45.000, lo que implica que se han
multiplicado por 15. La incidencia acumulada de casos a 14 días por 100.000 habitantes ha pasado de menos de 100 a más de
1.000: al menos uno de cada 100 catalanes
se ha contagiado en los últimos 15 días. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, ha dado positivo uno de cada 31 –uno de cada 24 en
Barcelona ciudad–. La positividad de las
pruebas se situaba por debajo del 3,5% y
ahora supera el 19%, un nivel que casi cua-

druplica el tope del 5% fijado por la OMS
para tener la epidemia controlada. No se
detectan ni de lejos todos los casos. Pese al
descenso de la velocidad de propagación o
tasa Rt los últimos días, esta continúa por
encima del 1 y, por tanto, los contagios siguen en aumento y a un nivel altísimo –más
de 8.000 diarios–. Y podríamos seguir.
Lo más preocupante es que el alud de
casos ya se nota con creces en los hospitales. Catalunya ya supera los 1.200 ingresados en planta con covid, casi el triple de los
menos de 450 que había por Sant Joan. En
las UCI también se registra un crecimiento
importante, con más de 230 personas, el
doble de las 114 que se registraban el 1 de
julio, el mínimo del año. Según los datos
facilitados por la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, el 78% de los pacientes en las UCI por covid no están vacunados y el 45% del total tiene menos de 50
años –hay diez menores de 30.
Como siempre, más allá de las restricciones, la esperanza es que el progreso de
la vacunación frene la expansión de la variante delta. Salut contempla finalizar la
semana que viene la vacunación con segunda dosis de AstraZeneca de las personas de entre 60 y 69 años, así como avanzar en la pauta completa de todos los
mayores de 40. Esta semana se cerrará con
más de la mitad de los catalanes ya con la
pauta de vacunación completada.
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Ciència Principia Marsupia

Variante delta:
los síntomas
y la eficacia
de las vacunas

Gráfico 2: Casos acumulados en Reino Unido por variantes
100.000

Variante delta

50.000
10.000
5.000

Otras variantes

2.000
1.000
500
200
100
50
20
10
5
0

50

100

150

200

Días desde la fecha del quinto caso notificado

¿Son eficaces las vacunas frente a esta variante del virus?
Todos los datos siguen indicando la efectividad de las vacunas con la variante
delta. Tanto para evitar la covid con síntomas –como se observa en el gráfico 5– y
más aún para evitar las hospitalizaciones
–ver el gráfico 6.
Además, debemos subrayar la importancia de ponerse las dos dosis de la vacuna, como señala el estudio publicado
en Nature sobre los anticuerpos generados por la vacuna –ver gráfico 7.

¿Es más contagiosa?

Sí, la variante delta parece más transmisible que la variante alfa y que la variante
original del virus. Mirad la fuerza con la
que entró en Reino Unido: en el gráfico número 2 se muestra el número de casos acumulados desde que la delta apareció.
Otra forma de medir la transmisibilidad de una variante es el llamado índice de
ataque secundario (SAR, por sus siglas en
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Gráfico 6: Efectividad de las vacunas
para evitar hospitalizaciones en
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¿Cuántas mutaciones tiene la
variante delta del coronavirus?
La variante delta tiene 17 mutaciones respecto al virus original. En el gráfico 1 están
señalados los lugares en el genoma del virus donde aparecen esas mutaciones. Las
más preocupantes son las cuatro mutaciones en la espina del virus.
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¿Cuáles son los síntomas de la
variante delta del coronavirus?
Según un estudio realizado en el Reino
Unido, los síntomas de una infección con
la variante delta son algo diferentes de la
covid original y se parecen más a los de
una gripe. Los síntomas más comunes son,
por este orden, el dolor de cabeza, la garganta seca y la fiebre.

Alberto Sicilia
MADRID

Gráfico 4: Desplazamiento de otras
variantes por parte de la delta
1,00
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Es más contagiosa que la
original, pero todo apunta
a que las vacunas son
efectivas tanto para evitar
la covid-19 con síntomas
como las hospitalizaciones

Gràfico 3: Porcentaje de los contactos
de infectados que también dan positivo

FUENTE: PUBLIC HEALTH ENGLAND

inglés). De entre los contactos cercanos de
quienes dan positivo, ¿cuántos dan también positivo? Lo vemos en el gráfico 3.
Una tercera medida de la mayor contagiosidad de esta variante es ver cómo ha
desplazado a otras variantes que había en
circulación. En el gráfico 4, el color naranja clarito corresponde a la variante original del virus, el rojo a la variante alfa y el
verde a la variante delta.

FUENTE: PUBLIC HEALTH ENGLAND

Casos acumulados (escala log.)
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12 | El Quinze de Público | 16 - 22 de juliol del 2021

Actualitat Salut

La perspectiva
de gènere, una
assignatura
pendent en
la medicina

N

A

CA
N

DE

L-CE
D

IDA

La construcció
“androcèntrica” de la
ciència i la manca de
coneixement i dades
provoquen desigualtats en
el diagnòstic, el tractament
i l’atenció a les dones. Les
diferències biològiques i
socials fan necessària una
aproximació diferenciada
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Carme Valls, metgessa i autora
del llibre ‘Mujeres invisibles para
la medicina’, qualifica la medicina
d’”androcèntrica”.

Emma Pons Valls
BARCELONA

L

a història occidental s’ha
constr uït vinculada de
forma intrínseca al patriarcat, i això ha impactat en la
producció de coneixement i
el desenvolupament científic. Per això, la medicina,
igual que la resta de ciències, és “androcèntrica”. Així la qualifica Carme Valls,
metgessa i autora del llibre Mujeres invisibles para la medicina (Capitán Swing,
2020). “S’ha centrat en l’home, a vegades
perquè només s’estudiaven homes, i a vegades perquè es pensava que no hi havia
diferències i que estudiant els homes s’estudiava també les dones”, explica. Durant
segles de construcció, el coneixement mèdic “s’ha oblidat de la meitat de la població”, i avui dia això continua generant des
igualtats, tant en el coneixement sobre els
efectes de les malalties en les dones com en
el seu diagnòstic i tractament. “Hi ha una
atenció pitjor a la salut de nenes i dones.
Tenim una exclusió en la mirada, en la
capacitat de comprendre les complexitats”, assenyala Serena Brigidi, doctora en
Antropologia de la Medicina i professora a
diferents universitats catalanes. “En els estudis de medicina s’hi han d’introduir les
diversitats i com ens afecten”, afegeix.
I és que els cossos dels homes i els de les
dones, d’una banda, reaccionen diferent
davant de la malaltia per motius biològics,
mentre que, de l’altra, l’estructura social
també hi incideix. Homes i dones treba-

Dues infermeres atenen una pacient de covid a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

En les dones se
sobrediagnostiquen
trastorns mentals com
l’ansietat o la depressió
L’estructura social
genera un impacte
diferent en la salut
d’homes i dones
Dels 2.600 treballs
sobre covid publicats,
tan sols el 4% inclou la
perspectiva de gènere

llen, es relacionen i adopten rols diferents
en la vida, i això té un impacte en la seva
salut. “L’ordre de gènere existent a totes les
societats genera experiències vitals i una
vida quotidiana diferents”, afirma Lucía
Artazcoz, directora de l’Observatori de la
Salut Pública de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB).
Precisament, el fet que el 80% de la salut depengui de les condicions de vida
–el que es coneix com a determinants socials de la salut– fa que, en haver-hi desigualtats de gènere, l’experiència d’homes
i dones sigui també diferent. “L’ esperança
de vida més baixa dels homes és generalitzada, i això té a veure amb el compliment del mandat de la masculinitat, que
obliga a assumir riscos”, exemplifica la
metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.
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Es continua utilitzant
“el baró sa, de 30 anys i
caucàsic com a patró”,
assegura Serena Brigidi

HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA-ACN

Carme Valls: “El cicle
menstrual reflecteix
molt bé les desigualtats
en salut i socials”

Un dels principals impediments per
avançar cap a una medicina amb perspectiva de gènere és la manca de dades i estudis sobre els efectes de la malaltia en les
dones. Avui dia, a nivell mundial tan sols el
38% de treballs de recerca mèdics inclouen els dos gèneres. I dels més de 2.600
treballs publicats durant la pandèmia, tan
sols el 4% incloïa perspectiva de gènere en
algun punt. Si no se separen per gènere, les
dades no es poden llegir bé: “Si hi havia diferències, ja no es poden atendre. Si no ho
comptes, després no ho pots analitzar”, lamenta Valls. Desagregar les dades ha permès constatar que tant en la primera
onada com en la segona, les dones es van
contagiar més. Això s’explica per la divisió
sexual del treball, és a dir, el fet que les dones estan més ocupades en feines socials i
de cures, més exposades al virus. Per con-

tra, la gravetat i la mortalitat es va concentrar més en els homes, pel fet que les dones
tenen més defenses contra les infeccions.
“Això va posant de manifest que ens manca
ciència per entendre l’evolució d’homes i
dones quan emmalalteixen”, diu Valls.
Aquesta immunitat més alta explica, al seu
torn, que les dones desenvolupin més
malalties autoimmunes, i també que siguin
les que més efectes secundaris han patit
per les vacunes.
Artazcoz considera que el cas de la covid és “paradigmàtic” per explicar la necessitat de segregar les dades per gènere: “Si
no ho fem, no veiem la situació dels uns ni
dels altres, en tenim una que no correspon
a ningú i no la podem entendre”. En el cas
de l’ASPB, des d’un primer moment vam
segregar les dades segons diferents eixos,
incloent-hi el gènere i la classe social, entre

altres. Saber el perfil és clau per perfilar
millor l’estratègia tant de prevenció com
d’intervenció”, afirma Artazcoz.
Aquest dèficit en les dades s’ha intentat
corregir a través de regulacions internacionals i hi ha hagut “avenços petits” en la
qüestió, assenyala Valls, que també és directora del programa Dones, Salut i Qualitat de vida a l’ONG Centre d’Anàlisi i Programa Sanitari. La precursora en la
introducció de la perspectiva de gènere va
ser la cardiòloga nord-americana Bernadine Healy, la primera que va publicar, el
1991, els símptomes de l’atac de cor en les
dones, que no coincideixen amb els dels
homes. Això es va traduir en un diagnòstic
millor i la reducció de la mortalitat. Un
d’ells és el dolor al pit, que moltes vegades
es diagnosticava com a ansietat o depressió. Tot i que ja fa tres dècades d’això, Brigidi subratlla que per estudiar les malalties
es continua utilitzant “el baró sa, de 30
anys i caucàsic com a patró”. Valls va més
enllà i explica que, en el cas de les dones,
molts problemes de cor depenen de factors
de risc diferents que els dels homes, com la
funció tiroidal. “Això no s’estudia amb
aquesta claredat i no s’aplica”, lamenta.

Més diagnòstics incorrectes
La manca de coneixement i evidència científica acaba provocant que hi hagi un “esforç diagnòstic i terapèutic menor” en les
dones, diu Artazcoz. Això provoca, per
exemple, que en el cas d’elles no es detecti
el consum d’alcohol i, per contra, se sobrediagnostiqui l’ansietat i la depressió. “En el
cas dels homes es pensa que hi ha una causa
biològica [per al malestar] i es demanen
més proves”, apunta Artazcoz. “En el cos de
la dona, la salut física no es tracta, i la mental es medicalitza”, afegeix Valls. En qüestions de salut mental, en les dones hi ha un
“abús de diagnòstic”, mentre que en els homes, al contrari. “Quan parlem de perspectiva de gènere no parlem només de les do-

nes”, recorda Brigidi, en referència al fet
que la manca de coneixement acaba provocant una atenció pitjor als dos gèneres.
Pel que fa a les qüestions de salut sexual
i reproductiva, la manca d’investigació ha
fet que la regla encara sigui una gran desconeguda per als professionals i la societat
en general. Per això, Valls afirma que “el cicle menstrual reflecteix molt bé les desigualtats en salut i socials”. La facilitat amb
què es recepta la pastilla anticonceptiva
per a qüestions que no tenen a veure amb
la contracepció, com per exemple regles
abundants, desajustaments hormonals o
altres, demostra que “el cos de la dona es
medicalitza més que s’assisteix”. “No es
busca la causa”, afegeix Valls.
Per canviar aquest panorama, la formació dels professionals sanitaris és clau. Artazcoz assenyala que s’estan fent esforços
perquè els professionals tinguin informació actualitzada, però encara hi ha mancances: “Crec que ens falta un sistema,
més recerca i monitoratge sobre el que està
passant en el nostre context”. Brigidi
apunta que a nivell legislatiu s’ha avançat,
però a peu de carrer “falta molt” per aconseguir aquesta perspectiva de gènere.
Mentre que a la facultat sí que hi ha vist un
“canvi important” en l’alumnat des de fa
uns cinc anys, on la majoria són dones i
“molt reivindicatives” a nivell de gènere i
desigualtats, no veu que això es tradueixi
en transformacions pel que fa a l’estructura universitària i als estudis.
Les conseqüències de tot plegat no són
poques. A causa de la manca de perspectiva de gènere, les dones “tenen molta
més tendència a tenir clínicament dolor i
cansament d’origen inexplicat”. Valls afegeix que la manca d’un diagnòstic correcte acaba desembocant en la manca de
tractament o en un d’erroni, com per
exemple, amb sedants i antidepressius,
que consumeixen en cinc vegades més
proporció que els homes. “Batallen buscant solucions perquè no se’ls ha diagnosticat bé el que tenen”, conclou.

LAURA FÍGULS-ACN

Segregar les dades
per gènere és necessari
per analitzar-les
correctament

Una dona rep la vacuna de la covid-19.
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Actualitat Emergencia habitacional

Las viviendas de alquiler
social, bajo mínimos
En Catalunya solo existen
37.181 construcciones
protegidas, por lo que
entidades y expertos
ven en la inversión y en
la movilización de pisos
vacíos la fórmula para evitar
“desahucios invisibles”

David Rodríguez
BARCELONA

MIQUEL CODOLAR

U

no de los problemas más
graves del mercado de la
vivienda, especialmente
en tiempos de crisis, es el
déficit crónico que se
acumula en el ámbito de
las construcciones sociales. Su presencia, prácticamente anecdótica, acaba generando tensiones por el desequilibrio entre los precios, en ocasiones
equiparados a los de mercado, y la renta familiar disponible. A finales de marzo, en
Catalunya se contabilizaban 37.181 viviendas destinadas a políticas sociales, gestionadas por administraciones públicas o
entidades sin ánimo de lucro. Durante el
primer trimestre de este año, según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se iniciaron 527 pisos de protección
oficial, de los que se acabaron 504. En el
mismo periodo, la Agència adquirió 148 a
través de la fórmula del tanteo y retracto,
que se han incorporado al parque público.
Estas estadísticas se complementan
con las ayudas sociales para facilitar el
pago del alquiler de los colectivos vulnerables, que se han otorgado a 4.149 familias.
Además, se ha evitado el desahucio de 480
personas gracias a las ayudas especiales
de urgencia. Pese a estas medidas de carácter coyuntural, los expertos lamentan
que no exista una política de planificación
de vivienda social, que apenas representa
el 2% del total en Catalunya.
Algunas de estas consideraciones las
recoge el informe El dret a l’habitatge, rea-

Una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la pandemia del coronavirus.

En el primer trimestre
del año, se iniciaron
en Catalunya 527 pisos
de protección oficial
Con 25.000 unidades
anuales, el parque
público llegaría al 15% en
20 años, según el Ctesc

lizado por el Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya (Ctesc), que plantea
41 recomendaciones a la Generalitat. El
ponente del estudio, Martín Vives, asegura
que “las condiciones para acceder a la vivienda protegida en Catalunya son limitantes, por lo que sería necesario que en las
solicitudes para acceder a las construcciones públicas no se exigiera un mínimo de
ingresos para no dejar fuera a los colectivos más desfavorecidos”. Asimismo, Martín Vives aboga por aumentar el parque de
vivienda protegida.

El informe plantea la necesidad de aumentar el gasto público en vivienda en Catalunya hasta el 1% del Producto Interior
Bruto (PIB). Así, las estimaciones del
Ctesc reflejan que con un ritmo de construcción de viviendas diversificadas de
25.000 unidades al año se conseguiría un
porcentaje del 15% en un plazo máximo
de 20 años. A parte de la inversión pública, la entidad propone soluciones más
estructurales, como la movilización de pisos vacíos, la intermediación, la rehabilitación y mecanismos para garantizar vía

IMANOL OLITE
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El pacto de entidades para la vivienda pública, constituido recientemente en Glòries.

presupuestos la estrategia a emprender
con las personas sin techo.
Ser inquilino acaba siendo sinónimo
de inestabilidad y de vulnerabilidad. Es
una de las conclusiones del informe Impactos sociales del mercado de alquiler, llevado a cabo por La Hidra Cooperativa con
la colaboración de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Agència
de Salut de Barcelona. El análisis, efectuado en la ciudad y su área metropolitana entre 2014 y 2019, concluye que uno
de cada tres inquilinos no tiene claro
dónde vivirá dentro de seis meses, mientras el 65% de estos ha cambiado de vivienda en los últimos cinco años.
El coordinador del área de formación
de La Hidra Cooperativa, Jaime Palomera,
achaca el fenómeno de la vulnerabilidad a
la corta duración de los contratos, a las
rentas, ya que el 97% de los alquileres se
pagan a precio de mercado, y a la incertidumbre por la renovación de las condiciones. Palomera, que también ejerce de portavoz del Sindicat de Llogateres, denuncia
que la situación se agrava con los episodios de acoso inmobiliario. “Si como inquilino tienes un problema de deterioro de la
vivienda y el propietario o la inmobiliaria
se niegan a repararlo, o si detectas presencias intimidatorias delante de tu casa para
que te vayas, esos son dos ejemplos de
acoso”. La consecuencia de estas prácticas
se traduce en lo que en el informe se conoce como desahucios invisibles, en los que
aparentemente es el inquilino el que decide abandonar la vivienda, pero en realidad se ha visto forzado y presionado por
otras personas. De hecho, el informe sitúa
en un 45,8% el porcentaje de las mudanzas que se producen vinculadas a los de

sahucios invisibles, en los que los ciudadanos se van antes de que los echen por no
poder soportar más unas condiciones económicas o vitales inasumibles.
El catedrático de Economía y Empresa
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José
García Montalvo admite que uno de los
hándicaps que presenta la construcción de
vivienda social es el ritmo lento de ejecución. Para amortiguar estas dificultades,
reclama que los pisos protegidos, que se levantaron con dinero público, se mantengan siempre en el parque público. “No
puede ser que a los 10 años pasen a manos
privadas y sirvan para especular”. Como
ejemplo de una estrategia de éxito, García
Montalvo alude a las planificaciones urbanísticas implantadas en Vitoria o en San
Sebastián. En el caso de la capital donos-

Según un estudio de
La Hidra, ser inquilino
implica inestabilidad
y vulnerabilidad
Casi la mitad de
las mudanzas son
consecuencia de los
desahucios invisibles
Muchos desahucios
se produjeron por un
aumento desorbitado
del precio del alquiler

tiarra, pese a ser una de las ciudades con el
precio más elevado del metro cuadrado del
Estado, los pisos sociales se valoran una
tercera parte por debajo del precio de mercado. “El axioma debería ser que, siempre
que quieras vivir en una vivienda pública,
esta ha de ser de alquiler”.
Como tareas pendientes para la Administración, el catedrático resalta la contradicción que supone para el Ayuntamiento
de Barcelona que su propia normativa de
rehabilitación de edificios, demasiado exigente, le impida acelerar el ritmo de construcción de vivienda social. Echando la
vista atrás, García Montalvo lamenta que
si los consistorios hubieran adquirido al
mismo precio las viviendas desahuciadas
que las entidades financieras transfirieron
a la Sareb, el banco malo, el parque público
se hubiera triplicado. De esta manera, si se
hubiera aplicado el derecho de tanteo y retracto, el experto augura que se hubiera resuelto parcialmente el drama de la emergencia habitacional.

Tsunami de desahucios
El diseño de las políticas de vivienda es
otro de los focos en los que se fija la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
de Barcelona. Una de sus portavoces, Lucía
Delgado, critica la oportunidad perdida
durante la anterior crisis de aumentar el
parque público de las ciudades con las viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias, y que se las quedaron los bancos. Ese stock, con origen en el dinero
público, se vendió a los fondos de inversión. “Las familias que se hipotecaron y
fueron desahuciadas se encontraron con
políticas de vivienda que daban vía libre a
una subida indiscriminada de las rentas de
los alquileres”. Delgado concreta que, si no
se hubieran dejado escapar, una ciudad
como Barcelona tendría una cartera de un
40% de viviendas sociales.
Delgado alude a que muchos de los desahucios se produjeron por un aumento
desorbitado del precio del alquiler en el
momento de renovar el contrato. Antes de
que la ley de los alquileres intentara blindar estas subidas en Barcelona y otras 19
poblaciones del área metropolitana, la
práctica estaba muy extendida, según la
portavoz de la PAH. “Si no se aplican medidas de apoyo a las familias en menos de un
año, nos enfrentaremos a otro tsunami de
desahucios como los de 2012 o 2013”.
El problema de adecuar los valores de
los alquileres a las rentas disponibles de
las familias parece ser el eje sobre el que
deben pivotar las estrategias para impulsar el despegue de la vivienda social. Desvincular las ayudas del cobro de una renta
mínima, mantener una construcción
siempre en el parque público o establecer
un tope de alquiler en función de la renta
son algunas de las sugerencias planteadas
por los expertos.
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Eliminar trabas
en la construcción
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) considera que aumentar
la inversión pública en vivienda
asequible es una de las formas
de atacar los problemas de acceso
que se han agudizado en los
últimos años. En un informe
presentado a mediados de junio,
el organismo también apuesta por
eliminar obstáculos y restricciones en la construcción y flexibilizar las relaciones entre propietarios e inquilinos para aumentar la
oferta de viviendas. En el estudio
se constata que en el grupo de
población con ingresos más bajos,
un 35% dedica más de un 40%
a la vivienda, un porcentaje que
se considera problemático. Ante
esta tendencia, la OCDE apela
a corregir el rumbo, ya que “una
mayor inversión en vivienda social
y abordable aportaría un beneficio
doble, al proteger a los hogares de
bajos ingresos e incrementar la
oferta de vivienda, lo que reduciría
los precios”. Además, también
insta a rebajar la fiscalidad de
las transacciones inmobiliarias
y a gravar el suelo urbano.
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Actualitat Memòria històrica

Catalunya,
terra de
cacera
de bruixes

IN

E

W

IE R

TZREVI

- CE
STA SÀPIENS

DI

DA

Diversos experts expliquen
com va ser la persecució
de la bruixeria a les terres
catalanes, on es van jutjar
1.000 persones per aquesta
suposada pràctica, la gran
majoria dones. La primera
llei contra la bruixeria al
Pirineu català, en concret a
les valls d’Àneu, és del 1424

TO
AN

El caçador de bruixes Joan Malet
va acabar cremat a la foguera el
1549, jutjat i condemnat pel
Tribunal de la Inquisició després
que diverses dones fossin
penjades per les seves
acusacions.

Paula Ericsson Navarro
BARCELONA

L

a cacera de bruixes és un fenomen que va durar del segle XV fins al XVIII a Europa
i va néixer al Pirineu català.
De fet, segons ha pogut recollir l’historiador i professor de la Universitat de Barcelona del depar tament d’històr ia
medieval i moderna Pau Castell, s’han documentat 1.000 execucions per bruixeria
a Catalunya –la gran majoria dones–, mentre que a Castella se’n van realitzar 1.949.
Arran de la campanya “No eren bruixes:
eren dones” de la revista Sàpiens, però
també a través de llibres com Dones al
marge o altres investigacions, diferents
professionals expliquen com va ser aquesta
persecució a les terres catalanes, i també
trenquen certs tòpics molt arrelats.
Durant anys, s’ha parlat de les bruixes
amb un mateix estereotip: nas punxegut,
malèfiques i amigues del diable. Als pobles
on hi ha hagut aquest fenomen, des de Viladrau fins a Salem, es venen clauers de
bruixes amb escombra. Però la realitat no
s’assembla al marxandatge: 1.000 persones a Catalunya van perdre la vida acusades d’un crim que mai van cometre. “No
són llegendes ni contes: són fets històrics”,
explica la periodista, escriptora i autora de
Dones al marge Ivet Eroles. Tal com apunta
l’antropòloga, historiadora i docent de la
Universitat de Lleida Núria Morelló, la memòria històrica ha de servir per “reivindicar i restaurar la dignitat” de les dones que

La idea del mal femení va ser una de les causes que van feminitzar la cacera de bruixes.

La cacera de
bruixes continua?
En el present encara es practica
la cacera de bruixes en països
com Sud-àfrica, Moçambic o
Tanzània, però no ens cal anar
tan lluny. “La frase feminista
«som les netes de les bruixes que
no vau poder penjar» fa justícia
històrica, però si estem vives
segurament és perquè som netes
de gent que va conduir a la forca
aquestes persones”, lamenta
Eroles. Tant ella com Morelló i
Castell asseguren que estudiar
la cacera de bruixes pot servir
per no tornar a repetir la història
i deixar d’assenyalar minories
en temps de crisi.

van ser jutjades de bruixeria, com ja s’ha
fet a Escòcia, on van matar 3.563 persones
pel mateix crim. Segons explica la directora de Sàpiens, Clàudia Pujol, una de les
propostes de la campanya de la revista és
presentar a la tardor una resolució al Parlament de Catalunya de “justícia, reparació històrica i dignificació” de les dones
que van ser assassinades –les 700 dones
que van ser processades en més 200 poblacions catalanes– i també fer un acte de desgreuge a escala nacional.

On neix el crim de bruixeria?
El segle XV era un temps de crisi social, de
pobresa, de fenòmens climàtics que destrossaven les collites i de nadons que morien a edats molt tendres. Com sempre en
temps convulsos, es va voler trobar un culpable de tot això, i és llavors quan es crea la
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“No són llegendes
ni contes: són fets
històrics”, recorda la
periodista Ivet Eroles
“Si estem vives és perquè
som netes dels que van
dur a la forca aquestes
persones”, rebla
Pau Castell: “Sense el
beneplàcit de la població,
la cacera de bruixes no
hauria durat 300 anys”

Qui era bruixa?
A partir d’aquest tractat la diana apunta
més cap a les dones, fet que també es veu
en el nombre d’assassinats: un 90% van ser
dones i un 10% homes a Catalunya. Segons
Morelló, els perfils es van modificant i feminitzant. En un inici es comença per les
dones de l’àmbit magicomedicinal, que es
podien relacionar més fàcilment amb la suposada “secta de les bruixes”. Podien ser
curanderes, llevadores, però també qualsevol dona, afegeix Castell, perquè en aquella
època era molt comú que fessin servir les
plantes medicinals o les oracions com a remeis. Després, el perfil s’amplia fins a les
dones d’altres estrats socials, però Morelló
puntualitza que les més perseguides són les
més vulnerables, entre elles les migrades
–sobretot del sud de França– i les vídues.
Ara, qui era la principal acusació a Catalunya no eren els autoanomenats caçadors de bruixes ni tan sols l’Església, sinó
les mateixes dones del poble o de la família: gran part de les denúncies vénen de
mares a qui se li han mort els fills, però
també d’enveges veïnals o retrets familiars.
“No és que les autoritats fossin fanàtiques.
Sense el beneplàcit de gran part de la població ,la cacera de bruixes no hauria durat
300 anys”, remarca Castell.
Per què hi ha tanta cacera?
Catalunya va ser un dels territoris on la cacera de bruixes va ser més important, i
una de les explicacions més consolidades

pels experts és perquè es tractava d’un
regne feudal amb lleis pròpies, on els poders locals tenien molta autonomia jurídica. “La Corona catalanoaragonesa o el
regne de Navarra tenien furs i lleis pròpies
on la Inquisició no tenia competència, ja
que es tracta de judicis de caràcter civil i
no eclesiàstic”, explica Castell . Per tant,
en els indrets menys centralitzats ni la Inquisició ni els Reis Catòlics tenien tanta
competència ni autoritat com els poders
locals. “Els que jutjaven eren els batlles o
els senyors feudals”.

Com funcionaven els judicis?
Segons Castell, primer es rebia l’acusació
–principalment de veïnes–; es procedia a
detenir la dona, la Fiscalia començava a recol·lectar “proves” a través d’enquestes
–allà és on rebien més queixes d’altra gent
del poble–, i com que no es trobaven proves
concretes, se les inventaven buscant “marques al cos” de les dones que provessin que
eren bruixes; la dona negava el crim; es
procedia a la tortura, i si no confessava
s’esperava a fer-se el judici, que podia durar un any. Qui pagava per aquests judicis
eren els mateixos veïns, que a la vegada havien de mantenir viva l’acusada fins al veredicte, així que per accelerar el procés o es
demanava l’ajuda a un expert perquè certifiqués si era bruixa o se la seguia torturant fins que confessés. Si la dona finalment confessava, a vegades deia noms
d’altres dones: podien ser noms de difuntes per així evitar greuges, però també
d’enemigues o de les dones que l’havien inculpat. A més de la condemna a mort,

Segons Núria Morelló,
cal “reivindicar i restaurar
la dignitat” de les dones
jutjades de bruixeria
I afegeix: “El crim de la
bruixeria no està pensat
contra la dona, però sí la
creença que el sustenta”
Estudiar la cacera de
bruixes pot servir per
deixar de perseguir les
minories en el present
també hi havia la condemna econòmica,
que era la confiscació de béns.
Tot i que, com apunta Eroles, l’Església
va contribuir a generar el discurs misogin
que cristal·litzaria en la persecució de les
dones, la Inquisició va salvar més d’una
dona de la forca a Catalunya. “Van veure
que se’ls estava escapant de les mans i ho
van intentar controlar per imatge pública,” relata l’escriptora. L’any 1618, centenars de dones van ser jutjades per bruixeria a Catalunya, acusades de provocar
desastres climàtics, la malaltia i la mort
dels veïns. Davant de l’allau de casos, les
autoritats virregnals van prendre el control dels judicis per absoldre-les.

PAULA ERICSSON

REVISTA SÀPIENS-CEDIDA

primera llei contra la bruixeria al Pirineu
català, en concret a les valls d’Àneu el
1424. El text acusa les persones assenyalades de pertànyer a una secta que actua
amb el diable per fer el mal, i per tant no es
tracta d’un crim sexuat, sinó d’un crim que
fa un grup els membres del qual realitzarien “tractes impúdics amb el diable”, assenyala Morelló. Així doncs, en un inici la llei
no apuntava directament a les dones, sinó
a suposats heretges de la fe catòlica.
Però, què va passar el 1487? A través del
Malleus Maleficarum, un text escrit per dos
monjos dominicans alemanys, Heinrich
Kramer i Jacob Sprenger, es comença a feminitzar la bruixeria. Segons aquest text, el
diable pot encarnar una figura terrenal i tenir relacions sexuals amb humans, i acusa
directament les dones de la seva “maldat femenina” i “feblesa”, cosa que les faria més
dèbils davant el diable. “En la tradició medieval ja hi havia moltíssima misogínia, i a
partir d’aquest tractat la tendència es gira
cap a la persecució de les dones”, apunta
Castell. Morelló assegura que la creença de
la maldat femenina ja venia d’Aristòtil, Sòcrates, Pitàgores i Tomàs d’Aquino, que deia
que el mal es pot expressar a la Terra a través del diable, obrint la porta a la construcció de l’estereotip de la bruixa. “El crim de
la bruixeria no està pensat contra les dones,
però la creença que el sustenta sí”, declara.

Ivet Eroles presenta ‘Dones al marge’ a la Fira de les Trementinaires de Tuixent.
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Actualitat Medio ambiente

Dos técnicos liberan ejemplares de ‘fartet’ –’Aphanius iberus’, una especie de pez– en las aguas del Delta del Llobregat.

Humedales,
un pulmón
natural
amenazado
por el ladrillo

Los expertos aseguran
que estos terrenos carecen
de protección y señalan
el caso de la ampliación
del aeropuerto en el Delta
del Llobregat como un
muy mal ejemplo. Las
zonas húmedas son un
reservorio de biodiversidad
y un recurso ecológico
para combatir el
calentamiento global

Maria Rubio
BARCELONA

L

a gasolinera para las aves
que migran, el nido de muchas otras especies, un engullidor de CO 2 y una recarga esencial de agua
dulce. Estas y otras funciones son las que hacen de las
zonas húmedas un punto estratégico ambiental, pero también para evitar inundaciones de zonas habitadas, para favorecer el
drenaje de agua hacia los acuíferos e incluso
como una posible atracción económica con
impacto positivo. La Generalitat tiene cuantificados hasta 2.980 humedales en Catalunya, aunque los expertos indican que su
situación es alarmante, y citan los planes de
Aena para hacer desaparecer uno de gran
relevancia, en el Delta del Llobregat, con
una posible ampliación del aeropuerto.
“Se trata de espacios que se inundan
temporal o permanentemente y son especialmente importantes para las aves. Van
desde una riera que se encharca cuando
llueve hasta una marisma tan compleja
como la del río Llobregat o la del Ebro”, explica Lluís Toldrà, miembro de la Lliga per a
la Defensa del Patrimoni Natural (Depana)
y abogado ambientalista. Los humedales
están protegidos internacionalmente por el
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como filtros”, un método que según la especialista se imita en las mismas depuradoras
modernas. Y también funcionan como regulador del ciclo del agua, evitando males
mayores en zonas pobladas: “Actúan como
un tapón del sistema hidrológico y permiten la infiltración de agua a los acuíferos”.

“Son un punto de
absorción de carbono y
pueden ‘digerir’ materia
orgánica”, agrega

Sepultadas por la ciudad
Aun así, gran parte de los humedales se ha
ido desvaneciendo a lo largo de los años,
cuando antes cubrían el litoral mediterráneo: “¿Te imaginas que una comarca se llamara Bosque y no tuviera ni un solo árbol?
Pues nosotros tenemos una que se llama
Maresme y no tiene ni una marisma”, ironiza Ramon Ferré, técnico de Gepec-Ecologistes de Catalunya. Cita la gran presión
demográfica y urbanística que sufre la
costa: “Concentra la mayoría de la población a escala global”. Algo que genera un
desequilibrio ecosistémico: “Cuando llueve
en Cunit se dice que hay muchos mosquitos
porque las cunetas de la carretera, impermeabilizadas, se llenan de agua. Ahí antes
había humedales. Se está substituyendo un
ecosistema por un elemento artificial”.
Broekman cree que hay que proteger las
zonas húmedas de otros usos del suelo,
como el urbano o instalaciones turísticas
como campings, y propone ofrecer “soluciones diplomáticas”, combinando zonas urbanas con húmedas, o apostando por infraestructura efímera en el caso de bungalows y
hoteles. Al alto grado de urbanización de la
costa se suma la sobreexplotación de los
acuíferos o los traspasos de una cuenca hidrográfica a otra: “Aquí no se hace un control de cuánta agua sale de un pozo y para

Un reservorio de biodiversidad
“Las zonas húmedas del mundo son las que
permiten la migración de aves”, acentúa
Annelies Broekman, investigadora sobre el
agua en el Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (Creaf). “Son lugares
que muchas especies necesitan para cerrar
su ciclo de vida. Si desaparece el humedal,
desaparece toda la especie”, dice, y menciona a los animales con fases de larva, los
peces o los anfibios, y todos aquellos que se
alimentan de ellos. “Estamos hablando de
lo que es la guardería, la escuela infantil, el
centro de pediatría para muchos animales”.
El otro grupo de especies que necesita de estas zonas son las aves: “No podrían llegar
desde Escandinavia a África sin las zonas
húmedas”, donde crían y se alimentan.
Así mismo, Broekman señala que estos
espacios son una herramienta natural muy
potente para luchar contra el calentamiento global: “Son un punto de absorción
de carbono a causa de la abundante vida
que hay, y pueden digerir materia orgánica.
Tienen una función de depuración, sirven

Ferré (Gepec): “Tenemos
una comarca que se
llama Maresme y no
tiene ni una marisma”
Toldrà (Depana): “AENA
no cumplió las medidas
que Europa exigió para
ampliar el aeropuerto”

Arriba y a la derecha, dos imágenes de la vida en los Aigüamolls de l’Empordà. Abajo, una balsa del Delta del Llobregat.

ACN

Convenio de Ramsar, y cuatro zonas húmedas catalanas forman parte de la Lista de
Humedales de Importancia Internacional:
los Aiguamolls de l’Empordà, el Delta del
Ebro, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y el lago de Banyoles.
Más allá de estos, existen humedales y
marismas con un valor ambiental ampliamente reconocido, como el mismo Delta del
Llobregat o l’Estany d’Ivars i Vila Sana (Pla
d’Urgell). Otros muchos desaparecieron
hace más de un siglo: “Mussolini ya les declaró la guerra a las marismas para luchar
contra el paludismo. Aquí no se quedaron
cortos: el franquismo secó la Janda de Cadiz
o el mismo Estany d’Ivars en Catalunya, que
luego se recuperó”, explica Toldrà. A ello se
le deben sumar la transformación de zonas
húmedas para el cultivo, que precedió al urbanismo de ladrillo y cemento.

Problemas en el Llobregat y el Ebro
Pero incluso los humedales más reconocidos, destacados o incluso protegidos están
seriamente amenazados. El caso más urgente y que vuelve a estar en el foco es el del
Delta del Llobregat, en el cual Aena propone una nueva ampliación del aeropuerto
afectando, otra vez, lagunas del ecosistema, como es La Ricarda, protegida por la
Red Natura 2000. Otra vez, porque esta infraestructura ya se amplió en 2008 con el
permiso excepcional de la Comisión Europea a cambio de intervenciones ambientales compensatorias, sacrificando parte de
otra laguna, el Remolar-Filipines: “No han
cumplido ninguna de las medidas que les
exigieron, al contrario. Después de que Depana interpusiéramos una queja y tras 20
años, la Comisión les ha dicho que deben
cumplir. ¿Y qué dice Aena? Pues que quiere
ampliar otra vez”, denuncia Toldrà.
El ambientalista señala que, en caso de
que se construya sobre La Ricarda, esta no
será recuperable nunca en una escala humana. No entiende por qué se está asumiendo una obra que nada en dirección
opuesta a la lucha contra la emergencia climática: “Siendo generosos, con la covid-19
el sector de la aviación cuenta con un 60%

del pasaje que contaba antes. ¿Qué necesidad hay de ampliar el aeropuerto ahora a
costa del Delta? Si las constructoras han
perdido dinero, que se encarguen de desmantelar el aeropuerto, no de ampliarlo.
Prefiero que regalen el dinero, no hace
falta destrozar la naturaleza”.
Con mayor protección cuenta el Delta
del Ebro, que está amparado por el Convenio de Ramsar. Aunque esto no significa
que esté a salvo. Los ambientalistas advierten que el Delta está retrocediendo: “Hace
años que le falta aportación de sedimentos
y se está produciendo una transformación
muy rápida”, dice Toldrà, quien señala los
embalses de aguas arriba. Lo corrobora Ferré, quien denuncia que mientras han conseguido llamar la atención de los gestores
de las Tres Gargantas de China, no consiguen que la Confederación Hidrográfica
del Ebro se ponga manos a la obra: “Los humedales de este país dependen de personas que no tienen formación en ecosistemas y que no saben cómo funcionan”.

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT-ACN

Y avisa: “No se realiza
un control de cuánta
agua sale de un pozo
y para qué”

qué, como sí pasa en Navarra. O vemos cosas como el traspaso del río Siurana hacia el
embalse del Baix Camp. Está bien priorizar
que la gente tenga agua potable, pero nos
olvidamos de las otras obligaciones”. “Si los
acuíferos bajan de capacidad, la zona húmeda se seca. Si un río no tiene agua para
formar meandros y generar pequeñas lagunas, toda esa vida se pierde”, añade.

ALEIX FREIXAS-ACN

Broekman (Creaf):
“Muchas especies
los necesitan para
cerrar su ciclo de vida”
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Actualitat Exclusiva ‘Público’

Juan Carlos I fraguó su
fortuna con la venta de
armas a países árabes

DI

A

‘Público’ ofrece una serie de
informaciones exclusivas
que revelan los cimientos
ocultos de la fortuna del
rey emérito: no se asientan
en las comisiones por
un porcentaje del crudo
importado como se hizo
creer, sino en el tráfico de
armas. Esta es la verdadera
historia de un fraude
gigantesco y de quienes
lo administraron

I

PE

W

IK

Manuel Prado y Colón de Carvajal,
a quien Juan Carlos de Borbón
habría encomendado hacerle rico
por cualquier vía.

Carlos Enrique Bayo
MADRID

A

ntes de subir al trono, el
heredero a la Corona
b orbónica designado
por el dictador Francisco
Franco ya está obsesionado con acumular una
gran fortuna, la que su
padre nunca tuvo. Para lograrlo, Juan Carlos de Borbón promociona a Manuel Prado
y Colón de Carvajal, su mejor amigo desde
los años sesenta, para que le haga rico por
cualquier vía, sea suplicando dádivas de
otras casas reales –no solo europeas– o sacando tajada de las relaciones económicas
internacionales del Estado.
Juan Carlos I nombra –en 1977– senador por designación real a este descendiente directo de Cristóbal Colón, y lo hace
embajador especial plenipotenciario permanente de España y administrador solidario al 50% –como pantalla de su participación– de todos sus negocios, empezando
por el más rentable: la venta de armas.
En la primera visita de los reyes españoles a Riad, en octubre de 1977, el hoy emérito negocia la creación de una empresa
conjunta hispano-saudí, supuestamente
para canalizar el comercio entre los dos países: Alkantara Iberian Exports. El príncipe
Fahd –hombre fuerte del régimen teocrático del rey Jaled– nombra delegado saudí
en Alkantara al magnate Adnan Khashoggi,
traficante de armas cuyo holding Triad International ostentará el 50% del capital.
Juan Carlos designa a Manuel Prado como
presidente de la compañía, financiada con
fondos públicos en la mitad española: el
Instituto Nacional de Industria (INI) pondrá un 25% y Focoex –Fomento del Comercio Exterior, del Banco Exterior de España
pero operando desde Panamá– el otro 25%.
La intención de que esa joint venture
quede fuera del control fiscal de la Hacienda Pública se trasluce en el hecho de
que Alkantara no se constituye en Madrid

Juan Carlos I estaba
obsesionado con
acumular la fortuna que
su padre nunca tuvo
El presidente
Felipe González se
opuso a las comisiones
por el crudo del Golfo
ni Riad, sino en Londres, el 6 de julio de
1978, como “Private limited with Share Capital company”. Borja Prado Eulate, hijo del
socio y testaferro del rey, es colocado en la
empresa por parte de Focoex, para la que
trabajará de 1980 a 1988. En aquellos
años, todas las operaciones internacionales
de ventas de armamento y material militar
son consideradas “materia clasificada”. La
ley impide obtener los documentos de esos
contratos gestionados por Alkantara.

González, contra las comisiones
En 1980, Adolfo Suárez viaja a Riad para
asegurarse el suministro de crudo saudí,
pero su ignorancia del inglés no le permite
desentrañar los negocios con ese país de
Colón de Carvajal, al que había nombrado
primer presidente de Iberia (1976-78) y
presidente del Instituto de Cooperación
Iberoamericana (hasta 1982). De aquella
época parte la denuncia que hizo en 2014
el catedrático de Economía y exconsejero
delegado de Campsa, Roberto Centeno,
quien asegura que Prado se llevaba una
comisión de “uno o dos dólares” por cada
barril de petróleo adquirido en el Golfo
Pérsico, y que el ministro de Hacienda de
Suárez, Francisco Fernández Ordóñez, le
impidió en 1979 cerrar la compra de
150.000 toneladas de crudo que había negociado a buen precio con la Kuwait Petroleum Company, advirtiéndole de que
“Manolo Prado es la única persona que

tiene derecho a comprar petróleo en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes”.
Mucho se ha insistido en que ese trato
de favor con la Corona pervivió durante la
presidencia de Felipe González, pero una
fuente consultada por Público afirma que
el líder socialista no permitió esas comisiones e incluso fue oído, a la salida de un despacho con Juan Carlos en La Zarzuela, diciéndole a Sabino Fernández Campo –jefe
de la Casa Real– en voz muy alta: “¡Y de ese
uno o dos por ciento del petróleo que dice
Prado, nada de nada! ¿Eh?”.

Cien millones, sin interés
Una prueba de que el rey no llega a ingresar cuantiosas comisiones de las compras
de crudo es que, para conseguir los fondos
con los que operar como intermediarios de
otros negocios, envía en 1980 a sus dos
hombres de confianza, Manuel Prado y el
príncipe georgiano-ruso Zourab Tchokotua, a pedirle un préstamo a otro de los
siete hijos de la esposa preferida del fundador de Arabia Saudí, el legendario Saud:
Salmán bin Abdulaziz, entonces emir de
Riad –ahora rey del país–, a su fastuoso palacio de Marbella, el Al-Riyad. Para sorpresa de Prado y Tchokotua, Salmán accede, habla con sus hermanos y les
proporciona un crédito a diez años, sin interés, por valor de 100 millones de dólares
–unos 7.500 millones de pesetas–. Una
cantidad que, en pesetas, ascenderá a más
de 17.000 millones cuatro años después a
causa de las continuas devaluaciones.
Una de las personalidades más cercanas
al rey durante ese periodo afirma a Público
que ese dinero es depositado en una cuenta
de Sogenal (Société Générale Alsacienne
de Banque), de Ginebra. La importancia de
ese depósito acredita a Prado para convertirse en consejero de la entidad –uno de los
mayores bancos europeos–, al ser nombrado presidente de la Société Generale de
Banque en Espagne, y retira anticipadamente los intereses de diez años –unos 33
millones de dólares–, dinero con el que se
financiarán sus actividades como intermediarios de operaciones comerciales internacionales y especulaciones inmobiliarias.
Tráfico de armas con Khashoggi
La voluntad de Prado y Khashoggi de hacer
negocios opacos de tráfico de armas a través de Alkantara se demuestra cuando, el
13 de agosto de 1982, la registran en el paraíso fiscal de Chipre. Así puede operar
fuera del control tanto del Gobierno saudí
como del español, que en 1985 hace su primer informe oficial sobre las más importantes compañías de venta de armas españolas, con datos de años anteriores, y
coloca a Alkantara a la cabeza de la lista,
aun admitiendo que sigue siendo incompleta y que La Moncloa no controla el destino final de las exportaciones de material
bélico español, menos aún las comisiones.
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12.500 millones en comisiones
Después, El Assir consigue una carta de intenciones firmada por el secretario general
de la Administración de la Defensa Nacional marroquí, que le permitirá seguir vendiendo armas a Marruecos durante años
por un importe total de 570 millones de
dólares –más de 62.000 millones de pesetas–. Un negocio que ansiaban las empresas de armamento españolas, como Enasa,
Land Rover Santana, Empresa Nacional
Santa Bárbara, Explosivos Alaveses, Enosa,
Amper e Inisel. Esa operación es la mayor
venta de armamento del Gobierno español
a Marruecos de la época, y las comisiones
que se reparten los mediadores sumarían

El traficante de armas
Adnan Khashoggi era
el delegado saudí en la
‘joint venture’ Alkantara
El emérito obtuvo
un préstamo de cien
millones, sin interés, del
príncipe saudí Salmán
Algunas comisiones
millonarias del rey y sus
socios fueron pagadas
con fondos públicos
unos 12.500 millones de pesetas. Pero “los
comisionistas que trabajaban con Alkantara hacían tráfico de armas con todos los
países que podían, aprovechando todas las
guerras y conflictos de aquellos años”, asegura a Público uno de los amigos del rey.
Prado pronto ve la necesidad de ocultar
mejor sus actividades lucrativas a medias
con Juan Carlos I. Así que en 1983 fija su
residencia en Ponilly, junto a Lausana, y
funda en Suiza la compañía Trébol S.A.
con Tchokotua. El tercer socio de ese trébol
es el rey, aunque su nombre nunca figura
en los documentos, según asegura a Público uno de los que estaban en el círculo
íntimo del monarca. Esta fuente subraya
que muchos de los millonarios de la élite
económica y financiera de Madrid sabían
que Trébol S.A. era el vehículo de las inversiones de Juan Carlos I, porque ni Prado ni
Tchokotua lo ocultaban en ese ámbito,
aunque regía un silencio informativo absoluto en los medios de comunicación.

Operaciones desde Suiza
Desde Suiza, para Prado es fácil evadir fiscalmente los beneficios del holding Trébol
en España, a pesar de que sigue pasando la
mayor parte del tiempo en la Zarzuela, “y
Juan Carlos, que lo que necesita es el reconocimiento de todas las monarquías europeas, adopta a dos primos, que no pegan
golpe ni tienen un duro –Carlos de Borbón
y Dos Sicilias, Duque de Calabria, y el rey
Simeón de Bulgaria– y los pone a trabajar
en la compra-venta de armas de Alkantara”, explica a este diario la fuente antes
citada. “Pero tampoco disponen de muchos
fondos, porque gastan demasiado”. Aún
así, en 1984 Alkantara es ya la mayor exportadora de armas de España, y su mejor
cliente acaba siendo Egipto, que compra
buques de guerra y vehículos militares a
empresas españolas. Enasa obtiene por esa
vía contratos para vender miles de camiones Pegaso y cientos de blindados por valor

ACN

En enero de 1989, el INI decide disolver
Alkantara por el escándalo provocado por
la imputación de Khashoggi en el caso
Irán-Contra; la venta de armas a Irán, violando el embargo, para financiar a los mercenarios que combatían al Gobierno de Nicaragua (1985-86). Pero, antes de ser
imputado, Khashoggi le pasa los trastos de
Alkantara al traficante de armas de origen
libanés Abderramán el Assir, al que ha introducido en la beautiful people de Marbella –gente guapa como el gran amigo de Felipe González, el empresario Enrique
Sarasola, los Albertos (Alcocer y Cortina)
o el ministro Carlos Solchaga, todos asiduos de las fiestas privadas de Khashoggi–,
hasta el punto de que El Assir se acaba casando con María Fernández-Longoria, hermana de la esposa de Adrián de la Joya
–socio y padrino del comisario Villarejo,
quien es amigo de otro traficante de armas,
Monzer al Kassar–, Cristina. El padre, Carlos Fernández-Longoria de Pavía, es embajador en Egipto (1985-90), país con el que
les será muy rentable la intermediación de
Alkantara en la venta de armamento.
Los negocios de venta de armas de la filial chipriota de Alkantara continúan casi
dos años más, hasta su disolución el 14 de
noviembre de 1990. Por ejemplo, en el verano de 1989 El Assir negocia en Rabat la
venta a Marruecos de siete aviones de
transporte CN-235 fabricados por Construcciones Aeronáuticas. Cada aparato
cuesta 1.100 millones de pesetas, así que el
montante del negocio ronda los 7.700 millones de pesetas, de los cuales unos 2.750
se van a abonar con préstamos del Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD) y el resto con
créditos blandos españoles, a un interés que
oscila entre el 7% y el 9% –los préstamos al
consumo superan el 18% en España.
El Assir y sus socios –Prado, en nombre
del rey, con el que es socio a medias de todas las inversiones, y Tchokotua– se embolsan una cuantiosa comisión del 20% sobre el total, unos 1.500 millones de
pesetas, que paga el Estado español, tal
como recogerán José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en El dinero del poder: la trama
económica en la España socialista.

El rey emérito Juan Carlos I, en una imagen de archivo.

de casi 600 millones de dólares. Por su
parte, Bazán vende dos corbetas, todo ello
gracias a la línea de créditos blandos que
abre España al Gobierno de El Cairo a través de ocho convenios por un valor previsto
de 22.000 millones de pesetas. Préstamos
españoles con los que el Ministerio de Defensa egipcio adquiere ese armamento.

Pagadas con fondos públicos
Sin embargo, en 1985 Egipto suspende pagos en plena crisis financiera internacional
y nunca devuelve los créditos a España.
Eso sí, las fabricantes españolas cobran
todo lo facturado y los socios de Alkantara
se embolsan sus comisiones millonarias íntegras, a cuenta de los préstamos del Estado. Diez años después, España tendrá
que condonar a Egipto 18.800 millones de
pesetas. Por tanto, toda la operación, incluidas las comisiones del rey y sus socios,
se pagan con fondos públicos, según la
obra ya citada de Díaz Herrera y Tijeras.
No obstante, los gastos fastuosos en los
que incurren los socios del holding Trébol
merman enseguida esos ingresos y Prado
trata de hacer también negocios inmobiliarios. Aunque en ese terreno es un desastre
y sus sucesivas inversiones fracasan.
En 1989, Prado va a presentarse a Javier de la Rosa, cuyo cargo de delegado en
España del potentísimo Kuwait Investment
Office (KIO) es ambicionado por las más altas autoridades económicas y políticas del
país, muchas de las cuales acuden al presidente de esa oficina kuwaití de inversiones
internacionales, Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, para asegurarle que se ha equivocado
al escoger a su apoderado español. Hasta
Solchaga intenta conseguir ese puesto.
“El rey es socio mío en todo, al 50%”
Lo primero que hace el testaferro del rey es
mostrar a De la Rosa una carta de Juan
Carlos I, dirigida a su “hermano” el emir de
Kuwait –el jeque Yaber III–, subrayando

que la persona adecuada para representar
a KIO en España es Prado. Pero este tranquiliza de inmediato al financiero catalán,
prometiéndole que no cursará esa misiva
regia ni tratará de arrebatarle el puesto,
porque confía plenamente en él, pese que
aún no lo conoce. Y le asegura –como declarará De la Rosa después ante el juez–:
“Prefiero hacer negocios contigo, y si los
hacemos has de saber que la mitad de todo
de lo que se gane es para mí y la otra mitad
para el patrón” [en referencia al rey]. “Porque es socio mío al 50% en todo”.
Ya de salida del despacho, Prado indica
a De la Rosa que, como primera operación
conjunta, KIO debe adquirir la mitad de la
finca que el rey y él tienen junto al circuito
de Jerez y donde proyectan el desarrollo
inmobiliario Sherry Golf Montecastillo. De
la Rosa accede a la inversión, desaconsejada por los técnicos, y Trebolquivir –cuyo
presidente es Prado– anuncia que ambas
compañías invertirán 10.000 millones en
la construcción de un complejo turístico y
deportivo. Aunque KIO no tiene intención
de meterse en semejante proyecto faraónico de dudosa rentabilidad.
Este tipo de operaciones llevan a la
ruina a los socios de Trébol, pues se gastan
el crédito de 100 millones de dólares de
Salmán bin Abdulaziz, y, al cumplirse el
plazo de diez años para devolverlo, tienen
que mendigar a KIO que les preste esa
misma cantidad. Además, en 1990 Sadam
Husein invade Kuwait y la guerra da al
traste con los negocios conjuntos, así que
Prado –acosado por las causas judiciales–
deberá apartarse de sus funciones como
administrador personal del rey y traspasar
la sociedad secreta con el monarca a Alberto Alcocer, siempre asistido por su
primo Alberto Cortina.

Texto completo del artículo y próximos capítulos
de la serie en la página web de Publico.es
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Les claus de la setmana

2’6%
La xifra

Última hora

Els titulars
d’augment de l’IPC

La taxa de variació anual de l’IPC a Catalunya
es va tornar a situar en el 2,6% al juny segons
l’INE. Els increments més destacats es van
registrar en el transport (9,4%); seguit
de l’habitatge, l’aigua i l’electricitat (9,1%).

El tuit

Redacció Barcelona
El Govern ha obert contactes
formals amb el Comitè Olímpic
Espanyol per presentar candidatura
als Jocs Olímpics d’hivern del 2030
Barcelona-Pirineus. El president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
ha enviat una carta al president
del comitè, Alejandro Blanco Bravo,
“per la possible presentació” de la
candidatura, que el territori implicat
haurà d’avalar en una consulta.

“La cinquena onada avança
amb xifres rècord entre
els joves i afecta lleument
les persones vacunades”
Divendres, 9 de juliol

Joan-Lluís Lluís @Joanlluislluis 15 de juliol

Primer pas per als
Jocs d’Hivern 2030

NOVA ONADA DEL CORONAVIRUS

Poc importa el que diu una consellera que s’adreça en
castellà als cònsols a Barcelona, el seu missatge veritable
és: el català només serveix per parlar a d’altres catalans.
O sigui, és una llengua regional i prou.
Com a catalanoparlant em sento insultat.

32

527

1,3m

Mar Calpena @mcalpena 15 de juliol
Stop sectors econòmics parlant de dades
epidemiològiques. No són ells qui ho han de fer, i la
majoria desinforma quan els posa un micro al davant.
Una altra cosa és que parlin com els afecten restriccions,
etc. Però la seva opinió sobre què és de risc i què
no val menys que zero.

1

7

32

CRISI AL GOVERN ESPANYOL

“Pedro Sánchez nomena
l’exalcaldessa de Gavà Raquel
Sànchez ministra de Transports
i passa Iceta a Cultura en una
àmplia remodelació del seu Govern”
Dissabte, 10 de juliol

EUROCOPA DE FUTBOL

“Itàlia es proclama campiona
d’Europa a la tanda de penals en
una intensa final contra Anglaterra”
Diumenge, 11 de juliol

La imatge

FOTÒGRAFA: GEMMA SÁNCHEZ (ACN)

FRE A LA DESESCALADA PER ATURAR LA COVID

“Catalunya tanca tota l’activitat
d’oci a dos quarts d’una de
la nit i prohibeix trobades
de més de deu persones”
Dilluns, 12 de juliol

PERSECUCIÓ JUDICIAL CONTRA L’INDEPENDENTISME

“El Tribunal Suprem rebutja la
suspensió cautelar dels indults”
Dimarts, 13 de juliol

NOVES RESTRICCIONS CONTRA LA PANDÈMIA

Primer gran incendi de l’estiu, a les portes metropolitanes
El foc originat dimarts entre Martorell i Castellví de Rosanes ha estat el primer gran incendi de l’estiu, i molt
pròxim a l’àrea metropolitana de Barcelona. Les flames van cremar més de 200 hectàrees i es va haver de
desallotjar mig centenar de veïns d’una urbanització i una residència d’avis.

“El Govern acorda recuperar el
toc de queda nocturn a Barcelona
i 157 municipis més que superen
els 5.000 habitants”
Dimecres, 14 de juliol
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Revista de premsa

Hungría

Àngel Ferrero

Algunos comentaristas
creen que el primer
ministro húngaro ha
cruzado una línea roja
y sellado su destino.
Otros llaman a la cautela:
Orbán, indican, ha salido
airoso de otros lances

S

e le ha agotado la suerte a
Viktor Orbán? El pasado 15
de junio la Asamblea Nacional de Hungría aprobó con
los votos de Fidesz y Jobbik
una ley que prohíbe compartir materiales informativos a menores de 18 años que según el gobierno promuevan la homosexualidad y la
transexualidad. Además, con la nueva ley
se crea un registro oficial para las personas
y organizaciones que quieran impartir clases de educación sexual en las escuelas y
permite también a las autoridades intervenir la publicidad y contenidos audiovisuales si puede haber menores de edad entre
su público. La ley ha motivado la repulsa
de las organizaciones de derechos humanos y varios países miembros de la Unión
Europea (UE). En esta ocasión, sin embargo, la Comisión Europea podría golpear
al primer ministro húngaro por su flanco
más débil: de acuerdo con el Frankfurter
Allgemeine Zeitung, en la mesa de trabajo
de su presidenta, Ursula von der Leyen, se
encuentra un informe de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en el que se denuncian graves irregularidades en la gestión
de los fondos europeos. ¿Nos encontramos
ante el final de la escapada para Orbán
ahora que aspiraba a convertirse en mascarón de proa de la ultraderecha europea?

El economista alemán Wolfgang Münchau llamaba a la cautela desde EuroIntelligence: “Viktor Orbán es el más peligroso
de la nueva estirpe de líderes populistas de
extrema derecha porque es inteligente”.
“Las críticas desde Europa, si algo consiguen, es reforzar la estrategia: permiten al
gobierno húngaro explotar su principal argumento ideológico, a saber, que es el campeón de la familia cristiana húngara frente
a una Unión Europea impía y globalista”,
señalaba el medio estadounidense Vox.
En esa misma cabecera, Cas Mudde,
profesor de la Universidad de Georgia especializado en extrema derecha, hablaba
de una situación de tablas: “Hungría se reafirma en su papel de «defensora de los valores tradicionales» mientras la mayoría de
Estados europeos occidentales reclaman
para sí la superioridad moral sin que nadie
pague el precio por ello”. Jan Feddersen
apuntaba en el Tageszeitung alemán a motivaciones internas detrás de esta ley. “A favor de la legislación anti-queer votaron
concretamente también los antiguos ultraderechistas del partido Jobbik, que habían
formado una alianza anti-Orbán con la izquierda y los liberales para las próximas
elecciones generales”, escribía Feddersen,
y añadía que “este bloque opositor ahora se

Münchau: “Es el más
peligroso de los líderes
de extrema derecha
porque es inteligente”
En las elecciones del año
que viene la oposición
concurrirá unida: solo
la une el rechazo a Orbán
Si la oposición gana, se
enfrenta a la ardua tarea
de revertir el declive
democrático de Hungría

CONSEJO DE EUROPA

¿Chocó Orbán
contra una pared?

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una cumbre europea.

ha dividido”. Además, continuaba, “el redactado de la legislación es tan vago que
hace difícil perseguir penalmente a los infractores: que un libro infantil queer dejará
de estar disponible está claro; que en el futuro Muerte en Venecia, de Thomas Mann,
u Orlando, de Virginia Woolf, estarán geobloqueadas en los servicios de streaming
por considerarse películas y series queer es
muy improbable”.
El año que viene Orbán volverá a encabezar la lista de Fidesz para las elecciones
generales en coalición con el Partido Popular Cristiano Demócrata (KDNP). Contra él
se espera que concurra una lista de la oposición unificada, aún sin nombre, formada
por Jobbik, el Partido Socialista Húngaro
(MSZP), la social-liberal Coalición Democrática (DK), los liberales de Momentum y
dos partidos verdes, Diálogo para Hungría
y el Partido Verde Húngaro. Como se deduce de esta enumeración, lo único que
une a estos partidos es su oposición común
a Orbán. En una secuencia temporal, las
encuestas de intención de voto aparecen
desde hace semanas como dos ondas sinusoidales que se cruzan, con Fidesz-KDNP
y el bloque de la oposición alternándose
como ganadores por un estrecho margen.
Gergely Karácsony, el alcalde de Budapest que venció al candidato de Fidesz en
2019 en una lista única de la oposición, declaró a The Atlantic en un reportaje de Yasmeen Serhan publicado la semana pasada
que “puede que sea la última oportunidad”. “Si perdemos ahora –apostilló Karácsony–, eso tendría enormes consecuen-

Ultraderecha con
rostro de mujer
La vicepresidenta del Partido
de los Finlandeses, Riika Purra,
anunció el pasado 8 de junio su
intención de presentarse a las
próximas primarias a la presidencia del partido tras la renuncia
de su líder, Jussi Halla-aho. De
ganarlas, Purra, de 44 años y
desde hace 20 declarada flexitariana, se sumaría así a Giorgia
Meloni (Hermanos de Italia),
Marine Le Pen (Agrupación
Nacional) y Alice Weidel (Alternativa para Alemania) en la lista de
mujeres al frente de un partido
de ultraderecha en Europa.

cias”. “Sin embargo, ganar las elecciones
sería solamente la mitad de la batalla –comentaba Serhan–. Incluso si la oposición
unida consigue formar un gobierno, se enfrenta a la ardua tarea de revertir el declive
democrático de Hungría, un proceso que
ha visto a sus instituciones ser socavadas,
a sus medios de comunicación ser limitados, y sus recursos, explotados por Orbán
y sus aliados”. Desde Varsovia se contempla todo lo que sucede en Hungría –y cómo
responden desde Bruselas– de reojo. Pase
lo que pase, por ahora se impone la precaución porque, parafraseando a Mark Twain,
los rumores de la muerte política de Orbán
podrían demostrarse como exagerados.
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Cultura Aniversario

T DE TEATRE,
30 AÑOS
DE RISAS Y
EMOCIONES
LA COMPAÑÍA RECUPERA
‘DELICADES’ EN EL
GREC. MAMEN DUCH,
CARME PLA, MARTA
PÉREZ Y ÀGATA ROCA
REMEMORAN ANÉCDOTAS
ENCIMA Y DEBAJO DE
LOS ESCENARIOS Y
REFLEXIONAN SOBRE LA
PROFESIÓN DE ACTRIZ
Núria Martorell
BARCELONA

T

ener la complicidad del
público, el aplauso de
la crítica y la fidelidad
de tus seguidores te
permite muchas cosas.
Por ejemplo, mantenerse 30 años en plena
forma. La compañía T de Teatre festeja su
30º aniversario recuperando una de sus
obras más emblemáticas, Delicades, de Alfredo Sanzol –la primera en la que incorporó a actores masculinos, Albert Ribalta y
Jordi Rico–. Del 15 de julio al 18 de agosto,
se instalará por primera vez en el Teatre
Goya dentro de la programación del Festival Grec, después de que el año pasado, a
raíz de la covid, cayera del cartel. Vuelve
esta historia de historias que rebosan humor y magia, diversión y ternura. Casi una
veintena de sketches se suceden en esta ca-

lidoscópica comedia que Sanzol escribió
inspirándose en su infancia entre abuelas
y tías, con la guerra civil de fondo.
El dramaturgo navarro, director del
Centro Dramático Nacional, recuperó estos fragmentos con una mirada contemporánea, conmovedora, hace una década.
“Estrenamos Delicades hace 10 años y,
como este 2021 cumplimos 30, ¡es un doble aniversario!”, celebra Àgata Roca. “Todas teníamos muchas ganas de recuperarla”, aclara Mamen Duch. “Le tenemos
un cariño muy especial”, añade Carme
Pla, mientras Marta Pérez asiente. La cita
con las cuatro es en la oficina que tienen
en la calle Tallers de Barcelona, su centro
de operaciones desde 2008. Y cuesta muy
poco que ellas mismas rememoren sus
propias historias encima y debajo del escenario. Anécdotas variopintas con Delicades como punto de partida. Pero 30 años
dan para mucho.
Empezamos con una muy animal que
rescata Duch: “Nos pasó en un pequeño
teatro de Colombia. Nos avisaron de que
en la primera fila habría un perro que iba
siempre a las funciones. No un perro de
compañía de un invidente, no, ¡un perro
espectador! Dijimos: «De acuerdo. Pero en
una escena sale un perro ladrando. Esperemos que no pase nada». Y no pasó”. Pérez
completa la versión: “Al acabar la obra, nos
vino a saludar, movió la cola y se fue. Es
broma, solo se fue”, ríe.
“Uf, tenemos tantas –reconoce Duch–.
Son muchas giras y horas de furgoneta”.
“¡La Volkswagen! –exclama Pérez–. Representa una etapa en la que hicimos grandes
giras. La de Homes fue tan extensa que no

1

tocábamos puerto”. Duch tira del hilo (musical): “¿Os acordáis que siempre cantábamos A mil kilómetros, de Luz Casal? ¿Y Ya
no puedo más, de Camilo Sesto?”. El resto
le responde cantando: “Siempre se repite
la misma histoooria”.
Duch retoma la palabra con un episodio digno de un thriller. “Camino a Vitoria,
un señor empezó a hacernos señales. Tenía el coche parado. Nevaba. Paramos la
furgoneta. «¿Me lleváis hasta la próxima
gasolinera?». Le indicamos que sí y regresa con una cosa enorme, tapada con
una manta. Parecía un cadáver. Todas
pensamos: «Ahora es cuando saca el
arma». Resultó ser el escultor Néstor Basterretxea con una escultura que le había
comprado Pere Portabella y quería arreglar. Pero no acaba ahí: nos enseñó un millón de pesetas diciendo: «El millón y la es-

Mamen Duch: “Hacen
falta más papeles para
mujeres de nuestra
generación”
Marta Pérez:
“Esta sociedad
consumista nos obliga
a conservarnos jóvenes”
Carme Pla: “Cada
obra es una aventura.
Pero hay mucha
inestabilidad laboral”
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PAU ROS

DAVID RUANO

3

4

Tres décadas
de sonrisas
1

Las T de Teatre, en su
oficina de la calle Tallers
de Barcelona.

2

Una imagen de ‘Homes’,
de 1994, cuya gira hicieron
en una furgoneta.

3

‘Dones com jo’ (2014)
retrataba a una generación
de mujeres en plena crisis.

cultura van conmigo». Luego nos invitó a
cenar, a visitar el Parlamento vasco para
ver su escultura y vino a vernos al teatro”.
Un relato lleva a otro. Este lo narra Pérez: “En la gira Homes llegábamos tarde a
un pueblo de Extremadura. Nada más
acercarnos había un montón de niños esperándonos que se pusieron a correr tras la
furgoneta gritando: «¡Ya llegan los comediantes!». Al bajar, el responsable de cultura nos preguntó si el espectáculo era
apto para niños. Contestamos que se dicen
palabras fuertes, etc. Él insistió: «¿Hay destape o no?». Tuvimos las primeras filas llenas de niños comiendo palomitas que no
paraban de reír. Fue una de las veces que
me he sentido más... cómica”. ¿Y qué es lo
que sienten cuando no están sobre la tarima? ¿Cuáles son sus pasiones? A Pla le
gusta “el autoconocimiento, el crecimiento

DAVID RUANO

MONTSE GIRALT

4

personal, la psicología”. A Duch, el yoga,
pintar y escribir. “Tengo dos libros publicados”. La pasión de Pérez es viajar y los hoteles. “Me encanta la sensación de tener las
cosas necesarias para vivir y basta. Todo es
ligero”. Mientras que a Roca la atraen “el
periodismo y la política”.
Por muchos focos que se pongan, ser actriz tiene sus claros y sus sombras. Para Pla,
“cada obra es una aventura. Pero hay mucha inestabilidad laboral”. Sus compañeras
asienten. Duch asegura que gracias al teatro entiende mejor la condición humana.
“Es un trabajo en equipo, pero esto también
es un inconveniente, porque cuando no hay
bolos lo echas de menos. Y también al público”. Roca constata: “Te permite vivir una
vida paralela. Pero no siempre la puedes
ajustar a la de la familia o las amistades”. Y
Pérez afirma: “Ser actriz te lleva a vivir con

intensidad un proceso creativo, pero la incertidumbre de no saber qué pasará en el
futuro es muy dura. La irregularidad de la
profesión hace que sea difícil planificar porque no depende de ti ¡y pasan los años!”.
Precisamente envejecer y ser mujer es
un condicionante muy injusto en la profesión de actriz. Todas coinciden en que la fecha de caducidad les llega antes que a los
actores. ¿Qué solución hay? “Escribir más
papeles para mujeres de nuestra generación”, sugiere Duch. “Una amiga de 40 años
ha aceptado un papel de madre de una
chica de 36. Están eliminando a toda una
generación”. “Y no solo la nuestra, también
la de las mujeres de 60”, critica Roca. Pla
considera: “Hace falta una reeducación de
la sociedad. Esperemos que el cambio lo
vean nuestras hijas. O las hijas de nuestras
hijas, porque es un tema que arrastramos

Una escena de ‘Delicades’,
estrenada hace diez años y
que vuelve a representarse
en el Festival Grec.

hace siglos. Pérez aboga por “cambiar el
punto de vista. A veces, hasta las mismas
mujeres no luchan por cambiar la situación
o ni siquiera son conscientes. Llevará
tiempo conseguirlo”. Pla prosigue: “Es muy
injusto. Porque nos apartan justo cuando
más sabes. Una doctora con 30 años de oficio tiene muchos más conocimientos y está
más valorada. Lo que no pasa con una actriz”. Duch va más allá: “La sociedad valora
muy poco a la gente mayor. A la experiencia y la madurez”. Y Pérez aporta una acertada visión panorámica: “Esta sociedad
consumista nos obliga a conservarnos jóvenes. No se permite envejecer, porque también hay muchos intereses económicos en
la moda y la cosmética”.
Las T de Teatre van sobradas de Tablas y
Talento. El Tiempo debe jugar a favor de su
Trayectoria. Gracias por sus Testimonios.

PUNTUALS, PROPERS
I POPULARS
Biblioteques
BARCELONA

Bib. Ateneu Barcelonès
Bib. Barceloneta-La Fraternitat
Bib. Bellvitge
Bib. Bon Pastor
Bib. Camp de l’Arpa-Caterina Albert
Bib. Can Rosés
Bib. Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Bib. Canyelles
Bib. El Carmel-Juan Marsé
Bib. Clarà
Bib. El Clot-Josep Benet
Bib. Collserola-Josep Miracle
Bib. Les Corts-Miquel Llongueras
Bib. Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
Bib. Fort Pienc
Bib. Francesc Candel
Bib. Francesca Bonnemaison
Bib. Gòtic-Andreu Nin
Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda
Bib. Horta-Can Mariner
Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra
Bib. Jaume Fuster
Bib. Joan Miró
Bib. Nou Barris
Bib. Poblenou-Manuel Arranz
Bib. Poble-sec-Francesc Boix
Bib. Ramon d’Alòs-Moner
Bib. Les Roquetes
Bib. Sagrada Família-J. M. Ainaud de Lasarte
Bib. La Sagrera-Marina Clotet
Bib. Sant Antoni-Joan Oliver
Bib. Sant Gervasi-Joan Maragall
Bib. Sant Martí de Provençals
Bib. Sant Pau-Santa Creu
Bib. Trinitat Vella-José Barbero
Bib. Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot
Bib. Vapor Vell
Bib. Vila de Gràcia
Bib. Vilapicina i la Torre Llobeta
Bib. Zona Nord

Distribució
gratuïta i
personalitzada.
Segmentació
territorial a l’àrea
metropolitana

Vallès
Occidental

exemplars
setmanals

Maresme

Punts de recollida

ABRERA

Bib. Josep Roca i Bros

AIGUAFREDA

Bib. Lluís Millet i Pagès

BADALONA

Bib. Can Casacuberta
Bib. Llefià-Xavier Soto
Bib. Lloreda
Bib. Pomar

Barcelonès

Baix
Llobregat

BADIA DEL VALLÈS

Bib. Vicente Aleixandre

BALSARENY

Bib. Pere Casaldàliga

BARBERÀ DEL VALLÈS

Bib. Esteve Paluzie

CASTELLDEFELS

Bib. de CastelldefelsRamon Fernàndez Jurado

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Bib. Central de Cerdanyola

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Bib. Marta Mata
Bib. Sant Ildefons

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SANT ADRIÀ DE BESÒS

MONTGAT

Bib. Tirant Lo Blanc

EL PAPIOL

Bib. Valentí Almirall

EL PRAT DE LLOBREGAT

Bib. Central Pare Miquel

Bib. Antonio Martín

GAVÀ

PREMIÀ DE DALT

Bib. Josep Soler Vidal
Bib. Marian Colomé

Bib. Jaume Perich i Escala

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Bib. Martí Rosselló i Lloveras

Bib. La Bòbila
Bib. La Florida
Bib. Josep Janés
Bib. Santa Eulàlia

EL MASNOU

Bib. Joan Coromines

MOLINS DE REI

Bib. Pau Vila

MONTCADA I REIXAC

Bib. Can Sant Joan
Bib. Elisenda de Montcada

40.000

PREMIÀ DE MAR

Bib. Font de la Mina
Bib. Sant Adrià

SANT ANDREU DE LA BARCA

Bib. Aigüestoses

SANT BOI DE LLOBREGAT

Bib. Jordi Rubió i Balaguer
Bib. Maria Aurèlia Capmany

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Bib. Central Gabriel Ferrater
Bib. de Mira-sol-Marta Pessarrodona
Bib. de Volpelleres-Miquel Batllori

SANT FELIU DE LLOBREGAT

RIPOLLET

Bib. Montserrat Roig

RUBÍ

Bib. Mercè Rodoreda
Bib. Miquel Martí i Pol

Bib. Ripollet
Bib. Mestre Martí Tauler

SABADELL

Bib. Can Puiggener
Bib. del Nord
Bib. de Ponent
Bib. Els Safareigs
Bib. del Sud
Bib. Vapor Badia

SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN

Bib. Joan Margarit

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Bib. Can Peixauet
Bib. Central de Santa Coloma de Gramenet
Bib. del Fondo
Bib. Singuerlín-Salvador Cabré

Arc de Triomf
Bac de Roda
Badalona-Pompeu Fabra
Baix Llobregat
Barceloneta
Bellvitge
Can Vidalet
El Carmel
Catalunya
Ciutadella-Vila Olímpica
Mercat de Collblanc
Escola Industrial
Espanya
Fabra i Puig
Fondo
Fontana
Francesc Macià
Glòries
Horta
Hospital Clínic
Jaume I
Lesseps
Llucmajor
Maria Cristina
Palau Reial
Palau Robert
Paral·lel
Passeig de Gràcia-Gran Via
Poblenou
Pubilla Casas
Rambla Catalunya-Rosselló
Rambla-Boqueria
Sagrada Família
Sagrera
Sant Adrià de Besòs-Joan XXIII
Sant Andreu
Santa Eulàlia-Torrassa
Sants Estació
Sarrià
Torrassa
Universitat
Ronda Universitat-Pelai
Vall d’Hebron
Virrei Amat
Zona Universitària
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Cultura Recomanacions literàries

Cussà per sempre i lectures
per descobrir racons de món
Lídia Penelo | Barcelona
Tristesa de la terra
Éric Vuillard
Edicions 62 144 pàgines 15,90 €

La massacre dels indis
Si el futur de la terra et preocupa, el que
ha fet Vuillard amb aquest llibre et commourà.
Prenent el tema de la fundació dels Estats
Units d’Amèrica i la massacre dels indis
i l’espoli de les seves terres, l’autor recrea
la vida de Buffalo Bill i transmet l’horror dels
indis supervivents que es van veure obligats a
formar part de la companyia Wild West Show.

L’emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé
Arola Editors 89 pàgines 12 €

Ebullició popular
Si tens ganes de capbussar-te en l’ambient
del Paral·lel d’ara fa 100 anys, aquest text
teatral de Lluïsa Cunillé et portarà a la
Barcelona de poc abans de proclamar-se la
Segona República, en un moment que la ciutat
plora la pèrdua de Palmira Picard, l’artista que
dominava l’oci nocturn. Un viatge efervescent a
ritme de cuplets i proclames polítiques.

Sucre cremat
Avni Doshi
Edicions de 1984 352 pàgines 19,90 €

Mares i filles
Si t’agraden les històries sobre els lligams
familiars, aquesta novel·la t’atraparà. La
protagonista, marcada per una infància poc
convencional, es veu obligada a fer-se càrrec
d’una mare que mai s’ha ocupat d’ella. Les
relacions entre mare i filla són tenses, i el
que ha fet Doshi és un relat atrevit sobre
la maternitat i la lluita per ser un mateix.

Herbes i flors de camps i vores de camins
Josep M. Panareda
Brau Edicions 192 pàgines 20 €

Una guia molt útil
Si comptes les hores per perdre’t pels marges
i els camps i vols conèixer una mica més les
herbes i les flors que hi trobaràs, necessites
aquesta guia. L’autor ha sabut fer una eina útil
i divulgativa, amb fitxes i imatges, apta per a
tots els públics. Un llibre que es pot convertir
en un bonic passatemps per a tota la família.

Un día cualquiera en Nueva York
Fran Lebowitz
Tusquets 368 pàgines 20 €

La vida a la gran ciutat
Si somnies a travessar l’Atlàntic i plantar-te
a Nova York per jugar a pel·lícules, t’anirà molt
bé llegir aquest llibre de Fran Lebowitz. Amb
un estil irònic, cruel i elegant, aquest
llibre reuneix la prosa de la fins ara poc
coneguda escriptora a qui molts comparen
amb la Dorothy Parker moderna. Llegir-la
et despertarà més d’un somriure.

Formentera Lady
Jordi Cussà
LaBreu Edicions 404 pàgines 19 €

Talent narratiu
Si penses que el millor homenatge que
se li pot fer a un escriptor és llegir-lo i tens
ganes de passar unes hores amb el talent
narratiu de Jordi Cussà, busca un exemplar
de Formentera lady, de Cavalls salvatges
o d’El primer emperador i la reina Lluna, obra
que li ha merescut el premi Crítica Serra d’Or
pòstum. Amb la seva mort la literatura es
queda una mica òrfena.
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Cultura Agenda

El Béjart Ballet Lausanne presentarà ‘Ballet for Life’ al Festival Castell de Peralada.

Béjart Ballet Lausanne
inaugura Peralada

Judith Vives

Després d’un any sense poder-se celebrar,
el Festival Castell de Peralada es retroba
aquest estiu amb el seu públic. El Béjart Ballet Lausanne inaugura aquest divendres
una cita que, fins a l’1 d’agost, reunirà el bo
i millor de la lírica i la dansa internacional.
Sota la direcció artística de Gil Roman, el
Béjart Ballet Lausanne presentarà Ballet
for Life, un espectacle inspirat en figures
com Freddie Mercury i Jorge Donn, que
van morir joves durant els anys en què el
virus de la sida va irrompre amb força.
La programació de dansa del festival de
Peralada inclou també l’actuació del Ballet
de Barcelona, q
 ue estrenarà Perspectives el
22 de juliol. La peça, que desafia les normes de gènere de la dansa de la mà del seu
director artístic, Chase Johnsey, servirà
també per inaugurar un nou espai del festival, el Mirador del Castell. I el dia 23, tindrà lloc la gala de dansa d’homenatge a
Carmen Mateu, promotora del festival,
amb Ballet under The Stars.
El festival de Peralada també oferirà
l’oportunitat de veure la Tosca de Puccini
en versió concert amb les grans veus de
Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i
Carlos Álvarez en els rols principals.
També es podrà veure una òpera escenificada, amb la nova producció d’Orlando, de
Händel, que reunirà sobre l’escenari Xavier Sabata, Sabina Puértolas, José Antonio López, Casa Lys i Eve-Maud Hubeaux,

dirigits per Rafael Rodríguez Villalobos, i
amb el conjunt barroc Vespres d’Arnadí. El
tenor Javier Camarena clourà el festival l’1
d’agost amb un concert líric acompanyat
per l’orquestra del Gran Teatre del Liceu.
A més a més, l’escenari de l’Església del
Carme acollirà els debuts de dues de les
veus emergents més destacades de l’actualitat: el francès Benjamin Bernheim i la
soprano wagneriana Lise Davidsen, que
oferiran dos recitals lírics a Peralada els
dies 24 i 31 de juliol, respectivament. La
programació inclou també una vetllada
amb William Christie i Les Arts Florissants,
així com un recital per apropar la lírica als
més joves amb Opera Followers.
El canadenc Rufus Wainwright, un vell
conegut del festival, hi tornarà el 24 de juliol amb Ah! Live Again: Unfollow The Rules,
mentre que Sílvia Pérez Cruz oferirà Farsa
(Gènere impossible), acompanyada del ballarí Andrés Corchero.
Els organitzadors del festival van explicar en la presentació de la programació
que garantir la seguretat del públic ha estat
un dels reptes als quals han hagut de fer
front aquest any, i també la dels artistes i
l’equip propi, davant la dificultat de desplaçar companyies que superin el centenar
d’integrants. L’aforament previst és del
70%, que suposa un públic màxim de 700
espectadors en la màxima assistència.
DATA Fins a l’1 d’agost
LLOC Peralada (Alt Empordà)
PREU En funció de l’espectacle

La nova edició d’aquest festival amb
caràcter solidari canvia el format i se
celebrarà amb un aforament reduït
de 2.000 a 3.000 persones en una
nova ubicació a l’Estadi Olímpic, on el
públic seurà en seients assignats. La
pandèmia també ha fet modificar l’estructura de la cita: en la seva tercera
edició, se celebrarà diversos caps de
setmana entre el juliol i l’octubre.
Molts artistes confirmats per a
l’edició del 2020, que es va haver de
cancel·lar, han mantingut el seu compromís: Anuel AA, Lola Indigo, Omar
Montes, La Pegatina, Stay Homas,
Oques Grasses, Don Patricio, RVFV,
31FAM, Alba Reche i Aleesha. I se n’hi
sumen de nous, com Natalia Lacunza,
Morad, Eva B i Hugo Cobo.

El Share també ofereix la possibilitat de realitzar accions solidàries a través d’un sol clic, abans, durant i després del festival. En la seva app es
poden dur a terme aquestes accions
per conscienciar sobre temàtiques
com el canvi climàtic, la igualtat de gènere i els drets humans fonamentals
gràcies a la col·laboració d’ONG com
Acnur, Metges sense Fronteres, Acción
contra el Hambre, Amnistia Internacional, Creu Roja, Proactiva Open
Arms, Greenpeace, Jane Goodall Institut, Change.org, Auara, Share The
Meal, Common Goal i Teaming.
DATA Del 17 de juliol al 30 d’octubre
LLOC Estadi Olímpic (Barcelona)
PREU En funció de l’espectacle

SHARE FESTIVAL

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

Nova ubicació i calendari
per al solidari Share Festival

Lola Indigo, una de les artistes que participaran en el Share Festival.

Accions artístiques
a la Granadella

Zero3, l’altaveu
d’accions culturals

Olea Terra és una proposta artística
que se celebra a la Granadella, i que
uneix patrimoni, paisatge i diferents
llenguatges artístics amb la cultura de
l’oli. Dissabte, 17 de juliol, es farà una
presentació de productes i un tast de
la cervesa artesana Margalef Beer, seguit d’un concert del cantautor irlandès Brian Caffrey, amb Jean Paul a la
guitarra i Alex Gaspa a la percussió.

El Convent de Sant Agustí i la Biblioteca Bonnemaison celebren una nova
edició de Zero3, un cicle amb propostes artístiques i culturals al barri de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
de Barcelona. Dijous 22 serà el torn
del soul de Clarence Milton Bekker. I
divendres 23 es farà El ball de les cireres, de Patricia Hastewell, a partir de
l’obra de Montserrat Roig.

DATA 17 de juliol
LLOC La Granadella (les Garrigues)
PREU 3 €

DATA Fins al 23 de juliol
LLOC Barcelona
PREU Gratuït amb inscripció prèvia
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El Festival Portalblau arrenca
amb l’homenatge a Joan Margarit

L’Ateneu Barcelonès ha programat un
seguit d’activitats de música i literatura per amenitzar les vetllades del
juliol. Les activitats se celebren al
jardí de l’Ateneu. La pròxima cita tindrà lloc dimarts 20, amb la música en
directe de Gradus Jazz. Dijous 22 serà
el torn de la música de Sara Lilu &
Alesander Peña, mentre que el dia 27
es farà una lectura de fragments de
textos de Clarice Lispector a càrrec de
Luh Quintans i Clara Nascimento, actrius, i Jeca Mo, poeta i cantant.

Mario Gas dirigeix Vicky Peña i Pablo
Derqui en un autèntic tour de force a
l’escenari, en l’adaptació de la novel·la de Juan Rulfo Pedro Páramo.
Pau Miró s’ha encarregat de la dramatúrgia d’aquesta adaptació, on els
dos intèrprets fan tots els personatges
de l’obra i on l’escenografia recrea un
ambient surreal i poètic. L’obra es vertebra a través de Pedro Páramo, un
home humil que arriba a ser el cacic
del seu poble, Comala, abans de tornar-se un poble fantasma.

DATA Fins al 27 de juliol
LLOC Ateneu Barcelonès (BCN)
PREU 6 €

DATA Fins al 8 d’agost
LLOC Teatre Romea (BCN)
PREU 30 €

L’Àfrica d’Odile Sankara
desembarca a La Gleva Teatre
Considerada una de les directores
d’escena i dramaturgues més rellevants d’Àfrica i la veu més destacada
de Burkina Faso, Odile Sankara arriba
aquest mes a Barcelona per portar a
La Gleva Parole Due, un espectacle
que posa en comú les tradicions escèniques i interpretatives d’artistes africans del Senegal, Burkina Faso, la
Martinica i Guadalupe, alguns residents a Catalunya. Tots els intèrprets
parlen en les seves llengües, però amb
una voluntat comuna de fer coincidir

la seva diversitat a través del llenguatge universal de la poesia. Música,
coreografia i paraula es donen la mà
per mostrar un llenguatge nou i poderós, que és el de la unió de les persones
i els més desfavorits per aconseguir
–es tingui l’origen que es tingui, la
llengua que sigui i la raça que es vulgui– un anhel comú de llibertat.

El Festival Portalblau inaugura aquest dissabte la 14a edició amb un homenatge al
poeta Joan Margarit, a càrrec de Carles Duarte i Maria Rubert de Ventós. Fins al 15
d’agost, Portalblau presenta un programa
més ampli i variat, amb la incorporació de
més disciplines artístiques i amb actuacions
inèdites creades per a localitzacions específiques del festival, com el Cementiri Mariner o el Jardí Clos del Pastor, que s’hi incorporen com a nous escenaris. La resta
seran la Mar d’en Manassa, l’Alfolí de la Sal,
el Fòrum i la Muralla grega d’Empúries, i el
Claustre del museu del MAC-Empúries.
El festival acollirà prop d’una vintena
d’activitats entorn de la dansa, la poesia, la
música i la literatura. Entre els artistes del
cartell destaquen Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Greer, Judit Neddermann, Suu, Manu Guix, Alba Carmona, Dafné Kritharas, Manel, Miki
Nuñez, Mireia Calafell amb Björt Runars,
Manuel Forcano amb Mahi Binebine, El
Pot Petit, Cia de Dansa El Paller, Faula
d’Orfeu, Cossoc i Cor de Teatre.

Portalblau estableix enguany col·laboracions amb el Festival Sismògraf i el Mot.
A més, ha incorporat un market els dies 16
i 17 de juliol a la plaça Univers/Riells i que
aplegarà una gamma àmplia de productes
mediterranis, així com un nou restaurant
al Fòrum Romà, una zona village a Empúries i una terrassa a la Mar d’en Manassa.
DATA Fins al 15 d’agost
LLOC Empúries
PREU En funció de l’espectacle

FESTIVAL PORTALBLAU

Nits culturals a
‘Pedro Páramo’,
l’Ateneu Barcelonès al Teatre Romea

El Pot Petit actuarà a Portalblau.

DATA Del 14 al 25 de juliol
LLOC La Gleva Teatre (BCN)
PREU 20 €

El Primavera Sound programa, per
segon estiu, el cicle Nits del Fòrum,
l’alternativa al festival de capçalera.
Durant dos mesos, oferiran una programació que compta amb les actuacions, entre altres, de Bad Gyal, Ara
Malikian, Rigoberta Bandini, Crim,
Califat ¾ i Estrella Morente. Com a
novetat, s’ha creat un escenari a la
part superior del recinte que acollirà
propostes emergents.

ANIMALS PETITS PER ALS MENUTS

PRIMAVERA SOUND

DATA Del 17/7 al 16/9
LLOC Parc del Fòrum (BCN)
PREU En funció de l’espectacle

CHRISTIAN NITARD

El Primavera Sound recupera
el cicle Nits del Fòrum

La cantant Bad Gyal.

El Museu de Ciències Naturals de
Barcelona organitza una exposició per
als més petits que els permet descobrir
com els animals neixen, creixen i aprenen. Bebès animals està especialment
recomanada per a visitants de 3 a 8 anys,
i aprofita el poder dels animals de
despertar l’atenció i la curiositat dels
nens i nenes per donar a conèixer la
biologia i el comportament dels animals
en les seves primeres etapes, des que
neixen fins que abandonen el niu.

Elements com l’observació, el joc, el
tacte i la identificació de trets i comportaments comuns amb les cries d’altres
espècies es fan servir per mostrar
aquesta evolució als menuts. Bebès
animals permet descobrir 75 espècimens
a través d’un gran muntatge amb nou
activitats multimèdia, una col·lecció de
30 audiovisuals i 13 activitats educatives
i lúdiques. Fins al 8 de maig del 2022, al
Museu de Ciències naturals de Barcelona. L’entrada val 6 euros.
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Esports Noves modalitats

Concebuts com a elements
de cohesió social, la seva
proliferació canvia d’escala
i ja abraça el model
competitiu. Esports com
l’‘skate’ es podran veure als
Jocs, mentre el nou ‘pump
track’ guanya adeptes
Cugat Comas
MATARÓ

Q

uan qualsevol analista d’aquests d’ara,
amb una cama a la
sociologia i l’altra a
l’esport, digui que la
joventut ja no està
per l’esport de competició i que l’únic
que els motiva són
els ordinadors i els e-sports de tipus electrònic, feu-li cas a mitges. El discurs de la crisi
del model clàssic de l’esport de competició
té bastants vicis, i un dels habituals en tots
els relats és veure-ho tot blanc o tot negre.
No és veritat que l’únic que estigui en auge
sigui l’esport electrònic i per ordinador –tot
i que molta gent sigui raticent a considerar-lo com a tal–, els coneguts com a esports
urbans estan en un gran moment i, de fet,
estan consumant un canvi d’escala i han
arribat també al model competitiu.
Quan la setmana que ve comencin els
Jocs Olímpics i corrin com la pólvora les
imatges de les competicions de skate, escalada, surf o fins i tot 3x3, encara resultarà
més evident el boom del model més urbanita d’esport. Les plaques tectòniques del
consum esportiu es mouen, però no cal
anar a Tòquio per comprovar-ho. N’hi ha

prou de fer cap als parcs esportius urbans
de Barcelona, com el de la Via Favència, a
Nou Barris, o el de la Mar Bella, o el jardí
d’Áurea Cuadrado, a les Corts. Epicentres
de moltíssima activitat i noves disciplines
al voltant de l’esport sobre rodes –patins,
monopatins i bicicletes–, que, de fet, ja van
ser els protagonistes de dos dels grans esdeveniments internacionals celebrats a la
ciutat els darrers anys. Els X Games primer
i els Roller Games després. Recordar
aquests darrers en una setmana com
aquesta comporta cita obligada a Ramon
Basiana, el seu ideòleg, traspassat prematurament diumenge passat.
Els esports urbans ja fa temps que van
superar el seu estadi d’element fins i tot
promocionat públicament com a socialitzador i han esdevingut una realitat amb expressions i potes diferents. El mateix Ajuntament de Barcelona justificava la inversió
en instal·lacions com ara parcs públics fa
dos mandats assegurant que “la importància d’aquests esports practicats a l’espai públic es troba en el fet que faciliten i promouen relacions socials, les connexions, els
intercanvis, més que els resultats competitius. Acaben, així, generant i estructurant
xarxes socials de diferents extensions. Per
aquest motiu contribueixen a la creació i al
desenvolupament de diferents formes de
capital social de caràcter urbà”.

El canvi de pantalla
El canvi de pantalla arriba de retruc de
l’augment de la base, els nous models de difusió i consum i l’aparició de noves entitats
o cites competitives que catalitzen l’augment de la pràctica. I és curiós com, a més,
generen un cert tragí fins i tot intermunicipal, ja que a skaters o bikers no els fa res tirar de transport públic per moure’s a fer el
que els agrada. Aquest mateix cap de setmana, per exemple, un topònim que segurament a la majoria de barcelonins li costaria d’ubicar, Castellolí, acull la primera
prova federada de pump track a tot l’Estat.

CEDIDA

Els esports
urbans passen
de pantalla i
arriben als Jocs

Un grup de ciclistes al circuit de ‘pump track’ de Castellolí, a l’Anoia.

Els X Games i els Roller
Games van servir per
promoure els esports
urbans a Barcelona
Aquests esports faciliten
i promouen relacions
socials més que
resultats competitius
La Generalitat ha
finançat l’exitòs
circuit de ‘pump
track’ de Castellolí
Organitzada per l’Associació Esportiva A
Tot i amb Tot (Atiat), amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de l’Ajuntament de Castellolí, aquesta competició converteix Catalunya en pionera a l’Estat
espanyol en la creació d’una lliga nacional
d’aquesta disciplina esportiva emergent, i
es converteix, també, en una de les primeres proves oficials a nivell internacional.
El pump track és una disciplina esportiva emergent que consisteix a superar un
circuit amb pujades i baixades gràcies a

l’impuls dels mateixos salts i els peralts de
la pista, sense necessitat de pedalar. Tot i
que la competició oficial es pot fer només
en bicicleta, el circuit es pot superar amb
altres mitjans, com patinets, patins o monopatins. Aquesta modalitat esportiva ha
guanyat molta presència a Catalunya en el
darrer any, especialment per ser una pràctica que facilita la preparació per a altres
disciplines del ciclisme, com són l’enduro,
el trial, o el BMX, entre d’altres.
El president d’A Tot i amb Tot, Jordi Casablanca, explica: “És tot un honor poder
organitzar a Castellolí el que serà la primera prova oficial de pump track a nivell
nacional, amb els reptes que això ha suposat, com la creació d’uns reglaments específics de la disciplina i la seva posada en
escena”. A poc a poc es van construint circuits aptes per practicar aquesta modalitat del ciclisme que sembla un joc per a
nens, però que enganxa els futurs ciclistes
i els aporta una tècnica que els servirà per
a la resta de modalitats.
La construcció del circuit de pump track
a Castellolí, finançat per la mateixa Generalitat per promoure econòmicament el
municipi, ha estat un “enorme èxit” per “la
gran afluència de gent d’arreu del país que
visita Castellolí per practicar aquest esport
i, alhora, omplen els bars i restaurants i fan
vida al poble”, assegura l’alcalde de la localitat, Joan Serra. I també és així com la
moda urbana arriba a comarques.
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Passatemps

MOTS ENCREUATS

LES 7 DIFERÈNCIES

Horitzontals

Verticals

1. Casa de camp. Segona època del terciari
superior, situada damunt el miocè i sota el plistocè.
2. És una sèrie de dificultats que s’han de passar
per aconseguir un propòsit. Conjunt de coses
amassades. 3. Dit de la capacitat de desplaçar-se
amb els fluids interns d’una planta. Porció d’una
línia corba. 4. Tramvia. Objecte rodó fet de
qualsevol material. Que és de molta qualitat.
5. Vet. Antigament, vas. 6. Esquelet momificat
d’uns 15 centímetres. Concepció imaginària
d’un govern ideal. 7. Pertanyent a la rudita.
Historiador grec del segle IV aC. 8. Institut Català
d’Arqueologia Clàssica. Moble que serveix per
menjar, escriure, treballar, jugar, etc.

1. Col·lecció de mostres de mercaderies que ofereix un
fabricant, un comerciant, etc. 2. Acceptar una herència,
una successió. Al Pallars i a la Ribagorça, pic, cim.
3. Que té sis costats o cares. 4. Pas estret que uneix
dues cavitats o dos òrgans. Al revés, símbol del curie.
5. Persona d’enteniment obtús, no gens intel·ligent.
Cavitat de petites dimensions. 6. Sotmès a embotiment.
7. Individu, subjecte, tipus. Ocell semblant a un ànec.
8. Pollancre. 9. Iaia a mitges. En la tradició popular,
esperit, generalment malèfic, de l’aire i de l’aigua.
10. Arbre de la família de les ulmàcies, molt semblant
a l’om. Dit de certs nervis, artèries i venes de la cama.
11. Substància combustible, sòlida, lleugera i negra.
No tenir cap ... sencer. 12. De l’escola.

SUDOKU

EL LABERINT

SOLUCIONS

Difícil
Fàcil

Difícil

MOTS ENCREUATS
Horitzontals: 1. Masia. Pliocè. 2. Odissea.
Amàs. 3. Sistèmic. Arc. 4. Tram. Bola. Bo.
5. R. Veto. Orsol. 6. Ata. Utopia. A.
7. Rudític. Èfor. 8. Icac. Taules.
Verticals: 1. Mostrari. 2. Adir. Tuc.
3. Sisavada. 4. Istme. Ic. 5. Ase. Tut.
6. Embotit. 7. Paio. Oca. 8. L. Clop. U. 9. Ia.
Ariel. 10. Oma. Safè. 11. Carbó. Os.
12. Escolar.

Fàcil

Montse L. Cucarella
Per què va decidir buscar la seva família
biològica? Tenia 20 anys i pensava que te-

nia una falta d’identitat. Necessitava explicacions: “Per què em va passar a mi? Per
què la meva mare no va fer res per recuperar-me?”. Preguntes que encara no tenen
resposta. Segueixo tenint contacte amb la
família dels meus pares, però amb la meva
mare em vaig endur una decepció. Si ho arribo a saber, no la busco.

Evans Lagerfeld

“Em demanen moltes
explicacions per ser
gai i per ser gitano”
Pateix repressió per ser homosexual i pel seu
color de pell, però vol trencar amb l’estigma
que la comunitat gitana és homòfoba

MONTSE GIRALT

Quan va saber que era gitano? Als 10
anys. Jo ja sabia que era adoptat, però hi
havia una peça que no m’encaixava, perquè em veia diferent dels altres, més moreno de pell. Quan m’ho va dir la meva
mare, em vaig posar a plorar com si fos dolent. Jo no deia que era gitano, no acceptava ser tan diferent de la meva família.
Ara ja no em passa, ara m’encanta.
Com ha viscut aquest “ser diferent”? A mi
m’han faltat al respecte fins i tot anant amb
la meva mare. I des de l’adolescència,
quan ja vas sol pel carrer, m’ha passat de
tot. Des de passar i que la gent s’aparti o
s’agafi fort la bossa, fins a sortir de festa i
parar-me la Policia perquè m’assemblava
a algú que havia robat. Només per ser moreno i anar tatuat. Quan em passen aquestes coses, trec la ploma. A vegades et salva,
et fa semblar menys agressiu.
Ha patit més repressió per ser gitano o per
ser gai? Per ser gai. Hi ha gent que no

m’ubica gaire perquè sembla que si no tocas
las palmas o bailas flamenco no ets gitano.
Em confonen i es pensen que soc sudamericà o del Marroc per ser molt moreno.

Hi ha més homofòbia per part del col·lectiu gitano? No, n’hi ha més entre els paios.

És el que jo conec i on he patit més racisme i més homofòbia. Jo conec gitanos
gais que han hagut de marxar del barri
amb la seva parella. La família no els accepta, però no els margina.
L’han agredit mai per ser homosexual?

Mai m’han apallissat, però si que m’han intentat pegar. Potser no m’ataquen directament per ser gai, però, quan ho saben, busquen qualsevol excusa per acarnissar-se. I
això és el mateix que va passar a la Corunya. Ara, els paios m’han intentat pegar
per ser gai, però els gitanos, mai. No m’han
faltat mai al respecte.
Sembla que hagi de donar moltes explicacions. Sí, i n’estic cansat. Em demanen

moltes explicacions per ser gai i per ser
gitano.

On és la solució? Els atacs venen de la ig-

norància, i això no s’acabarà mai. L’homofòbia sempre tindrà al darrere un discurs
ultranacionalista per justificar-la. Jo no
conec cap gai que no hagi estat agredit.

SEGONA VIDA
Manuel Gil (Badalona, 1993) va néixer
amb el nom de Manuel Manzano al
barri de Sant Roc, en una família
gitana. A causa de la drogoaddicció
dels seus pares, a nou mesos va anar a
un centre d’acollida. El van adoptar
quan tenia dos anys. Des d’aleshores
viu amb la seva família adoptiva al
barri de Sant Martí de Provençals de
Barcelona, però quan tenia 20 anys
va decidir buscar els seus orígens.
Des dels 14 anys es fa dir Evans
Lagerfeld, és molt extravertit
i li agrada el món de la moda.

