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En contra de les càmeres de vigilància a l’espai públic
ALEJANDRO PÁEZ 3r de Ciències Polítiques

L’ús de càmeres de vigilància a les ciutats amb un
programa informàtic al darrere, capaç de

Actualment, els comunitaristes ignoren i
menyspreen l’estatus dels subjectes que

reconèixer la identitat de l’individu, és una
pràctica cada cop més habitual al nostre país i a
Europa. Sota la premissa central de «garantir la
seguretat», es vulneren els nostres drets a la
intimitat i a la llibertat de moviment anònima. I és

conformen la societat, creient que, com el tot ve
abans que la part, la part, per si sola, no val
absolutament res. I això no és així; l’home és un
ésser social, no un ésser gregari. Es distingeix de
la resta, té idees, té autonomia racional i moral i

que identificar el control amb la seguretat és un
pas més cap a la totalització de la nostra societat,
que temps ençà va caracteritzar-se pels valors i
principis clàssics liberals, cada cop més
infravalorats.

té iniciativa pròpia.

La instal·lació de càmeres de vigilància per
abordar el problema de la inseguretat –o el
propòsit de convivència, com afirma el primer

societat democràtica. Com deia el filòsof i
politòleg Norberto Bobbio, l’individualisme no ha
de ser confós amb l’anarquisme filosòfic; el

article de la Llei Orgànica 4/1997– no passa, de
cap de les maneres, per la restricció de la llibertat

subjecte no està desvinculat del tot però, sens
dubte, és independent d’ell.

entre llibertat i seguretat. Certs sectors ideològics
haurien de reconsiderar-ho amb molta més
meticulositat, per tal d’evitar un perillós futur –no
gaire llunyà– o un ja esfereïdor present a alguns
països del món.
El fenomen de la hipervigilància és el resultat
d’una concepció organicista de la societat portada
a l’extrem. L’organicisme defensa que, per
naturalesa, la ciutat és anterior a l’individu.
Aquesta teoria ha derivat en la prevalença
absoluta de la comunitat —avui, una societat de
masses incontrolable— en detriment del ciutadà,
quant a subjecte de dret i racional.

El problema de la inseguretat no passa, de
cap de les maneres, per la restricció de la
llibertat.”
L’Estat té la tasca de garantir, vetllar i no vulnerar
la nostra seguretat. També quant a la llibertat.
L’administració no està complint bé la seva funció
quan un concepte amenaça l’altre o hi col·lideix.
Quan l’Estat ens fa triar entre llibertat i
seguretat —en casos com, per exemple, poder
anar segurs pels carrers sense témer que ens
robin—, ens està fent creure que l’una és
incompatible amb l’altre, i és aquí quan la mentida
s’institucionalitza i hem de fer quelcom per a
denunciar-ho. Cal reconciliar l’individu amb la

LA COLUMNA

envergadura, és reduïr i simplificar una política
pública i donar per perduda la compatibilitat

alhora, respecta la part i la reconeix com el
fonament imprescindible de l’existència de la

febrer 2022

i, qui així ho pensi, està posant en perill ambdós
valors. Creure que, amb càmeres que controlin
fins al parpelleig pot resoldre’s un afer d’aquesta

En canvi, l’individualisme mai prescindeix del fet
que l’home necessita la comunitat per ésser i,

societat, i que la segona sigui construïda de tal
manera que no sigui maligna per al primer i
evitar, així, la imposició de noves opressions i la
pèrdua de velles llibertats.
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López Bofill i la UPF: la llibertat
d'expressió o el poder
d'incomodar

La Universitat ha hagut de maniobrar per corregir el malestar
generat per un precipitat i desafortunat comunicat reprimint el tuit
d’un professor. Cal reconéixer però que després d’assumir l’error,
hagi aconseguit reconduir la situació.

sinó que el seu veritable sentit és la possibilitat
d’incomodar. I és sovint quan s’arriba a

Parlem molt de la llibertat d’expressió, de com
les xarxes socials n’han revolucionat el
concepte, i han democratitzat la possibilitat de

incomodar, que més es qüestionen els límits.

poder-se expressar lliurement. Parlem també
de la capacitat que les xarxes ens donen per
estendre discursos, fins i tot des de l’anonimat.
En certa manera, l’absència de restriccions
evidents pot conduir a la idea que precisament
sigui allò la llibertat d’expressió.
No entraré a discutir que la llibertat d’expressió
sigui allò també, tot i que discrepo més que
aquest en sigui precisament el nucli i el sentit
original. Perquè quan pren especial valor l’ús de
la llibertat d’expressió no és només quan
s’autoritzen manifestacions o podem expressarnos per criticar el sistema, per exemple;

Fa unes setmanes, el professor Héctor López
Bofill, plantejava una reflexió amb el valor afegit
d’estar vinculada al seu camp d’expertesa. En
els pocs caràcters que una piulada permet,
parlava de la contradicció que representa que
la Catalunya que es planteja assolir la seva
plenitud nacional, accepti amb resignació que
morin 25.000 persones per una pandèmia -on
hi ha marge de maniobra d’imposició de
restriccions- però tingui un pànic absolut que
pugui algú morir a causa d’un conflicte
d’emancipació nacional -fet no anecdòtic en
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Durant aquestes darreres setmanes hem pogut
observar com es desenvolupava la cimera

ACTUALITAT

FERRAN PIQUÉ 1r de Dret

conflictes d’aquesta naturalesa.
És evident que la qüestió plantejada pel Dr.
López Bofill incomoda.
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Tweet escrit pel professor Lopez Bofill
que va causar la polèmica

Vivim immersos en les tòxiques dinàmiques que
han anat arrelant a la societat, de considerar que
sovint la millor resposta als discursos o reflexions
incòmodes, o a tot allò que ens pugui fer
qüestionar; és el silenci i la censura. La universitat
malauradament no n’és aliena. I es demostra
quan campanyes instrumentalitzades la
pressionen per reproduir les seves dinàmiques, i
aquesta cedeix. I és que davant de la reflexió del
professor, la resposta d’alguns va ser exigir a la
universitat que les reprimís. Fet al qual la UPF va
accedir, amb un comunicat sentenciant que
malgrat creure en la llibertat d’expressió, no
compartia ni la visió ni els valors del tuit i
n’estudiaria la seva compatibilitat amb el Codi
Ètic.
La desafortunada reacció de la UPF -que hauria
d’haver restat impassible al tuit- va causar un fort
malestar, en ser entesa com un intent de posar
límits a la capacitat d’expressar-se de la
comunitat. Conscients de la precipitació de la
reacció i de la falta de reflexió sobre les seves
conseqüències, la Universitat va moure fitxa
anunciant la convocatòria extraordinària d’un
Claustre per poder reflexionar sobre la llibertat
d’expressió a la Universitat.

“La censura de les reflexions incòmodes
sobre aspectes de caràcter nacional és
precisament l’estratègia d’aquells qui volen
una societat anestesiada […]”
i havent-se disculpat davant dels representants
electes i anunciant la retirada del comunicat, va
presentar i sotmetre a votació una declaració de
reafirmació del compromís de la Universitat amb
la llibertat d’expressió. Una declaració que
incorpora punts com la reprovació de l’ús de
denúncies internes per part de membres de la
comunitat per a blasmar les persones amb
opinions diferents o per a forçar-les a
l’autocensura; o el compromís ferm de garantir un
entorn on es puguin expressar i escoltar opinions
i idees diverses, fins i tot aquelles que puguin
resultar controvertides.
Tanmateix, cal valorar positivament que la
mateixa declaració faci esment també a la
doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans,
segons la qual “el dret a la llibertat d’expressió no
empara aquelles expressions que difamen una
persona o col·lectius concrets”, entre d’altres.
Perquè tal com reivindicava la FNEC, les

ACTUALITAT

nacional que abordi temes amb més profunditat i
vagi més enllà del discurs “mainstream”.

El passat dia 26, en el si del Claustre, màxim
òrgan de representació i dipositari de la sobirania
universitària, el rector Oriol Amat va entonar
el mea culpa,
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Tanmateix, no per això deixa de ser oportuna. La
censura de les reflexions incòmodes sobre
aspectes de caràcter nacional és precisament
l’estratègia d’aquells qui volen una societat
anestesiada, i que censuren qualsevol discurs

reprovacions institucionals només poden existir
davant les situacions d’odi o d’assetjament a
persones o col·lectius.
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La catalanofòbia i l’assetjament a aquells que per
la situació històrica de Catalunya com a minoria

permetre poder aprofitar els acadèmics que
tenim per discutir la qüestió de fons, i la

nacional tenen una càrrega difamatòria
important, en són un bon exemple.

Universitat com a agent social hi té un rol actiu.
Per què no organitzar un debat acadèmic amb
experts sobre “Catalunya, un conflicte

La reflexió que presentava el professor López
Bofill ha causat un innegable interès públic que
malauradament ha reviscut un debat sobre la
llibertat d’expressió que ja hauria d’estar superat
al temple de la paraula lliure. Nogensmenys, com
vaig proposar en el Claustre, això ens ha de

d’emancipació nacional”, i recuperar els bons
costums de fa només deu anys quan la
Universitat emprenia iniciatives similars d’avenç i
de debat en l’àmbit nacional?

Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
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TU TAMBÉ TENS
COSES A DIR?

ACTUALITAT

Tweet escrit pel professor Lopez Bofill
després del claustre

luniversitari.cat/escriu
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La prohibició de les
macrogranges, a debat
AINA TRAFACH 3r de Filosofia, Política i Economia
POL ANGLARILL 4t de International Business Economics

El 21 d’abril passat, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació va anunciar un decret llei per “regular la mida de
les granges de boví”. Així mateix, els governs de quatre
comunitats autònomes, Castella - La Manxa, Aragó, Catalunya
i Navarra, van aprovar iniciatives per limitar l’ampliació i/o
construcció de macrogranges, cosa que ha obert el debat
sobre si cal implementar una llei a nivell nacional...

A FAVOR DE LA PROHIBICIÓ. AINA TRAFACH/ A
Catalunya, hi ha més porcs que persones, però,

Així doncs, no disposar de definicions legals
clares per definir models, dificulta o impossibilita

on es troben tots aquests porcs? Probablement
en grans explotacions intensives, el que molts
podrien anomenar “macrogranges”. Aquest terme,

l’obtenció de dades, l’elaboració de polítiques i fins
i tot el mateix debat entorn aquestes, arribant al
punt que molts governs neguen tenir aquests

tot i que fa anys que s’utilitza des de l’ecologisme i
l’antiespecisme, últimament té una importància

tipus d’explotacions als seus territoris.

primera problemàtica: no existeix una definició
legal concreta. Quan es parla de macrogranges no
només es fa referència a explotacions molt grans,
sinó a un model concret de ramaderia intensiva i
molt poc sostenible. De fet, normalment es fa
referència a les explotacions que entren dins del
Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants
segons el reglament europeu, tot i que només s’hi
contemplen les granges d’aus i porcs. A més,
moltes vegades ens trobem davant de models
mixtes on el bestiar està tant en explotacions
extensives i intensives depenent del moment de la
seva vida.

Més enllà de la definició hi ha una cosa clara:
l’impacte mediambiental que generen. Alguns dels
seus efectes es poden evitar, com la mala gestió
dels purins que poden contaminar aqüífers.
Tanmateix, efectes com l’emissió de gas metà –
molt més nociu el CO₂ – o la gran quantitat d’aigua
necessària per al manteniment i pel mateix
consum del bestiar, són inevitables. Per contra, la
ramaderia extensiva aporta beneficis
mediambientals com la prevenció d’incendis o la
preservació de la biodiversitat en els espais de

VERSUS

En primer lloc, considero rellevant definir què és
una macrogranja. De fet, aquí és on descobrim la

“[…] les macrogranges responen a un
model que precaritza el sector agrícola i
ramader des de fa anys.”
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creixent en el debat polític.

pastura.
6
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A més a més, les macrogranges responen a un
model que precaritza el sector agrícola i ramader
des de fa anys. Cada cop més persones són
desposseïdes de les seves terres i es converteixen
en assalariats de grans explotacions; treballen en

En definitiva, la ramaderia està lliure de la
necessitat d’immediatesa, grans beneficis i preus
baixos imperant, però aquest és un model
insostenible que perjudica les persones, els
animals i el planeta, que no podrà aguantar gaire

pitjors condicions i per menys per tal de poder
suplir la gran demanda en terminis poc realistes a
canvi de les quantitats ínfimes que els paguen els
intermediaris. Això porta als ramaders a
necessitar més bestiar encara que aquest estigui

temps. Ara és el moment de trobar alternatives.

poca qualitat d’animals maltractats. Ja que és
inaudit que un ministre ataqui una indústria
nacional, i encara més quan aquest és el ministre
de consum, s’ha obert un interessant debat sobre
les macrogranges.
La realitat nacional és que aquestes
macrogranges d’entre 4.000 i 10.000 caps de
bestiar són la minoria. De les més de 10.000
explotacions làctiques d’Espanya, només 10 tenen
més de 850 vaques nodrisses.

VERSUS

I així doncs, què fem? Reduïm el consum de carn?
Moltes vegades es posa el focus en els hàbits
individuals de les persones, i si bé és cert que el
consum de productes animals s’ha disparat en els
últims anys, un menor malbaratament alimentari i
unes condicions més justes per part dels
intermediaris farien que no fos necessari tant de
bestiar i que aquest pogués estar en millors
condicions.

4.000, 5.000 o 10.000 caps de bestiar,
contaminant el sòl, l’aigua i exportant carn de
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en pitjors condicions, i tot i que hi ha regulacions
en aquest aspecte, en un model com del que
parlem avui, el benestar animal no és una de les
prioritats.

EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓ. POL ANGLARILL/
Alberto Garzón declarava a The Guardian que a
l’Espanya despoblada es construeixen granges de

7
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A la indústria porcina les explotacions de cicle
tancat poden tenir, de manera general, fins a 750
mares. Tanmateix, comunitats autònomes tals
com Astúries i Cantàbria només tenen ramaderia
extensiva a causa de les característiques del seu

per exemple, Polònia; ja sigui perquè el preu és
més baix o perquè directament a Espanya no en
produiríem prou. Sobre la possible voluntat
d’aquest govern i pròxims d’actuar al respecte,
considero que el camí encertat seria a través de la

terreny.

legislació comunitària, tal com s’ha fet fins ara.

Les macrogranges són el resultat de la
industrialització del procés d’engreix d’animals. Tal
i com ho fan els altres sectors de gran consum, el
disseny del procés industrial busca aconseguir un
bon producte optimitzant els costos. Gràcies a la
productivitat i els controls exhaustius exigits per la
legislació europea i espanyola, el consumidor final
rep un producte bo i barat, i a més a més durant
tot l’any. La contínua oferta que proporciona la
intensiva no la trobem en la ramaderia extensiva.
A més, les explotacions extensives requereixen un
cicle de producció més llarg, costos més elevats i
una geografia determinada que no trobem arreu
de l’estat. Per tot això, necessita generosos
subsidis sense els quals no seria viable. Cal afegir
també, que la qualitat de la carn no es
correlaciona negativament amb el número
d’animals que hi ha a una granja. En el cas de
Catalunya, trobem carn de porc de qualitat com la
de Ral d’Avinyó o porc Duroc que són engreixats
en granja durant un període llarg i alimentats amb
cereals tradicionals.

“Una prohibició de la ramaderia intensiva
[…] no evitaria que els nostres veïns
europeus continuessin produint en
granges de […] 30.000 animals.”
En resum, aquesta controvèrsia posa de nou en
manifest la incomprensió dels governants sobre
les polítiques de comerç exterior i la voluntat de la
tan assenyalada Espanya buida. Mentre es
dediquen a criminalitzar les indústries del turisme
massiu o del sector primari anhelant una Espanya
pròspera, verda i industrialitzada, estan destruint
riquesa sense un pla alternatiu clar i viable.

Segons Garzón, per evitar la desertificació de la
Costa del Sol és imprescindible baixar la
producció de purins. Els emissors de purins són
els mateixos animals, i ho fan tant a la ramaderia

tracibilitat d’origen a destí, un límit de litres de purí
per hectárea i es mesura la concentració del
nitrogen amoniacal.
Una prohibició de la ramaderia intensiva o una
limitació dels caps de bestiar no evitaria que els
nostres veïns europeus continuessin produint en
granges de 10.000, 20.000 i 30.000 animals.
Reconeixent que Espanya pertany a la Unió
Europea i que el flux de béns és lliure, res
impediria que els ciutadans espanyols
comencessin a comprar carn de,

TU TAMBÉ TENS
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
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exemple d’economia circular). Els purins generats
en ramaderia intensiva estan controlats, hi ha una

VERSUS

extensiva (van a parar al mateix camp on creix)
com a la intensiva (usats pel cultiu de conreus,
que alhora seran l’aliment del bestiar, tot un

luniversitari.cat/escriu
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L’habitatge i la salut: drets
fonamentals?
Què són els drets fonamentals i per què és important que tothom
revolución de
elsLa
conegui
los NFT
GENÍS VIVES Jurista per la UB

Sovint sentim a parlar de «drets fonamentals»: a

persegueix una finalitat necessària i no existeix

la televisió, a les xarxes o a les declaracions
d’algun tertulià de la ràdio. Ara bé, què són

cap altre mitjà que l’afecti menys.

comprar ni vendre.
A l’ordenament jurídic espanyol es troben
compresos entre els articles 14 i 29 de la
Constitució de 1978 (CE): la igualtat, la vida, la
llibertat ideològica, la llibertat d’expressió, el dret
a reunió, el d’associació, a l’educació o a sindicarse, entre d’altres. Com a fonamentals, aquests
drets estan més protegits que la resta.

través d’un procediment preferent i més àgil i
arribar, si escau, al Tribunal Constitucional a
través d’un recurs d’empara.
En qualsevol cas, que un dret no tingui encara la
consideració de fonamental no ha d’implicar un
límit i el desistiment en la lluita per aconseguir el
seu ple reconeixement legal: el Dret no és una
qüestió estàtica, inamovible i rígida. De fet, sovint
la societat avança i evoluciona més ràpidament
que les seves lleis.
Podríem convenir que l’accés universal a la sanitat
o a l’habitatge són grans consensos socials, que

Al contrari del que es podria pensar, l’habitatge, la
salut, l’accés a la cultura o a un medi ambient

han de tenir la seva plasmació legal i
constitucional. Per això, si s’elevessin a
fonamentals, es blindaria la seva essència —la

adequat no tenen aquesta condició, malgrat que
estan reconeguts a la carta magna. Els poders

idea que tothom hi ha de poder accedir— davant
dels eventuals canvis legislatius o de govern,

públics —executiu, legislatiu i judicial— estan
obligats a tenir-los com a guia en la seva acció,
però aquests drets depenen de com les lleis els

i es facilitaria la seva efectivitat a través del control
judicial.
Garantir els drets econòmics, socials i culturals no

despleguin, és a dir, del contingut que en cada
moment el legislador consideri oportú.

és gratuït, sinó que té costos. En qualsevol cas, és
necessari assumir-los si volem assegurar unes

En canvi, els drets fonamentals tenen un nucli
essencial i inalterable, que s’ha de respectar
sempre, i la seva limitació ha de ser sotmesa a
judici de proporcionalitat, és a dir, a una anàlisi
per determinar si la intromissió que es produeix

condicions dignes de vida per a tota la població.
Per tant, cal defensar per tots els mitjans els drets
fonamentals conquerits fins ara i treballar per

EL CONVIDAT

Per a Ferrajoli, teòric del garantisme jurídic, són
els drets i llibertats que gaudeixen de màxima
protecció constitucional, perquè els entén com a
universals per a tots els éssers humans com a
persones, com a ciutadans, i que no es poden

El fet que un dret tingui aquest estatus implica,
entre d’altres, que el seu contingut ha de ser
necessàriament desenvolupat per llei, es pot
invocar directament davant dels Tribunals a
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realment els drets fonamentals? S’ha establert un
llistat o per a cadascú serien fonamentals uns
drets diferents?

ampliar-los: perquè en un Estat social i
democràtic de Dret, legalitat i legitimitat han
d’anar sempre de la mà.
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La revolución
de no té una
Per
qué Catalunya
loselectoral
NFT
llei
propia?
Cal resoldre l’anomalia que suposa que Catalunya no tingui una llei
electoral pròpia amb una solució intermèdia que combini
proporcionalitat i representació territorial
BERNAT LLEIXÀ 4t de Filosofia, Política i Economia

Un d’aquests debats cíclics és el de la manca
d’una llei electoral pròpia a Catalunya. Al marge
dels arguments de partidaris i detractors, la
realitat és que Catalunya, és l’única comunitat
autònoma que encara no disposa de la seva
pròpia llei electoral, malgrat tenir-ne les
competències. El sistema electoral català es
regeix per una disposició transitòria de l’Estatut
firmada pel president Tarradellas, en la qual
s’establiren les circumscripcions i els seus escons.
La resta d’aspectes en matèria electoral depenen
de la LOREG

Malgrat que altres qüestions en el debat públic
han desviat el focus mediàtic sobre aquesta
qüestió, periòdicament ha reaparegut en escena.
Per exemple, poc abans de les eleccions del
passat 14 de febrer, quan la situació
epidemiològica generava uns dubtes i incerteses
que s’haurien pogut resoldre més eficientment
amb una llei electoral pròpia. O com amb la
campanya #LleiElectoralJA, que al maig farà deu
anys que deba-t.org va impulsar, i en la qual van
participar personalitats de diferents partits, entre
els quals Albert Rivera, Toni Comín o Pere
Aragonès. Aquest últim, va escriure «una llei
electoral pròpia és necessària, i no tenir-la és un
signe d’immaduresa com a país que no podem
acceptar».
Des d’aleshores les postures d’uns i altres han
evolucionat en major o menor mesura, i en els
darrers anys han estat els partits no

TRENCACLOSQUES

“[…] la realitat és que Catalunya, és l’única
comunitat autònoma que encara no
disposa de la seva pròpia llei electoral

(Llei Orgànica de Règim Electoral General),
aprovada l’any 1985.

febrer 2022

La nostra és una societat de debats recurrents.
Cada cert temps parlem de l’energia, la
meritocràcia, la llengua o molts altres temes, i ens
hi deixem la pell en l’argumentació a favor o en
contra. Que poc temps després tornem
irremeiablement al mateix debat -i normalment al
mateix punt on vam començar-lo en l’anterior
ocasió- només pot ser mostra de dos aspectes de
la nostra essència: o bé som massa
perfeccionistes, o bé tenim una incapacitat
manifesta per arribar a acords.

independentistes els principals actors en
demanar el canvi. És així perquè l’actual sistema
sobredimensiona la representació al Parlament
de les províncies amb menys habitants,
10

La revolución de
los NFT

Inclús podríem entrar en el debat sobre les llistes
obertes per dotar la ciutadania de més capacitat

han optat habitualment per reivindicar el principi
‘una persona – un vot’.

de decisió.

Per la seva banda, els partits independentistes i
altres actors de la societat, malgrat que no
defensen a ultrança l’actual sistema electoral, han
optat per posposar l’elaboració d’aquesta nova llei
electoral. Evitant la hipòtesi de l’interès partidista,
diferents arguments interessants podrien
reproduir-se per refusar un sistema totalment
proporcional. I és que cal reconèixer la distribució
demogràfica de Catalunya i ser conscients que,
davant la macrocefàlia de Barcelona i la seva àrea
metropolitana, un nou sistema hauria de mirar de
garantir certa representació territorial, amb la
qual cosa podrien seguir-se produint
descompensacions en la distribució d’escons al
Parlament.

Sembla evident, doncs, que ni l’immobilisme ni la
proporcionalitat absoluta seran la solució adient.
Caldria explorar una solució intermèdia.
D’exemples arreu del món en trobarem en
múltiples direccions i amb resultats molt dispars.
Si se’m permet, personalment preferiria un
sistema similar a l’alemany, que combinés
mandats directes amb representació
proporcional i que corregís les eventuals
sobrerrepresentacions dels partits capdavanters
mitjançant escons de compensació per als
perjudicats.
És segur que amb voluntat política d’uns i altres hi
ha camp per recórrer i desllorigar l’actual paràlisi
en aquest sentit, que fa dècades que
arrosseguem. Que es resolgui o no implica tornar

Tot i això, altres arguments poden ser sumats al
debat al marge d’opcions partidistes. Des de la
possibilitat de tenir una millor representació

a posar sobre la taula el debat i fer-hi front de
manera decidida per arribar a un acord, que
hauria d’incloure (i depèn de) altres actors més

territorial en cas que les circumscripcions deixin
de ser idèntiques a les províncies i puguin ser

enllà dels partits al Parlament.

comarcals o per vegueries, fins a l’opció d’establir
una llei de proporcionalitat diferent de la d’Hondt
per repartir els escons.
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que és on els partits independentistes obtenen
un percentatge de vots més alt. Aquests actors

TRENCACLOSQUES

A escassos metres del Campus Ciutadella de la UPF, trobem el Parlament de Catalunya.

Aquest article del President de Deba-t.org, fruit de
la col·laboració amb l’Universitari, no reflecteix
necessàriament les visions d’ambdues
associacions.
11

La revolución de
“Billy
Elliot", el musical que
los NFT
Barcelona necessitava
El retorn dels grans espectacles
NATÀLIA PÉREZ 2n de Humanitats

L’obra, basada en la pel·lícula britànica de l’any
2000, arriba amb més força que mai després
d’haver estat onze anys a Londres, quatre a Nova
York i tres a Madrid. Aquesta nova temporada
està sota la producció de “SOM Produce” i ha
aconseguit sobrepassar les expectatives. Dins de
l’elenc d’actors i actrius trobem grans figures com
Natalia Millán interpretant la senyoreta Wilkinson,
Óscar de la Fuente com a pare de Billy, o també
Iker Castell, representant al gran Billy Elliot.
Encara que l’espectacle duri dues hores
aproximadament, és tan immersiu que sembla
que hagin passat qüestió de minuts. Tot l’elenc
assoleix aportar màgia a la trama per fer una
bona i fidel adaptació de la història original. És
cert que pràcticament tothom coneix les escenes
més representatives de l’obra, com la primera
vegada que Billy comença a ballar a la classe de la
senyoreta Wilkinson, entre d’altres. Malgrat que
hem tingut aquestes escenes des de sempre a la
nostra ment i les recordem amb nostàlgia, tot
l’equip arriba a transmetre al públic la sensació
d’estar veient l’obra per primera vegada.

Històricament, Barcelona ha estat una ciutat molt
artística, en tots els sentits de la paraula.
Tanmateix, no sempre ha tingut espectacles com
aquest de forma exclusiva. Encara que l’obra hagi
estat anteriorment en altres ciutats importants
espanyoles, com Madrid, aquesta nova producció
de Billy Elliot només podrà representar-se a
Barcelona i no farà gira nacional degut a les seves
característiques.

“Aquesta mena d’exclusivitat dona prestigi,
fent que l’obra formi part de la història de
la ciutat i es converteixi en un element
representatiu d’aquesta.”
Aquest fet el podríem relacionar amb el musical El
Rey León, el qual fa deu anys que és a Madrid, i
mai han fet una gira nacional per les grans
característiques d’atrezzo i qüestions d’espai.
Aquesta mena d’exclusivitat dona prestigi, fent
que l’obra formi part de la història de la ciutat i es
converteixi en un element representatiu
d’aquesta.

CULTURA

es va estrenar al Teatre Victòria, i la ciutat comtal
va rebre l’espectacle amb les mans obertes.

“[…] l’equip arriba a transmetre al públic la
sensació d’estar veient l’obra per primera
vegada.”
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El mític musical “Billy Elliot” arriba a Barcelona per
conquerir els nostres cors. El passat 9 d’octubre
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De moment, Billy Elliot només estarà uns mesos a
Barcelona, però, i si es queda de forma

Finalment, com amant dels musicals i del teatre
que sóc, puc afirmar que Billy Elliot és la

permanent? Es convertirà en l’essència musical de
la ciutat? Potser no ho podrem saber mai. Tot i
així, el que sí sabem del cert és que ha tornat
perquè a la gent li interessa. El públic de la capital
catalana té una gran passió per l’àmbit teatral i es

representació que Barcelona necessitava, ja que
el públic esperava amb ganes tornar a
emocionar-se amb grans espectacles com els que
es feien abans. Estic comptant els dies per poder
tornar-me a aventurar i endinsar-me de nou en la

pot demostrar amb l’èxit que han tingut clàssics
musicals com El Petit Príncep o Los
Miserables, que han entusiasmat als espectadors
any rere any amb totes les seves representacions.

música i l’apassionant història del petit, però gran,
Billy Elliot.

La revolución de
los NFT

.

febrer 2022

TU TAMBÉ TENS
COSES A DIR?

CULTURA

Imatge promocional de la obra.

Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
luniversitari.cat/escriu
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fer recerca sobre les temàtiques i marcar les
tendències de creixement de les col·leccions. Les
col·leccions dels museus públics no s’han de
quedar anquilosades, tot i que a Espanya
l’adquisició de noves obres no es contempla
prou a les dotacions pressupostàries.
Quina trajectòria la va portar al capdavant del
Museu Picasso?

Maite Ocaña ens rep al menjador de casa
seva. La que fou directora del Museu
Picasso ja està acostumada a les
entrevistes, o això sembla. No només va
portar el timó d’aquest museu durant vint-itres anys (havent-hi treballat més de 30),
sinó que també va estar al capdavant del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Avui ens explica la seva trajectòria i els seus
aprenentatges, i ens desvela quines
inquietuds li desperta l’actual panorama
cultural.
Va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de
Barcelona. Hi havia moltes dones a la seva
promoció?

Sí, a Filosofia i Lletres gairebé tot eren dones. Hi
havia homes, alguns amb autèntica vocació, però
no era així amb totes les dones. La meva va ser
una generació en què molta gent no tenia com a
fita anar a la Universitat. Ara hi ha hagut un canvi
molt positiu respecte d’abans, quan les noies no
es plantejaven tenir una carrera professional. En
canvi, a la meva família sí que ens van encaminar
cap a l’estudi.
En què consisteix ser una “curator”?

Bé, consisteix a tenir cura de les col·leccions d’un
museu, siguin d’art, d’ecologia d’animals,
botàniques, etc. Consisteix a vetllar per aquest
patrimoni, inventariar-lo,

Què és el que més remarcaria del seu període
com a directora del Picasso?

Primer, he de dir que en tot moment vaig ser
plenament conscient de la sort que havíem
tingut jo i les col·legues de la meva generació.
Penseu que jo vaig entrar l’any 72 amb el
franquisme, quan els museus eren molt petits i
les seves infraestructures eren molt mínimes. En
aquell moment, vam entrar una sèrie de gent
jove que just havíem acabat la carrera, la majoria
dones. Val a dir que llavors aquestes posicions
estaven molt mal pagades.
Quan va arribar la Transició, va ser com si ens
obrissin una finestra. Per una banda, se’ns va
exigir molt més, però, per l’altra, se’ns van donar
unes oportunitats a nosaltres i a les institucions
que van canviar completament la dinàmica del
moment. Vam començar a fer exposicions
periòdicament, com es feia arreu del món
occidental; es va dotar els museus amb recursos
per dur a terme activitats i, en el cas del Museu
Picasso, que és una figura essencial de l’art del
segle XX, es va obrir la porta a col·laboracions
amb institucions europees i americanes.

ENTREVISTA

EXDIRECTORA DEL MUSEU PICASSO I MNAC

febrer 202

Entrevista a
Maite Ocaña

Vaig arribar-hi d’una manera casual, com tot a la
vida… Jo vaig fer Clàssiques i en un principi em
plantejava més aviat treballar al Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC). D’una manera
absolutament circumstancial, però, em va sorgir
una oportunitat al Museu Picasso, on faltava
gent. En aquell moment, no pensava que m’hi
anés a quedar els anys que m’hi vaig quedar.
Tenia vint-i-cinc anys, havia estat treballant a un
institut… Es podria dir que la vida m’hi va portar.
Si en aquell moment m’haguessin dit que
dedicaria tota la vida a treballar a museus, no
m’ho hagués cregut. Tanmateix, la vida té
aquestes coses…

14
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El MNAC és també una finestra oberta, una
institució amb unes col·leccions molt més àmplies
des del punt de vista cronològic, històric i temàtic.
Al voltant d’aquestes pivoten una sèrie de

Com va viure el canvi del Picasso al MNAC?

departaments en sintonia, com són conservació i
restauració, amb uns avenços dels quals abans no
es disposava.

Va ser el canvi oportú en el moment oportú de la
meva trajectòria personal. Em vaig enfrontar a
nous reptes perquè el Picasso, en l’àmbit de
col·leccions, és un museu més petit, però també
ho és estructuralment. Per exemple, allà havia de

Al MNAC hi vaig anar a parar després de trenta
anys molt a gust al Picasso. Vaig fer el canvi en un
moment en què jo pensava que la meva professió
ja no em depararia grans sorpreses, aventures,
dificultats… i tot això el MNAC m’ho va

buscar els especialistes fora. El Museu Picasso és
gairebé una marca internacional i el MNAC, tot i
les seves dimensions, és un museu de país. Tot i
això, les possibilitats que té el MNAC quant a
recerca, conservació i varietat són molt

proporcionar. Potser va ser al moment adequat, ja
que jo ja havia establert uns contactes
internacionals dels quals el museu se’n va poder
nodrir. Per mi va ser realment encoratjador.

enriquidores. Des del punt de vista administratiu,
el MNAC té una estructura d’envergadura. Quan jo
estava al Picasso, depeníem directament de
l’Institut de Cultura, i això no sempre ens posava
les coses fàcils.

“Quan va arribar la Transició, va ser com si
ens obrissin una finestra.”
Expliqui’ns una anècdota del Museu Picasso.

Recordo un ensurt. Vam preparar una exposició
dedicada a la figura de Jacqueline Picasso, la
primera que es feia des de la seva mort. Ens van
arribar obres de la seva col·lecció, però també
d’altres, incloent-hi una de la col·lecció d’Angela
Rosengart, que és filla d’un dels grans marxants
de Picasso i de Paul Klee. Rosengart va donar,
posteriorment, tota la seva col·lecció a la ciutat
suïssa de Lucerna. Li vaig demanar un oli de
Jacqueline que mesura dos metres, una obra que
seria essencial a l’exposició. Actualment, aquestes
obres no se cedeixen.
Un dels moments més apassionants és el
moment d’arribada de les obres al Museu, obres
que potser mai has vist en persona. Ens va arribar
la capsa amb l’obra i, quan la vam obrir, estava
buida. Ho recordo amb terror, en part també
perquè Rosengart era reticent a cedir les seves
obres.

Com creu que ha impactat la Covid-19 en el món
de l’art?

Molt durament, ha segat la vida de les institucions
museístiques. Els museus han estat tancats
durant molts mesos. No només parlo de l’àmbit
català o espanyol: col·legues meus d’altres països
han patit també aquests tancaments.
La crisi del 2008 ja va ser un cop dur, però
aquesta vegada ha estat pitjor. Si no fos pel
suport de l’Ajuntament a museus com ara el
Picasso, probablement les conseqüències
haguessin estat pitjors. A més, la recuperació
costa més perquè la gent no ha tornat als
museus, no s’ha recuperat l’hàbit: sense ingressos,
és difícil mantenir la qualitat de les exposicions.

“La crisi del 2008 ja va ser un cop dur, però
aquesta vegada ha estat pitjor.”

ENTREVISTA

I com a directora del MNAC?

Es va iniciar un dispositiu per trobar-la i, finalment,
vam aconseguir-ho. L’havien embalat, com fan
amb totes les obres, en espuma i altres materials,
i se l’havien deixat recolzada al magatzem. En
aquell moment, vaig decidir no dir-li a Rosengart.
Cinc anys més tard ens vam veure a Hamburg i,
sopant, li vaig confessar el que va passar. Ella em
va contestar: “Si m’ho hagués dit m’hagués matat!”
(riu).
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Això, naturalment, era com respirar d’uns
referents molt ambiciosos que aquí no teníem.
Tot el que es va moure a partir de l’any 76 i la
dècada dels 80 va ser un canvi impressionant, no
recordo haver tornat a tenir mai aquella sensació
d’eufòria i esperança.

Com influeix el fet de ser dona en la direcció de
museus?
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Museu Picasso de Barcelona

Creu que s’ha polititzat el món de la cultura?

(Esbufega) Molt. S’ha polititzat i ha perdut
sensibilitat. A la Transició també ho estava, de
polititzat, però hi havia ganes de recuperar el
temps perdut… Això s’ha perdut absolutament. No
es poden comparar els museus d’ara amb els dels
anys setanta. Això és cert, però en aquell moment
els dirigents polítics van recolzar la cultura de
manera molt potent. Alguns, com Pasqual
Maragall, ho feien remarcablement: freqüentava el
Museu Picasso, i hi portava personalitats d’arreu
del món. Eren figures polítiques amb una
sensibilitat per la cultura que ara ja no trobem.

Goya o Velázquez.

Aquí ja tinc el cor dividit en dos. No sabria escollir.
Velázquez és un pintor que admiro moltíssim, vaig
a El Prado per veure la seva obra sovint, però és
que amb Goya em passa el mateix. Com tots dos
han estat interpretats per Picasso, em sento molt
deutora dels dos i sóc incapaç de triar. Formen
part dels grups d’artistes que defineixen la seva
època i a tots els que els han seguit, són mestres i
referències.
Quina és l’obra preferida de Maite Ocaña?

La sèrie de “Las Meninas” de Picasso.
Quin artista emergent ens recomanaria?

No ho sé, la diversitat tècnica i artística és tan gran
ara mateix… Un que va emergir quan jo era

Triï entre els següents: Tàpies o Miró.

relativament jove és el Barceló. Hi ha molts
aspectes de la seva obra que m’agraden molt.

Sempre m’ha agradat el món de les avantguardes

Si en pogués triar qualsevol, quin museu li hagués

històriques, així que per una qüestió d’afinitat
amb tot el meu entorn més proper i el que he
estudiat més, Miró.

agradat dirigir?

Van Gogh o Klimt.

Van Gogh. Klimt em sembla meravellós, però
conec millor l’obra de Van Gogh per una qüestió
de proximitat històrica, he treballat més la seva
obra.
Kandinsky o Mondrian.

Més que dirigir, m’hagués agradat treballar a El
Prado, al Centre Georges Pompidou o al MoMA.
Són museus amb unes col·leccions estupendes,
grans i amb una idea del patrimoni i de la funció
pública molt interioritzada. A banda de les crisis,
continuen fent adquisicions i això ho trobo
importantíssim, i és el que jo no he pogut fer en
els museus on he treballat. Es va fer al Reina Sofia,
per una voluntat política, però no s’ha fet més.

ENTREVISTA

grans directors sí que eren homes. Al principi, la
resta de posicions estaven mal pagades. Quan ja
no estava tan mal pagat, les direccions es van
masculinitzar. Jo diria que ara mateix trobem més
paritat, sempre que no sigui forçada.

Kandinsky, tot i que tots dos m’agraden molt i són
dels artistes pioners del segle XX.
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Quan vaig començar en la direcció, podríem dir
que érem un equip majoritàriament de dones, els
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Quin consell li donaria a un estudiant de la
Pompeu que vulgui treballar en gestió de
patrimoni?

Jo crec que dins del paràmetre de gestió, hauria
d’existir una especialització en institucions
públiques museístiques. Després, cal que això et
doni accés a l’administració pública. No ha de
reemplaçar als conservadors, ni al director artístic,
tanmateix ha de tenir un gust i un interès pel
patrimoni artístic. Jo he tingut molta sort de poder
gaudir de tots els viatges de feina que feia. Penso
que els estudiants de la Pompeu (i d’altres

Entrevista realitzada per Abdon Vilà I Martí Rossell.

TU TAMBÉ TENS
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
luniversitari.cat/escriu
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màster.
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universitats) tenen feina a fer amb aquestes
institucions que, en la gerència, no tenen
autèntics especialistes. No s’acaba tot amb un
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