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8,4��� *409:� · Malgrat les crítiques
negatives, la televisió és la mare d’un
bon periodisme d’investigació. Als
Estats Units, Michael Moore n’és el
millor exponent. Recentment
guardonat amb un Oscar de
Hollywood al millor documental,
Moore creà TV Nation, un programa
que va fer història. En el documental
pel qual va rebre l’Oscar, Bowling
for Columbine, Moore va emprar
les mateixes tècniques que el van fer
famós a la televisió. La pel·lícula és
un treball d’investigació que té com
a objectiu la denúncia de la cultura
d’armes de foc que impera als Estats
Units.

Bowling for Columbine se centra
en la següent història: després de
jugar una partida de bitlles, dos joves
adolescents van entrar, proveïts
d’armes de foc, a una escola de
Columbine (Colorado) i van disparar
fins a matar dotze alumnes i un
professor. Els dos joves es van treure
la vida amb les mateixes armes amb
què havien perpetrat la matança.

5�.�����������������"������������
Michael Moore constata a la pel·lí-
cula que als Estats Units moren cada
any 11.000 persones víctimes de les
armes de foc. Al país existeixen més
armes de foc que aparells de tele-
visió. El negoci ha arribat fins a
l’extrem que és possible obtenir un
rifle en una oficina bancària a canvi
d’obrir un compte corrent. Acompa-
nyat de dos joves ferits a Columbine,
Moore visita els grans magatzems
que van vendre les bales que es van
utilitzar per a la massacre, per tal de
sol·licitar una entrevista amb els seus
alts directius. Tot seguit, es trasllada
fins la luxosa residència de Charlton
Heston, president de l’Associació
Nacional del Rifle, per tal de pregun-
tar-li per què la seva associació or-
ganitza determinats mítings en els llocs
on es produeixen matances per ar-
mes de foc.
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TV Nation, el programa televisiu de
Michael Moore, va ser breu en la
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seva durada (de 1994 a 1998), però
va deixar una petjada definitiva en la
història del mitjà. En ell, Moore i els
seus col·laboradors van aplicar un sis-
tema de gran impacte per denunciar
la part més negra de la societat ame-
ricana.

Encara es recorda la idea de
Moore de regalar mil dòlars a les
grans empreses americanes que
havien estat multades per crims
corporatius. Moore anava amb la
seva maleta plena de diners a lliurar-
se-la als dirigents de Pfizer, san-
cionats per enverinament de collites;
de Kodak, per contaminar les aigües,
o de Exxon, que havia de pagar
milions de multa per l’abocament de
petroli al mar d’Alaska (el tristament
cèlebre «Exxon Valdez»).

Moore va ser també a Kuwait un
cop va ser alliberada pels Estats Units
després de la primera guerra del Golf
per a comprovar que les dones no
podien votar. Va anar a Rússia per
tal de demanar que desviessin el míssil
que apuntava al seu poble (Flint,
Michigan) i per demanar que ho
dirigissin cap a la mansió d’algun ac-
tor de Hollywood. Va entrevistar al
director del Ku Klux Klan per
conèixer la seva retòrica adaptada als
nous temps. En «Sou els número 1»,
va visitar diverses ciutats nord-
americanes que eren primeres en
rànquings dubtosos, com l’índex
d’assassinats o el nombre de sub-
scripcions a Playboy. Quan diversos
congressistes van votar contra les
s u b v e n c i o n s públiques
als museus, TV
Nation va procla-
mar entusiasmat:
«No és mala
idea!» i a
continuació es
va dedicar a vi-
sitar museus
exemplars que no
obtenien ni un dò-

lar de subvenció estatal, com el
Museu Kentucky Fried Chicken, el
d’Història del Tabac o el d’Arts
Sagrades. Els polítics del congrés
estaven al punt de mira i Moore va
dedicar tot un dia a compartir una
sortida a caçar, o a disparar, amb
dones de congressistes que no
paraven de parlar de com arribaven
a agradar les armes als seus marits.

Però potser el més destacat de
tots els programes va ser aquell en
què es va realitzar una enquesta na-
cional sobre el país més interessant
per ser envaït pels Estats Units.
Després de les experiències d’Haití,
Somàlia i Kuwait i després de
mantenir contactes amb diferents
estrategues que valoraven pros i
contres, Moore va proposar tres
possibles invasions:

- La de Belize, petit país centre-
americà al Carib, que era una invasió
fàcil, amic de Cuba, i que tenia port.

- La de França, perquè era el país
on vivien els francesos envanits.

- Evitar aquell any una altra
invasió i dedicar el diners a les
escoles públiques.

Aquest programa es va emetre
l’any 1995. Segons els sondejos de
TV Nation, els espectadors del seu
programa, que és gairebé com dir
«els Estats Units», van votar majo-
ritàriament per envair França.

��"��.����������������
Michael Moore (Michigan,
Estats Units, 1954) ha con-
vertit l’activisme humorístic

en la seva marca de fàbrica des
del seu debut cinematogràfic

Roger and me (1989), que era una
croada personal contra un directiu de
la General Motors. El seu últim
llibre, Stupid white men, que
insisteix en el tema de la cultura de
les armes de foc, es manté en els
primers llocs de llibres de no ficció,
tant als Estats Units com a la Gran

Bretanya.

El documental encara
es pot veure als cinemes.
S’ha de veure, diria jo.
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En els últims anys s’ha sentit a par-
lar molt sovint d’un terme que
sona nou i no ho és: “globa-
lització”. Per desgràcia, el terme
ha anat agafant unes connotacions
negatives que amb el pas del
temps s’han anat fent més i més
evidents. El mot, una paraula que
en un principi pot semblar del tot
innocent, s’ha anat corrompent
per les accions de molts politics
que l’han anat adaptant al seu dur
discurs.

Com es fa per corrompre una
paraula? Molt senzill. Quan uns
entenem “globalització horitzon-
tal”, els altres diuen: “globalització
vertical”. Quan uns entenem
“igualtat de drets per a tothom”,
els altres diuen: “si algú assassina,
l’enviem a la presó; si nosaltres
assassinem, en direm danys
col·laterals”.  Quan uns entenem
“condonar el deute extern”, els
altres diuen: “treure suc del deute
extern”. Quan uns entenem “ajut
internacional” els altres diuen: “co-
mencem una guerra”. Quan uns
entenem “lluitar per la pau”, els
altres, simplement, entenen “llui-
tar”. És la guerra de termes, la
diferència de realitats.

Rebutgem la globalització que
ens volen imposar des de dalt.
Però no tinguem por de crear la
nostra pròpia globalització, una
que ens acosti els uns als altres
sense imposar res, una que es basi
sempre en el respecte mutu, una
que ens permeti aprendre d’altres
cultures, una que ens faci créixer
com a persones i com a poble. I
quan parlem de poble, no parlem
de Catalunya, ni d’Espanya, ni
d’Europa, ni d’Occident. Quan
parlem del nostre poble, ens
estem referint al món.

?��������������@

En el reportatge de 30 minuts emès
despús-anit, diumenge, vam poder
veure com darrere de les nostres
columnes de la UAB –mediterrànies,
fàl·liques, desoxiribonuclèiques-,
pretenen alçar una segona Cerda-
nyola que aculliria habitatges per a
18.000 persones. El bestial projecte
urbanístic –potser pisos per als
estudiants de la universitat- posa en
perill el manteniment de Collserolla
com un espai natural viu, connectat
amb d’altres zones verdes i on la fau-
na pot mantenir el moviment que
necessita per sobreviure.

Si d’ací un temps, quan alcem els
ulls cap a les columnes d’Alfaro,
veiem la nova Cerdanyola, és que el
control públic del parc natural no ha
funcionat davant dels interessos de
les constructores i dels ajuntaments,
que –mareta meua!- són també els
qui formen el consorci del Parc de
Collserola. Sigue la que han fet a
l’Iraq o les que les empreses mante-
nen contra la comunitat, totes les
guerres responen a la lluita pel territori
o pels recursos, públics i privats. O
pel territori i els recursos amb què
compta, tot alhora.

De les interpretacions dels espe-
cialistes sobre què ha motivat l’atac
a l’Iraq per part dels EUA i els (seus)
aliats, hi pesa sobre tot la geo-
estratègica, la que ve a dir que els
EUA pretenen reordenar l’Orient
Mitjà, refer fronteres d’influència,
crear una zona de seguretat per a Is-
rael i alliberar-se dels peatges d’altres
països que sí que han alimentat el
terrorisme. Llegiu l’Arabia Saudita i
el seu patrocini d’Al Qaeda, esclar.
El petroli no deixa de ser important,
és un recurs que ha de pagar la gue-
rra. Guerra territorial, per tant, i
control dels recursos planetaris.

En els darrers anys, un discurs
ciutadà titllat d’ecologista ha recupe-
rat un lèxic que fa temps era vist com

el que amarava l’independentisme
més radical: defensar la terra, per
exemple, o defensar el territori dels
abusos de qui se’l ven. Ara això ens
fa pensar en la Plataforma Nunca
Máis o en la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, la veterana que ha portat
la seua lluita per una Nova Cultura
de l’Aigua des d’Amposta a Brus-
sel·les, des de Saragossa a Sant
Jaume d’Enveja, des de Barcelona a
les samarretes blaves enganxades als
pits de lleidatans i reusenques. La
gent s’ha fet lo nuc.

No és casualitat que, a banda
d’Aturem la Guerra, les dues ante-
riors grans plataformes ciutadanes
d’acció política estiguen vinculades
a la defensa dels recursos naturals
com un bé a preservar en el present i
en un futur immediat. Ja han passat
els temps en què l’ecologisme es veia
com una religió dels tremendistes.
Que els pregunten als pescadors de
Muro què passa quan el mar està ple
de fuel, o als de la Ràpita on seran
els llangostins quan el riu deixe de
portar els pocs aports que ara duu.

En el cas del sud del Principat, el
transvasament de l’Ebre és només
una altra agressió al territori, que ha
esdevingut el magatzem del 70% de
l’energia que es produeix a Cata-
lunya. I si no, comptem: centrals
elèctriques d’Endesa dels embas-
saments de Flix, Riba-Roja i Mequi-
nensa, minitransvasament de l’Ebre
a Tarragona, complex petroquímic de
Tarragona, circulació de petroliers i
altres vaixells de càrrega perillosa al
port de Tarragona, dipòsit geològic
de gas a Reus, química de Flix (Ri-
bera d’Ebre), centrals nuclears
d’Ascó, centrals nuclears de Vande-
llós, central tèrmica de cicle combinat
a Vandellós, central tèrmica d’An-
dorra (Terol), centrals eòliques del
Priorat, el Perelló (Baix Ebre) i
Tortosa.

En el cas d’Alcanar (Montsià)
sumem el dubtós honor de tancar la
frontera meridional amb una cimen-
tera de Cemex (anunci televisiu soft
i patrocini de tanques al futbol) que,
a més, vol inaugurar el novedós
procés de la gasificació: curt i ras,
cremar pneumàtics, però amb un nom
més polit, que sona a eteri. La
d’Alcanar cremaria rodes i vendria
drets d’emissió, com el que fan els
països pobres, que venen la quota de
la contaminació que no emeten o
emmagatzemen residus nuclears.

Els qui diuen que la guerra de
l’aigua és una guerra del futur, perquè
esdevindrà un bé escàs, tenen raó.
Però en el fons és una ancestral lluita
pels recursos. Es tracta, com el dels
qui volen salvar Collserola, de
combats per la defensa de béns
col·lectius que són fagocitats per
l’empresa, amb el beneplàcit de les
administracions. La intermediació
administrativa i partidista modernitza
la lluita: dels pals i pedres dels
neandertals a les pancartes de les
plataformes; del fusell al vot.

Quan a la darrera manifestació
contra el transvasament de l’Ebre es
cridava “Mai més un govern trans-
vasista” es demostrava la maduresa
política del moviment, que vol que es
respongue a una gestió del patrimoni
públic amb una responsabilitat públi-
ca. Eudald Carbonell diu que cami-
nem encara cap a la humanització i
que la tècnica ens farà evolucionar,
qui sap si els rudimentaris mitjans dels
pals i les teles, les samarretes i les
enganxines faran alguna cosa més que
de ritual. Qui sap si en l’evolució
ferotge, està escrit que esgotem els
recursos i que morim engolits per les
nostres necessitats de sòl i energia.
Però no ens posem mesiànics, que
encara ens diran ecologistes...
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Castel, Franco i Cantos parlen de l’entrada de
la Xarxa al continent africà
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actes i les conferències segueixen a
la facultat de comunicació de l’Autò-
noma, però en aquesta ocasió el
motiu no estava lligat al rebombori
dels últims dies. Ahir, el professor de
la facultat Antoni Castel va presen-
tar la xerrada Àfrica a Internet:
Instrument de denúncia i desen-
volupament.  Castel va denunciar la
precària situació informativa que té
Àfrica als mitjans de comunicació
occidentals que -a causa dels tòpics,
les rutines de producció i el criteri de
l’espectacle- ofereixen una visió par-
cial i sempre negativa del continent.

El motiu és evident per a Castel:
“Àfrica no compta en el concert in-
ternacional, només produeix l’1% del
producte interior brut mundial”.

!���E���� �� 0�������F!+.��
La conferència va seguir amb la
intervenció de Carlota Franco, coor-
dinadora del portal One World
dedicat a denunciar la violació dels

drets humans i a potenciar la pau i el
desenvolupament sostenible. Franco
va exposar, a partir de dades
estadístiques, la precària implantació
d’Internet a Àfrica (una de cada 160
persones té accés a la xarxa) a cau-
sa de diversos impediments, com ara
els econòmics, els polítics o els
educatius. De la mateixa manera, la
presència africana és escassa en
comparació  amb Europa i els EUA i
la gran majoria de les webs no estan
escrites amb la llengua autòctona,
sinó amb la colonial (l’anglès, el
francès, el portuguès).

Per tancar la conferència, Eduard
Cantos, membre d’Intermón-Oxfam,
va explicar algunes de les estratègies
de mobilització a través de la xarxa,
posant  d’exemple el cas de Nestlé i
Etiòpia, en el qual l’allau d’e-mails que
va rebre la multinacional (40.000 en una
setmana) va aconseguir que rebaixés
la indemnització que li demanava al país
africà i que aquests diners els reinvertís
en ajuda humanitària.

5�1,&&0:� ·�No només estudiants i
organismes no oficials s’han mobi-
litzat contra la guerra. L’Ajuntament
de Rubí des de fa dies està en con-
tra de l’atac a l’Iraq i ho va demos-
trar amb una acció dirigida als més
petits. L’àrea d’Ensenyament de la
localitat va publicar per Sant Jordi
un conte infantil titulat “La bala

5��6�����(��������"�����"��
Pepeta”. L’argument, ideat per Xavi
Demelo i il·lustrat per Gemma Esco-
da, explica com una bala perduda
s’adona del seu vertader fi i acaba
buidada de pòlvora i fent de penjoll.
La regidora d’ensenyament de Rubí
va explicar que és important el canvi
de la Pepeta, que canvïi la seva missió
de “penetrar a la carn dels homes”

com les altres, per fer de decoració
al coll d’una nena.

5���� �����  ����
El llibre es regala a les escoles de la
localitat vallesana i se n’han publicat
5.000 exemplars, tot i que més
endavant es podrà vendre a les
llibreries locals. La regidora va expli-

car que la publicació té més
importància de la que tindria en
qualsevol moment, ja que estem en
un temps “d’especial sensibilitat”,
però els valors que vol transmetre no
són puntuals, ja que, segons la
regidora vallesana, en qualsevol
moment s’ha d’intentar “evitar el do-
lor i la desgràcia”.

La facultat de Ciències de la Comu-
nicació organitza  una xerrada infor-
mativa dimecres 30 a les 12 i a les
16 hores a l’aula 17 del xalet, oberta
a tothom, per presentar dos dels
projectes sorgits dels moviments
socials de Barcelona en els darrers
temps.

En l’acte es farà la presentació de
la Guia útil per la transformació
social, que tracta de l’experi-
mentació d’una onada transfor-
madora des dels moviments sorgits
de la societat civil organitzada. Onada
que fa córrer lliures les idees, que ha
fet sorgir projectes a grapats, afegint-
se a aquells projectes
que han perdurat en el
temps. Una onada en
lògica de xarxa. A-
questa xarxa latent ha
estat fruit de l’en-
cadenament de petites voluntats i no
de cap estratègia prèvia col·lectiva, i
per això molts dels recursos que els
col·lectius ofereixen a aquesta xarxa
encara romanen desconeguts per la
resta. Com a proposta reconstructiva
d’aquesta xarxa ha nascut la Guia
útil 2003, per a la transformació so-
cial”, que junt al seu com-
plement (www.movi-
ments.info), volen ser dues
eines més que alhora ens
serveixin per a reconèixer-
nos com a xarxa social i  ens
ajudin a contactar i conèixer
tot tipus d’iniciatives sor-
gides en el camp de les
lluites socials, estudiantils,
ecologistes, feministes, anti-
militaristes...

També es donarà a co-
nèixer la campanya  ‘Ocu-
pem les ones’. La societat

civil organitzada i els moviments
socials són objectes  de la «infor-
mació». Mai subjectes amb capacitat
i dret d’accedir a l’espai mediàtic en
peu d’igualtat amb els altres actors.
Pensem el temps que es dedica a les
ràdios i TV a la gent que es mobilitza
i comparem-lo amb el que disposa
qualsevol polític o “expert”.
Necessitem com a poble, ciutadania
i/o societat civil recuperar el
protagonisme que ens pertoca, tot
creant espais d’intercanvi d’expe-
riències i d’idees, de diàleg, de
circulació lliure i autónoma d’infor-
macions, de creació alternativa. Ja hi

iniciatives a Internet
i a la premsa escri-
ta, però cal actuar
ara en els terrenys
audiovisual i radio-
fònic. Es tracta de

recuperar espais als mitjans de comu-
nicació públics tot sostraient-los de
la lògica d’interessos partidistes i de
crear-ne de nous. Independents,
nostres. La proposta és alliberar
espais comunicacionals gestionats
per una assemblea de moviments
socials.

5�1,&&0:
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Els moviments socials volen estendre la
seva veu a l’audiovisual

L’Ajuntament local publica el llibre “La bala Pepeta”
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