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El merkelismo necesario

GUILLERMO TORRUBIA 4t de Dret i ADE
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El pragmatismo como emblema del gobierno, la 
tranquilidad como base de la actuación, la política
como el paradigma del acuerdo. Estos tres
elementos han conformado la esencia de una
manera propia de hacer política: el merkelismo. 
Durante sus 16 años como canciller, Angela Merkel 
demostró que la ideología y la discrepancia
política no deben ser – y más importante, no son –
óbice para el diálogo y el buen gobierno.

Sin embargo, si algo ha caracterizado al 
merkelismo es la anteposición del Estado a los
intereses particulares, la supeditación del 
electoralismo al estadismo. Puede discutirse si la 
Sra. Merkel ha desarrollado mejores o peores
políticas para su país, pero en lo que todos
coincidirán es que siempre antepuso la estabilidad
de Alemania a los intereses de su partido e, 
incluso, a sus propias convicciones. Para muestra, 
Thüringen.

El pasado 3 de febrero, bastante avanzada la tarde, 
la ciudadanía española tuvo que soportar
estupefacta – otra vez – cómo en el Congreso de 
los Diputados, templo de la soberanía popular, se 
vivía un espectáculo bochornoso. Tras una
apretada votación, se aprobaba la tan cacareada
reforma laboral, aunque en un primer momento
no lo pareciera. La excelentísima presidenta del

Congreso, la Sra. Batet, anunció por error que la 
moción no salía adelante. Los parlamentarios de la 
derecha se pusieron en pie a aplaudir.

Para su sorpresa (y la de quienes apostaron por el
sí), la moción salió adelante por un estrechísimo
175 a 174. ¿Quién de sus señorías había roto la tan 
temida disciplina de partido – a parte de los
señores Sayas y Adanero, claro – ? Alberto Casero, 
diputado por Cáceres, fue el responsable del jarro
de agua fría que, segundos después del aplauso
de la derecha, cayó sobre todos los parlamentarios
que la conforman. Un humilde diputado de 
provincias, que no pudo ir a votar presencialmente
por estar enfermo, fue quien se equivocó al votar
telemáticamente e hizo que su partido, el Partido 
Popular, pasara de la alegría al llanto.

Sin embargo, en lugar de admitir el error humano
de su diputado y resignarse, el PP decidió que era 
mejor estrategia – para ellos, que no para la 
democracia española – acusar de prevaricación sin 
fundamento a la excelentísima presidenta del 
Congreso de los Diputados, haciendo gala de un 
total desconocimiento del Reglamento que lo rige
– lo que es, tal y como he calificado al principio, un 
espectáculo bochornoso -.

En concreto, desde la bancada popular se sostuvo, 
sin aportar prueba alguna al respecto, que el Sr. 
Casero había votado correctamente, pero el
sistema telemático cambió, por error, el sentido de 
su voto, algo que los servicios informáticos del

La estabilidad política es la piedra de toque de una
democracia sana. Sin embargo, en España tenemos que 
conformarnos con un turnismo electoral más propio de la 
Restauración que de un país moderno y democrático

“[…] si algo ha caracterizado al 
merkelismo es la anteposición del 
Estado a los intereses particulares.”
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Congreso descartaron por imposible. Sistema que, 
para más inri, obliga a sus señorías a comprobar el
sentido de su voto después de emitirlo en una
segunda pantalla.

Así pues, el principal partido de la oposición, por
boca de su defenestrado expresidente, el Sr. Pablo 
Casado, y de su portavoz parlamentaria, la Sra.
Concepción Gamarra – que, recordemos, sustituyó
a la Sra. Cayetana Álvarez de Toledo en el puesto
para darle un carácter más moderado a la 
oposición del PP -, acusó, sin ninguna prueba, a la 
excelentísima señora presidenta del Congreso
nada más y nada menos que de prevaricar, 
poniendo en jaque – como ya he dicho – las bases 
constitucionales de nuestro Estado que, ante todo, 
es democrático y de derecho.

Esta conducta se opone totalmente a los valores
del merkelismo, aunque, curiosamente, la CDU de 
la Sra. Merkel y el PP son ambos miembros del 
Partido Popular Europeo; es decir, primos políticos

– aunque primos muy lejanos, visto lo visto -. En
lugar de reconocer la derrota legislativa y 
reprender al diputado de su grupo parlamentario, 
que es quien votó en contra de las directrices de 
su partido, y no solo con ocasión de aquella
moción, sino en otras dos más aquella misma
tarde, han preferido calumniar a la excelentísima
presidenta del Congreso y cuestionar el carácter
democrático y el respeto a la soberanía popular de 
la principal cámara legislativa del país.

Hay límites que en política no se deben traspasar
jamás. Ganar una votación parlamentaria, por clave 
que sea, no es óbice para cuestionar el respeto por
parte de la máxima representante del Congreso a 
la Democracia y a la voluntad del pueblo. Los 
ciudadanos y las ciudadanas no debemos tolerar
que ningún político, sea del partido que sea, lleve
a cabo estas conductas infames que erosionan la 
base de nuestra sociedad.

Es hora de que los ciudadanos y las ciudadanas
alcemos la voz y exijamos a todos y cada uno de 
nuestros representantes públicos que antepongan
los intereses del Estado a los intereses particulares. 
Es hora de que reivindiquemos que nuestra
política se impregne de necesario merkelismo.

“[…] acusar de prevaricación sin 
fundamento a la excelentísima
presidenta del Congreso de los Diputados
[…] es un espectáculo bochornoso.”

Meritxell Batet, actual presidenta del Congreso de los Diputados



L’avaldo: una eina d’avaluació 
esbiaixada

ANNA MOYA 3r de FPE

La Universitat Pompeu Fabra, com a part dels
esforços per avaluar la docència, fa ús del 
qüestionari AVALDO, a través del qual l’alumnat
valora la qualitat de les assignatures, així com el
professorat. Aquestes avaluacions tenen
repercussions professionals per als professors i
professores, atès que s’empreen per 
complementar informació de la tasca docent en
l’avaluació i acreditació dirigides a l’obtenció de 
complements docents, promocions, etc.

A primera vista, les avaluacions a professors, com 
l’AVALDO, poden semblar útils per tal de fiscalitzar
la tasca docent i sotmetre-la a uns estàndards de 
qualitat. Tanmateix, des d’una perspectiva de 
gènere, aquestes avaluacions estan lluny de 
constituir un mètode neutre o objectiu per avaluar
la docència.

Un cos extens de literatura ha observat que, en les 
universitats que fan ús d’aquesta eina, les dones
reben sistemàticament pitjors qualificacions i
valoracions que els seus homòlegs masculins. 
D’entrada, podríem pensar que les dones no estan
tan ben qualificades o formades; o que, 
senzillament, no són tan bones docents. Això no 
obstant, la creixent evidència empírica sobre
aquest fenomen permet descartar aquesta
hipòtesi. Els estudis quantitatius de Boring el 2017, 
així com el de Mengel, Sauermann i Zölitz el 2019, 
troben que, malgrat controlar estadísticament un 
ampli ventall de variables (com la formació, el
contingut de l’assignatura, la competitivitat, etc.), 
les professores reben pitjors valoracions de forma 
sistemàtica. Amb especial rellevància, MacNell, 

Discroll i Hunt el 2015 van realitzar un experiment 
d’un curs online en el qual l’alumnat només rebia
informació sobre el gènere del professor (sense 
veure la vertadera identitat). El resultat és que els
estudiants van avaluar la identitat masculina millor
que la femenina, sense importar el gènere
vertader. En definitiva, les dones són considerades
pitjor docents de forma rutinària, sense importar
les seves capacitats i coneixements reals.

Darrere d’aquesta penalització femenina
s’amaguen els estereotips de gènere. L’imaginari
col·lectiu, fruit d’una societat patriarcal, projecta les 
dones com emocionals, irracionals, histèriques, 
mentideres, sensibles, dèbils, etc. Aquests
estereotips, inversament relacionats amb la 
competitivitat i la intel·ligència, sovint ens porten a 
infravalorar la capacitat de les dones com a 
subjectes racionals -capaços de generar i
transmetre coneixement-. En aquesta línia, Criado
Pérez va introduir el terme del “biaix de 
l’excel·lència”: no percebem les dones com 
excel·lents i brillants. Una anàlisi de Schmidt al 
2005, que va incloure més de 14 milions
d’avaluacions online de professors, va observar
que els homes tenen un 40% més de probabilitat
de ser descrits com “intel·ligents”, un 70% com 
“brillants” i un 130% com “genis”. Així mateix, 
l’existència d’estereotips de gènere amb relació a 
l’amabilitat -que dicten que les dones són
empàtiques i càlides- causa que les professores
percebudes com a estrictes o rígides, en trencar els
rols de gènere, siguin penalitzades
desmesuradament. En aquesta línia, un estudi de 
Sprague i Massoni el 2005 mostra que els
estudiants consideren que les pitjors professores
són aquelles amb falta de comprensió i amabilitat, 
mentre que els pitjors professors homes són
simplement els “avorrits”.

AC
TU

AL
IT

AT
ju

ny
20

22

4

“[…] les dones reben sistemàticament
pitjors qualificacions i valoracions que 
els seus homòlegs masculins.”

Carla Els biaxos de gènere a les avaluacions del professorat



Així doncs, l’evidència indica que l’avaluació de les 
professores està distorsionada pels estereotips de 
gènere, generant un biaix substancial i
estadísticament significant. Considerant que 
l’AVALDO s’empra com a criteri per prendre 
decisions professionals, aquest mètode
sistemàticament col·loca les dones en una posició
de desavantatge.

Per fer front a aquesta situació hi ha diversos
cursos d’acció; per començar, tenint en compte
que la majoria d’estudiants probablement
desconeixen els biaixos en les seves pròpies
avaluacions, és essencial visibilitzar la 
problemàtica. D’aquesta manera, l’alumnat pot 
prendre consciència de possibles prejudicis
interferint en les seves valoracions. Així mateix, 
convé estudiar la possibilitat d’un algoritme capaç
de detectar quan s’estan utilitzant molts adjectius
corresponents a estereotips femenins, o que 
comporten una càrrega de gènere

(com “mandona”, “hormonal”, histèrica, frígida, 
emocional, etc.). Finalment, si la Universitat no 
implementa mesures, seria adient plantejar la 
possibilitat de l’acció col·lectiva –mitjançant, per 
exemple, un boicot a AVALDO–. L’assosiació
feminista de la Universitat Time is Up pot ser una
plataforma per articular demandes d’aquest caire.

Les institucions educatives han de garantir que les 
dones estiguin en una posició d’igualtat per tal de 
generar i transmetre coneixement. L’ús de les 
avaluacions de professors com a mètode de 
valoració de la docència, en absència de mesures
preventives i correctores dels biaixos, dificulta
sistemàticament una producció epistèmica
paritària.
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Docent impartint una classe a la UPF

“[…] convé estudiar la possibilitat d’un 
algoritme capaç de detectar quan s’estan
utilitzant molts adjectius corresponents a 
estereotips femenins […]”



Els trimestres a la Pompeu, a 
debat

MARTÍ SERRA 3r de Filosofia, Política i Economia

A FAVOR DELS TRIMESTRES. MARTÍ SERRA/Si 
un estudiant de la resta del país arribés a la 
Pompeu Fabra el sorprendria —entre d’altres—
l’estructura acadèmica que seguim. El trimestre, 
una figura simple i a la que estem acostumats des 
de la formació primària, ha quedat completament
marginada pel sistema universitari català i
espanyol. Ser l’excepció pot ser a vegades motiu
d’orgull. D’altres, però, pot ser utilitzat com cap de 
turc on abocar la resta de les nostres frustracions
—justes i justificades— amb la universitat. En
contra de gran part de l’opinió majoritària, 
considero que els trimestres són part de la recepta
educativa del futur. Un dels ingredients necessaris
per formar ciutadans dinàmics i creatius que 
s’adaptin a una realitat volàtil.

En primer lloc, trobem els arguments pràctics. 
Treballar amb aquest calendari no només segueix
amb l’estructura escolar, cosa que facilita
l’adaptació dels estudiants, sinó que facilita
l’assignació del temps necessari per assignatura. És
a dir, mentre que amb semestres hi ha assignatures
que els sobren hores, el trimestre permet fer 
assignatures més concretes sense omplir-les amb
material vuit. En el cas de les matèries troncals, 
sempre es poden dividir en dues parts, quelcom
positiu per a la comprensió dels conceptes. A més, 
una major quantitat d’assignatures redueix la

dependència de la nota mitjana de cada
assignatura. Això pot semblar irrellevant, però és
un gran alleujament quan passem per una mala 
època —com tothom— o tenim problemes amb un 
tipus de matèria en concret. Aquesta relativització
és inexistent quan ens ho juguem tot en dues 
franges d’exàmens per any.

Per altra banda, els trimestres també constitueixen, 
a parer meu, un avantatge més estructural
relacionat amb el dinamisme i la pluralitat dels
coneixements. Mentre que el sistema semestral 
prové d’una metodologia tradicional on els
coneixements establerts formen el tronc del saber
elemental d’un camp, els trimestres permeten
explorar moltes més idees i tradicions, encara que 
sigui superficialment. L’estudiant trimestral acabarà
la carrera amb molts més coneixements sobre
temes diversos que el semestral, tot i que estigui
menys especialitzat. Quan la universitat treballa per 
maximitzar l’oferta d’optatives —i aquí és on hem 
de treballar— l’alumne pot descobrir-se 
intel·lectualment tot aprenent sobre els diversos
camps proposats. El resultat és un alumne més
interdisciplinari, amb coneixements més
transversals, i una alta capacitat d’adaptació i
dinamisme. Potser no té arrelats els coneixements
tradicionalment troncals, però si es cultiva la 
creativitat i el rigor, els resultats són excel·lents.

CARLOS ALBADALEJO 1n de Periodisme
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És ben cert que els trimestres no estan tampoc
exempts de problemes. El principal n’és la gestió
dels horaris i la incompatibilitat amb els amics. Això
comporta perdre’ns la revetlla de Sant Joan, no 
obstant, també guanyem les festes de Nadal que 
els nostres companys no gaudeixen. Tanmateix, no 
hem de canviar un sistema bo pel qual faci la resta! 
En tot cas, hem de convèncer la resta de comunitat
universitària per adoptar el nostre sistema.

En conclusió, els trimestres tenen desavantatges: sí, 
i la UPF ha de treballar per solucionar-los. Tot i
això, l’avantatge estructural dels trimestres es dóna
en l’estudiant que prepara i el món que ve. Un món
més incert i volàtil on el coneixement elemental 
memorístic està a un cop de clic i, per tant, el
dinamisme i la creativitat en són imperatius. Cal 
preservar els trimestres, exigir més optatives i
estendre el model a la resta del país.

EN CONTRA DELS TRIMESTRES. CARLOS 
ALBADALEJO/ Ja ho diuen, això de nedar a 
contracorrent és de valents o de gent amb poques
llums. A la Pompeu ho som molt —de valents, dic. 
Tranquils, aquest no és un text per elogiar la 
fantàstica organització de la universitat. D'això, ja
se n'encarrega el bon periodisme.

Però deixem-nos d'enrenou i posem els papers 
sobre la taula: el calendari acadèmic. Dos semestres
o tres trimestres? Més d'un maldecap porta als
estudiants de la Pompeu Fabra aquesta qüestió. 
Tot l'àmbit universitari, tant català com espanyol, 
porta un calendari acadèmic completament
diferent del nostre, fet que dificulta qualsevol mena
de mobilitat a l'estranger o a la resta de territori
per part dels estudiants.

Potser ens hauríem de plantejar si tenim una crisi
d'identitat. Ens trobem en la mateixa situació que a 
Buscant a Nemo. Perdoneu la meva sortida de to, 
noi Pixar. Tota la pel·lícula es basa en la cerca del 
petit peix pallasso, però, ironies de la productora,

«nemo» en llatí vol dir «ningú». Què perseguim
diferenciant-nos i creant un sistema acadèmic
alternatiu? Perquè espero que no ens passi com a 
la pel·lícula d'animació i que la nostra motivació
tingui una finalitat inexistent.

Molta vanaglòria de començar tard el curs respecte
a altres universitats, però no oblidem que el curs 
acaba quasi havent començat l'estiu. Volent ser 
alternatius compliquem els horaris i els períodes
d'exàmens a més no poder, fent tres tandes
d'exàmens quan en podríem fer dues. Buscant ser 
diferents de la resta de veus dissidents? Arribats a 
aquest punt, crisi d'identitat a part, cal plantejar-se 
quins avantatges té marejar als amics que no 
estudien dins aquesta institució i cursen els seus
estudis per semestres a altres universitats.

Vida social a part, crec que estudiar tot el temari
que pretenen algunes assignatures i acabar els
plans docents quilomètrics no és el més coherent 
per fer en tan sols deu setmanes. Més d'un 
professor s'ha lamentat de no poder impartir tot el
temari que li agradaria —o consideraria acceptable. 
Tota la raó, un trimestre dona pel que dona. Diuen
deu setmanes perquè saben que trimestre sona
malament, com el botxí culpable que executa
ordres.

Un cop, distret, passant pel costat d'una classe, vaig
sentir com una professora retreia a un alumne que 
aquesta universitat no és com l'institut i que els
alumnes d'avui dia estem massa acostumats que 
ens portin de la maneta. Pensant-ho fredament, 
aquesta és la sensació que fa, ja que continuem
utilitzant el mateix calendari acadèmic que a 
l'educació secundària. Per tant, no és d'estranyar
que el canvi de xip derivi en curtcircuit. Aquest 
sistema permet poc marge per poder aprofitar el
poc temps lliure fora de l'horari de classes.

I és que tenim una crisi existencial, amb tanta
diferència espaciotemporal. La nena bonica de la 
Generalitat vol funcionar diferent de l'escola. Com 
no! Però hi va tota sola. Potser algun dia es trobarà
amb les altres pels llargs passadissos; això no 
obstant, serà amb un somriure tímid.

“[…] crec que estudiar tot el temari que 
pretenen algunes assignatures i acabar els
plans docents quilomètrics no és el més
coherent per fer en tan sols deu setmanes.”
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“[…] els trimestres també constitueixen, 
[…], un avantatge més estructural
relacionat amb el dinamisme i la 
pluralitat dels coneixements. Mentre que 
el sistema semestral prové d’una
metodologia tradicional
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Alcarràs i el reflex del camp català 

GENÍS MIQUEL 3r Història i 1r de Comunicació

Carla Simón ha triomfat, i no només a Berlín, amb
aquesta pel·lícula que ens ensenya una història petita
d’un racó de Ponent

Alcarràs de Carla Simón ha esdevingut en aquest
últim mes la novetat en majúscules per la taquilla
dels cinemes del nostre país tornant les cues a les 
sales de projeccions i les ganes dels espectadors
de veure aquesta pel·lícula que estava en boca de 
tothom. Tanmateix, aquest article no busca parlar-
vos de les repercussions de taquilla que ha tingut
Alcarràs sinó endinsar-se en la pel·lícula per veure
allò que Simón ens vol ensenyar.

La confrontació de la tradició i el progrés és ja un 
tòpic literari que trobem en diverses obres, des 
d’Aigües encantades de Puig i Ferreter fins a la 
mateixa Alcarràs on tot allò que és modern entra
en conflicte amb l’establert i de sempre. La història
que ens presenta aquesta pel·lícula encaixa en
aquest cànon, ja que els seus protagonistes
s’enfronten a haver de renunciar al seu modus 
vivendi de conrear el camp. Així i tot, veient la 
pel·lícula, per mi no era especialment important 
aquest fet argumental que ens acompanya. A 
Alcarràs hi ha poc conflicte, aquest no és el fet
destacat, sinó que el rellevant és la vida de la 
mateixa família, allò que fa i com ho fa, tot 
esdevenint un reflex del camp català.

Créixer immers en una família extensa és quelcom
que forma part d’un passat llunyà, d’allò que feien
els nostres avis anys enrere. Tanmateix, aquesta
pel·lícula ens posa sobre la taula aquesta forma de 
vida arrelada, i no només a la terra, sinó a un 
entorn i comunitat. La vida en comunitat i no la 
nostra individualitat són els vertaders
protagonistes d’Alcarràs, esdevenint una pel·lícula
coral capaç de mostrar-nos la força de la lluita
unida, no per allò que vull o desitjo, sinó per allò
que ens beneficia a tots. Aquest sentiment 
comunitari és el que es posa de manifest a la 
pantalla, aquesta aferrada del tots contra l’un; 
aquest aïllament del món rural que obliga a la vida
en comunitat és el que hi observem i potser
enyorem del nostre entorn individual.

Alcarràs té, a més, una aura d’harmonia que 
t’acompanya al llarg de la pel·lícula, tot és com és. 
El pare de la família és qui pren les decisions, el fill 
és l’únic que pot continuar i fer la feina del camp, 
el català es parla o no segons amb qui estan i els
treballadors que cullen són temporers africans. 
L’harmonia és que no hi ha res que et pertorba
com a espectador, que hi veus allò que saps que és
i potser no t’agrada però esdevé.

Simón amb Alcarràs ens permet, de primeres, 
viatjar al món rural del nostre país i apropar-nos a 
la vida de pagès; però a més el film esdevé un 
mirall. Un reflex d’allò que som per fer-nos caure
en la nostàlgia del nostre passat i alhora
permetre’ns imaginar què i com volem que sigui el
nostre demà.
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“Simón amb Alcarràs ens permet, de 
primeres, viatjar al món rural del 
nostre país i apropar-nos a la vida de 
pagès; però a més el film esdevé un 
mirall.”



La nova invasió russa d’Ucraïna ha actuat com un 
catalitzador de suport a l’OTAN arreu d’Europa. 
Per exemple, a Finlàndia, país tradicionalment
neutral, el suport a l’accessió del seu país a 
aquesta organització s’ha triplicat des de l’inici de 
la invasió, d’un 25% a un 76% de la població. A 
Catalunya, d’entrada, l’Aliança Atlàntica és poc
estimada; així ho vam expressar en referèndum el
1986. En l’imaginari col·lectiu català l’OTAN és un 
dels màxims exponents del militarisme, no gaire
ben vist a casa nostra, i per acabar de reblar-ho, 
d’un militarisme ianqui. Proposo parlar-ne, 
allunyant-nos del debat present sobre Ucraïna i
l’expansió oriental de l’Aliança, i abordant els que 
crec que són els tres mites populars més
consolidats sobre l’OTAN.

Primer ‘mite’: “l’OTAN és una eina dels Estats
Units per tal d’assegurar-se la dependència
d’Europa”. Tornem als orígens de l’Aliança
Atlàntica. Després de la IIGM, i davant les 
peticions dels governs de l’Europa Occidental, 
que volien tancar un pacte de seguretat col·lectiva
amb els EUA, l’administració Truman va mantenir

que la iniciativa havia de ser en tot cas europea i
no estatunidenca. I així fou: el 1948 Bèlgica, 
França, Luxemburg, els Països Baixos i el Regne
Unit signaven el Tractat de Brussel·les i es 
comprometien a defensar-se mútuament. Un any 
després, i només després d’un primer pas 
europeu, es va crear l’OTAN, ara sí, amb
participació nord-americana.

Durant la guerra freda, la desmesurada
contribució dels Estats Units a la defensa dels
seus aliats europeus era contrarestada per la 
innegociable necessitat nord-americana 
d’assegurar-se una Europa Occidental de 
democràcies liberals. Parlem, per tant, d’una
relació d’interdependència i no de dependència. 
Un cop dissolta l’URSS, i desapareguda l’amenaça
soviètica a la posició estratègica nord-americana, 
els Estats Units han començat a exigir als aliats
europeus una major implicació, i han perdut
interès a fer-se càrrec de l’enorme cost de la 
defensa d’Europa. Una altra prova d’aquesta
interdependència és que en més de set dècades
d’existència l’OTAN només ha activat l’Article 5 –
que recull el principi de seguretat col·lectiva– una
sola vegada, després dels atemptats de l’11S, i per 
tant, per atendre una necessitat de defensa
estatunidenca i no europea.

Segon mite: “l’OTAN està al servei de la política
exterior dels EUA”. Sovint s’adscriuen erròniament
a l’OTAN operacions militars que no s’han fet sota
la seva bandera, però sí sota la dels Estats Units o 
d’un altre estat membre. Si bé la manera de veure
el món dels aliats s’assembla, no sempre 
coincideix. El discurs del ministre d’Exteriors
francès Dominique de Villepin davant el Consell
de Seguretat de les Nacions Unides l’any 2003, 
contrari a la invasió de l’Iraq, n’és un cas evident. 
L’enrabiada als EUA amb la posició francesa fou
de tal magnitud que a molts restaurants arreu del 
país, i fins i tot a les cafeteries del Congrés, les 
french fries es van rebatejar com a freedom fries. 
En els darrers anys, els aliats han diferit en
qüestions tan crucials i diverses com el gasoducte
Nord Stream 2, el canvi climàtic, la segona guerra
civil líbia, l’acord nuclear amb l’Iran o com

L’OTAN: 
trenquem els
mites?

MATÍAS DÍAS 2n de Global Studies
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“En l’imaginari col·lectiu català l’OTAN és
un dels màxims exponents del 
militarisme.”

En un moment clau per a 
la seguretat europea, i ara
que el debat sobre l’OTAN
resorgeix amb força, 
repassem tres ‘mites’ 
populars sobre l’Aliança
Atlàntica
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abordar l’ascens geopolític de la Xina, entre 
d’altres.
Per altra banda, les decisions en el si de l’Aliança
requereixen la unanimitat dels seus 30 estats
membres. Això vol dir que per exemple, emprendre
una operació militar sota la bandera de l’OTAN
requereix consens entre actors tan diferents com 
una administració socialdemòcrata a Noruega i una
d’extrema dreta a Polònia, els inquilins de la Casa 
Blanca i de l’Elisi, la Turquia d’Erdogan o el govern 
de Macedònia del Nord.

Tercer mite: “l’OTAN té un historial negre
d’operacions militars”. Precisament perquè els
aliats no tenen interessos diversos, el mínim comú
denominador no sempre és fàcil d’assolir, i
conseqüentment la majoria d’operacions i tasques
de l’Aliança Atlàntica són eminentment defensives 
o d’entrenament. Tanmateix, l’OTAN sí que ha 
signat dues operacions militars a gran escala
cèlebres i altament polèmiques, de vegades
presentades com a proves irrefutables d’un 
suposat imperialisme otanista: la campanya de 
bombardejos sobre Iugoslàvia el 1999 i la 
intervenció a Líbia el 2011.

En ambdós casos hi intervenen consideracions
humanitàries, geopolítiques i pròpies de la legalitat

internacional, i segons quina d’aquestes tres
perspectives es privilegiï les conclusions poden
diferir enormement. Encoratjo al lector a informar-
se més i millor sobre aquests dos casos. En
qualsevol cas, les dues intervencions orbiten entorn
de la qüestió de la Responsabilitat de Protegir, un 
acord polític global per a la protecció de les 
poblacions davant quatre atrocitats: els crims 
contra la humanitat, el genocidi, la neteja ètnica i
els crims de guerra. Aquest acord, al qual es va
arribar unànimement el 2005, té una relació
indiscutible amb l’OTAN; fou inspirat per la 
campanya aliada a Iugoslàvia i posat en pràctica
per primera vegada amb la intervenció a Líbia.

L’ànim d’aquest article no només és donar veu, a 
mode d’iniciació, a una visió alternativa sobre
l’OTAN, quasi contracultural a casa nostra, però
sobretot reivindicar un debat més fonamentat
sobre una de les peces claus, passada, present i
futura, de la seguretat d’Europa, que és la nostra.
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“Sovint s’adscriuen erròniament a l’OTAN
operacions militars que no s’han fet sota la 
seva bandera […]”

TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
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Crims, el ”true crime” català

CLARA BAULIES 3r de IBE

Són les deu de la nit d’un dilluns a Rotterdam. Em
poso una alarma per entrar a TV3 des de 
l’ordinador i veure el programa en directe. Imagino
que la meva família és a la sala d’estar a Barcelona 
acabant el sopar davant de la televisió. S’anuncia el
començament de Crims a la pantalla. Posem llum a 
la foscor.

Sempre he sigut aficionada a la narració de crims, 
o més aviat al true crime. Tanmateix, una crítica
que faria als programes sobre crims reals 
americans és l’afany de dramatisme, d’anàlisi
extensa per l’assassí, i un seguiment molt pobre de 
la investigació policial i fiscal. No obstant això, 
Crims em va sorprendre positivament en aquest
aspecte.

El programa, presentat per Carles Porta, ha 
aconseguit popularitzar el true crime a Catalunya. 
Els números d’audiència són espectaculars, amb
alguns capítols que arriben al 26% de quota. Sens 
dubte, el factor més autèntic del programa és la 
narració de crims esgarrifosos però de ben a prop 
nostre, a més del detallisme de la investigació.

Tot i això, amb l'èxit incrementant, també creix el
fanatisme del públic cap al programa i els seus
personatges recurrents (policies, fiscals, metges

reals, deixen de ser-ho i es transformen en herois
de la televisió.

El públic aclama narracions interessants, cosa que 
fa perdre completament la noció d’explicar crims 
que han passat. Es busca en cada capítol més i més
morbositat, quan el que hauríem de buscar hauria
de ser tot el contrari. Les famílies afectades
rememoren moments traumàtics, mentre hi ha 
com a trending topic a Twitter el nom de la víctima.

Per altra banda, una de les polèmiques més grans i
més recurrents dins el true crime és el tracte a les 
víctimes, i Crims no n’és excepció. Carles Porta ha 
comentat en més d’una ocasió que l’objectiu del 
programa és sempre protegir la víctima i donar-li 
veu quan no ha pogut en el passat. Tanmateix, més
d’una vegada ha passat que les famílies no estaven
al cas que se'n parlaria fins que el programa
s’emetés. Un clar exemple d’això és la família de 
l’Esperança Comas. A més a més, tot i no formar
part del programa, la narració del segrest de Maria 
Àngels Feliu feta per Carles Porta no comptava
amb la seva aprovació.
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El dilema entre el sensacionalisme i el respecte: com es 
pot mantenir la intriga i el suspens per un programa
quan tracta fets tràgics i reals?

“una crítica que faria als programes sobre
crims reals americans és l’afany de 
dramatisme, d’anàlisi extensa per 
l’assassí, i un seguiment molt pobre de la 
investigació policial i fiscal.”

CU
LT

UR
A



També cal comentar que normalment dins el true 
crime americà no s’expliquen els fets des d’una
perspectiva de gènere, i altre cop, el programa
català no n’és excepció. La documentalista
audiovisual Marina Freixa ho presenta
perfectament: «Trobo a faltar que es parli dins d’un 
marc de violències patriarcals, en comptes de fer 
perfils psicològics dels agressors on es busquen
altres explicacions».

Personalment, crec que el fanatisme del programa
es va accentuar molt més després de l’emissió del 
crim de la Guàrdia Urbana, quatre capítols dels
quals es va parlar durant mesos. Com passa sovint, 
com més públic té una sèrie de televisió, més
pressió recau sobre el programa per mantenir la 
qualitat o millorar-la. Amb la inauguració de la 
tercera temporada aquest maig, l’audiència té
grans expectatives per Crims, però seria inhumà
demanar més intriga quan s’està parlant de vides
humanes. Considero que Crims és un programa
estrella de la televisió catalana, però sovint hem de 
posar els peus a terra i posar en perspectiva el relat
que ens estan explicant. 
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Entrevista a Mireia Vehí
MEMBRE DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS D’ESPANYA PER LA CUP
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Com es va iniciar en l’activisme?

Vaig iniciar-me a l’activisme al moviment
estudiantil, amb la lluita contra el pla Bolonya l’any
2005 i, després, amb la lluita contra els Centres 
d’Internament d’Estrangers. Vam muntar una
plataforma que es deia CIEs NO a Catalunya que, 
després, es va estendre a través de les xarxes i
gent que coneixíem de la universitat i que estava
treballant en matèria de fronteres: es van crear
CIEs NO València i CIEs NO Madrid. És una
plataforma que funciona des del 2007.

Quan i per què va decidir formar part de la 
CUP?

La CUP és el projecte institucional de l’esquerra
independentista, però també del moviment
popular català en termes amplis. El 2015 jo 
militava al Poble Sec, el barri on vivia de Barcelona. 
Per tant, estava en contacte amb l’esquerra
independentista i amb la CUP com qualsevol
persona que milita a Catalunya. A les llistes del 
2015 es van fer unes primàries obertes amb una
aposta perquè gent de fora de l’esquerra

independentista formal formés part de les llistes
de la CUP. Anava de número vuit; no vaig entrar
d’inici, però, amb l’acord que es va fer perquè en
Mas fes un pas al costat i els canvis que hi va haver 
al grup parlamentari de la CUP, vaig entrar de 
diputada.

Millor i pitjor moment en la política o 
l’activisme.

De millors moments, us en podria dir dos. Un va
ser a la dècada del 2000 al 2010, amb una situació
del moviment popular ascendent —tant en clau de 
vagues generals, com en clau de moviment ocupa
i d’acumulació de forces—. La societat també
estava en una dinàmica d’acumulació de greuges, 
i, per tant, era un moment dolç per militar, tot i
que sempre és difícil construir des de baix.

L’altre moment increïble va ser viure l’1 d’octubre
des de la CUP i com a diputada. També crec que 
ha estat dels moments més durs; no l’1 d’octubre, 
però sí el període que comença amb
l’empresonament dels Jordis, seguit de l’exili de 
l’Anna Gabriel. Ha estat de les coses més dures
que he viscut, tot l’inici d’aquest període repressiu, 
que encara està vigent i té formes diferents, però
manté el xantatge, perquè al final la repressió és
un xantatge.

Hi ha nervis per conèixer Mireia Vehí, 
l’entrevistada del mes de juny. I és que ens
rep ni més ni menys que al Congrés dels
Diputats, a Madrid, tota una fita per 
l’Universitari. La política i activista catalana
és al Congreso des del 2019, però abans va
passar pel Parlament de Catalunya. Avui ens
explica com veu l’actualitat política, i ens
revela les inquietuds que li desperta.
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“[…] aquí al Congrés arribem en un 
període repressiu […] i fem un paper molt
reactiu, molt antirepressiu, molt
d’assenyalar les vergonyes del règim.”



Què li va aportar iniciar un postgrau en
Societats Africanes i Desenvolupament a la 
Universitat Pompeu Fabra?

En aquell moment treballava al Centre d’Estudis
Africans, que coordinava i impulsava el postgrau. 
Vaig tenir l’oportunitat de cursar-lo i, a més, de fer-
hi tasques de secretaria. Va ser increïble, un regal: 
tirar-te un any fent història d’Àfrica, política… des 
d’una posició molt privilegiada, perquè jo 
acompanyava els ponents, els professors, i vaig
tenir l’oportunitat de conèixer moltíssima gent i
d’aprendre molt.

Què li ha aportat ser diputada al Parlament de 
Catalunya? I ser-ho al Congrés dels Diputats?

La diferència és que quan jo era diputada al 
Parlament de Catalunya hi havia una aposta
col·lectiva per fer un referèndum, i, per tant, el
paper de la CUP i d’aquell moment polític va ser 
molt potent, molt creatiu. Vam fer coses increïbles: 
la llei del referèndum, la llei de transitorietat… 
Aquella eclosió entre la institució i el carrer i
aquella brúixola comuna va ser increïble, també
des d’una perspectiva d’anàlisi d’esquerra radical, 
perquè aquella transformació va ser una realitat, 
una realitat en què la institució va tenir un paper 
molt important.

En canvi, aquí al Congrés arribem en un període
repressiu, en un moment de protesta contra la 
sentència del Tribunal Suprem, i fem un paper molt
reactiu, molt antirepressiu, molt d’assenyalar les 
vergonyes del règim. És una situació molt més
defensiva, molt més agressiva; som una miniatura
entre 350 diputats. Fins i tot si mires els partits amb
qui podem tenir més afinitat, són una minoria en
aquest espai polític.

Com valora la reacció del bloc independentista
al Cas Pegasus?

No hi ha gaire misteri. Es fa públic, gràcies a un 
centre de recerca estranger, que hi ha hagut
espionatge de forma massiva a l’independentisme, 
i l’independentisme reacciona de l’única manera en
què es pot reaccionar des d’una perspectiva d’Estat
democràtic: demanant explicacions i posant sobre
la taula les contradiccions que suposa que, en un 

teòric estat de dret, s’espiï l’oposició democràtica
amb l’argument de dir «si no us guanyem a les 
urnes, us guanyarem amb la guerra bruta».

La reacció del PSOE i del Govern de coalició, amb
Unides Podem dins, és la que mereix més
comentaris. El PSOE refusa que hi hagi tant 
explicacions públiques, com una comissió
d’investigació pública. Cessa la cap del CNI quan
no pot aguantar més la pressió, en un intent 
d’homologar-se a democràcies com la francesa
quan ells expliquen que també els han espiat —
com a Macron—, però vetant qualsevol sortida
democràtica a la crisi. Aquest és el veritable 
escàndol. És una crisi sense precedents.

El 1995 hi va haver l’escàndol de les escoltes del 
CESID, que va resultar en la dimissió del ministre
de defensa, el vicepresident del govern i el director 
del CESID —actual CNI—. I per un escàndol molt
menor. Penso que, al principi, el PSOE va
menysvalorar moltíssim les dimensions de la crisi, i
que ara l’han intentada tancar de forma barroera; 
veurem on i com acaba.

En què van notar que els espiaven?

En efectes pràctics, ho notem en la iniciativa de 
persones externes a la CUP que ens expliquen que 
hi ha gent disposada a investigar això. Una cosa és
saber que els serveis secrets espanyols actuen i
operen; això, quan hem anat i vingut de l’exili, 
estava molt clar. Una altra cosa és tenir proves i
poder demostrar que els serveis secrets t’espien. 
Quan Citizen Lab es presta a fer aquesta
investigació, és quan cedim tots els recursos: 
enviant telèfons, fent anàlisis… I les formes
d’espionatge són diverses; per exemple, t’envien un 
missatge d’alguna cosa quotidiana a la teva vida, 
com una targeta d’embarcament, o per trucades
de WhatsApp que no quedaven registrades.

“El moviment okupa agafa l’habitatge
com una forma de generar un conflicte
legislatiu per explicar que, actualment, 
l’habitatge és una mercaderia i no un 
dret.”
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La CUP encara contempla la possibilitat
d’entrar al Govern el 2023?

Jo crec que la CUP mai fa raonaments de si entra o 
no en governs. Al principi d’aquesta legislatura, la 
CUP planteja que l’esquerra independentista vol 
tenir vocació de poder, des del carrer i des de la 
institució. Amb aquesta lògica, construïm un pacte
d’investidura amb ERC, però veiem que, al cap d’un 
any, el Govern no camina en el marc d’aquest
pacte i no l’està respectant, com ara amb els Jocs
Olímpics o la immersió lingüística. No és tant si
volem entrar o sortir d’espais concrets de poder, 
sinó si tenim la voluntat de ser decisius en el futur
del nostre país.

Com valora la CUP el pacte que han fet PSC, 
ERC, Comuns i Junts sobre la immersió
lingüística?

La CUP volia, juntament amb la comunitat
educativa, presentar una proposta que permetés
blindar la immersió lingüística. Avui, però, les 
notícies diuen que aquest pacte incorpora el
castellà com a llengua vehicular, una molt mala 
notícia pel país i per a les comunitats educatives.

Aquí hi ha un tema de fons: el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya fa una sentència protegint
quatre o cinc famílies obsessionades amb el català
i el castellà, fent una sentència contra tot un model 
polític i educatiu. No és només que hi hagi una
proposta i un acord que posa el castellà com a 
llengua vehicular, sinó que, a més, no s’esgoten
totes les vies jurídiques. De fet, l’única contravia
jurídica que hi ha són les famílies de Canet, 
organitzada de forma popular. El que diem al 
Govern és que no està protegint ni la llengua, ni el
model educatiu, ni la gent que està disposada a 
sostenir el català.

Com es combaten les màfies de l’ocupació —
drogues, especulació, etc.— des d’una posició a 
favor del moviment Okupa?

El moviment okupa agafa l’habitatge com una
forma de generar un conflicte legislatiu per 
explicar que, actualment, l’habitatge és una
mercaderia i no un dret. Per què és tan clau el
moviment okupa? Perquè l’habitatge i els
immobles són una de les formes que té el gran 
capital d’acumular riquesa a les zones urbanes.

Una altra cosa és que tenim un procés de 
pauperització sense retorn a zones urbanes que fa 
que hi hagi problemes de tràfic de drogues, de 
delinqüència menor i major… Però això no afecta
l’estratègia del moviment ocupa. Això es tradueix a 
vegades en l’ocupació d’immobles, però crec que 
aquest fet té, com a mínim, tres explicacions: la 
primera és l’economia criminal del tràfic de 
drogues o narcopisos, que s’ha de combatre, però
no té a veure amb l’ocupació. La segona és la falta
d’accés a l’habitatge de gent que té molt pocs
recursos, i això es combat amb mesures que tenen
poc a veure amb el codi penal, i tenen molt a 
veure, per exemple, amb la renda bàsica. I hi ha un 
tercer element, que és l’ordre públic entès com la 
persecució del petit delicte.

Nosaltres pensem que amb populisme punitiu
s’arreglarà poc, perquè això és una mesura
reactiva. Els carteristes continuaran robant si no hi 
ha mesures amb més profunditat; per tant, tornem
a la renda bàsica, accés a l’habitatge, etc. Això
eliminarà del tot aquest tipus de delictes? 
Segurament no, però garantirà que es puguin
destriar problemes. Una cosa és l’economia
criminal, una altra és la misèria, i una altra com 
s’aborden fenòmens que sí que són de seguretat, 
però que no tenen a veure amb tantes coses
barrejades.

Creu que hi hauria una guerra a Ucraïna si el
país fos membre de l’OTAN?

Jo no faré política ficció: no ho sé. Jo el que sé és
que l’OTAN estava latent fins que ha esclatat el
conflicte, i, des d’Occident, es recupera l’OTAN com 
una alternativa possible a l’agressió de Putin. 
Nosaltres creiem que això no té ni cap ni peus: això
no és la guerra freda, no és el 1945; els conflictes
armats es resolen amb mediació, i la Unió Europea
l’únic que ha fet és alimentar l’OTAN i la indústria
armamentística, però no la política de mediació. Hi 
ha hagut una sèrie de representacions mentre
s’inflava a armament Ucraïna. A nosaltres ens
sembla que aquesta no és la manera.

Com porta tenir el que han anomenat «Bloc del 
155» a casa? La seva mare és alcaldessa pel 
PSC.

Es porta molt bé. Ho explicaré molt fàcilment: quan
nosaltres parlem del Bloc del 155 parlem de cicles
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de partit, no de les estratègies concretes que la 
gent dins dels partits estableix. En tota la situació
del procés, la meva mare va tenir un paper molt
democràtic. A casa meva es comparteixen uns
valors fonamentalment democràtics i, per tant, en
cap cas s’entra en anàlisis conservadores, 
constitucionalistes i unionistes de com s’ha de 
resoldre el conflicte polític a Catalunya. El conflicte
s’ha de resoldre políticament, i això és el que no 
està afrontant el PSC, el PSOE i tot el bloc de la 
dreta; això, a casa meva, no és un problema.

Què li diria a un encaputxat del SEPC que el
passat 23 de febrer hagués participat a fer fora 
a empentes els estudiants de S’Ha Acabat de la 
Fira d’Associacions a la UPF?

El constitucionalisme és una trampa per plantejar
posicions polítiques d’extrema dreta. Si el
constitucionalisme fos una realitat, hi hauria una
preocupació sincera perquè la Constitució fos una
eina i no un candau, i els constitucionalistes
estarien proposant alternatives en el marc de la 
constitució espanyola perquè Catalunya resolgués
el conflicte polític políticament, segurament
reformant la Constitució per permetre un 
referèndum.

Com que allò que es fa dir constitucionalisme no fa 
això, sinó que fa servir la constitució per reprimir, 
perseguir i justificar l’ús dels tribunals per resoldre
conflictes polítics, aquesta gent no és
constitucionalista, aquesta gent és d’extrema dreta. 
Per tant, em sembla lògic que l’extrema dreta no 
pugui tenir un espai tranquil en una fira d’entitats
d’una universitat pública. Em sembla preocupant
que això ho hagi de fer el SEPC i no ho faci el
rectorat de la universitat.

Què fa Mireia Vehí els caps de setmana?

Quan puc,que no és sempre, faig esport, menjo bé, 
estic amb la família i els amics. Quan no, estic amb
la família de la CUP i també riem i ens ho passem
bé.

Us quedeu massa per Madrid?

Hi ha caps de setmana que ens quedem a Madrid, 
però tenim molts actes de l’esquerra
independentista i la família a Catalunya; per tant, 
voltem i també viatgem molt pels Països Catalans. 
Els caps de setmana intentem descansar, perquè
creiem que és molt important. La veritat és que és
tota una aventura.

Entrevista realitzada per Miquel Rodrigo i Luca 
Moret
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