20 anys de lluites, 20 anys de Masala
Qui ens havia de dir fa un temps que inclouríem al nostre
vocabulari diari l’expressió «pandèmia mundial» sense referir-nos només al capitalisme? Qui s’havia d’imaginar que
Masala faria vint anys en aquest context i que no muntaríem
tremenda party? Malauradament, així serà, de moment.
Però esquivarem la basarda i esperarem pacientment el moment de tornar a llençar-nos als vostres braços cervesa en
mà. I ballarem juntes. Ganes no ens manquen, perquè si hem
sobreviscut a aquesta moguda sense defallir, ha estat gràcies

a la col·laboració amorosa i desinteressada de totes les persones que, sense formar part del nucli dur de la revista, hi
col·laboren cada sis mesos aportant idees, escrits, traduccions, il·lustracions, infografies, fotografies, mots encreuats,
anuncis, diners, ganes de llegir i ànims. El nostre agraïment
infinit a totes; si seguim, malgrat les videoconferències, és
gràcies a vosaltres.
Masala ha fet vint anys. I en aquestes dues dècades han passat
un grapat de coses. Des de les nostres pàgines —fins al 2014

* 2001
Surt el primer número de Masala. L’endemà, 3/1, conclou la vaga de fam de 50 persones privades de llibertat, per
l’abolició del règim FIES i els aïllaments, per l’aturada de la dispersió i l’excarceració dels presos malalts. I el mateix
20/1 en què presentem el periòdic a l’Espai Obert del Poble-sec, 300 persones migrades es tanquen a l’església de Sta.
Maria del Pi al Gòtic, acció que s’estendrà a 10 temples més a tota la ciutat, en una lluita que dura 47 dies, amb 15 dies
de vaga de fam i on participen un miler de persones.
23/1: Entra en vigor la nova Llei
d’Estrangeria.
31/5: Masala publica el manifest
«Dinero Gratis».
6: Es col·loquen les primeres càmeres
de videovigilància al carrer d’Escudellers com a experiència pilot.
24/6: La mani antiglobalització contra la reunió del Banc Mundial a BCN,
amb 30.000 persones sota el lema «Un

altre món és possible», finalitza
amb 22 detingudes i 59 ferides.
7: S’organitza el campament Frontera Sud, a Andalusia, sota el lema
«Cap persona és il·legal».
20/7: A la cimera del G8 a Gènova, la
policia assassina el Carlo Giuliani.
11/9: Atemptat a les Torres Bessones, el World Trade Center i el
Pentàgon dels Estats Units.

15/12: S’ocupa el bloc de pisos del
carrer Metges, al Forat de la Vergonya.
31/12: S’aprova la suspensió del
servei militar obligatori, la mili,
després de dècades de lluita antimilitarista.

2004
Al maig, l’Espai Obert del Poble-sec convoca una assemblea per demanar col·laboració: s’acaba el contracte i
el propietari no vol renovar-lo. Anys més tard, al lloc que ocupava un dels centres socials llibertaris més emblemàtics de la ciutat, pou de cultura i autoorganització popular, s’aixecarà l’hotel-residència Melon District. A
la ciutat del Fòrum de les Cultures 2004, la hipocresia és la reina. La primavera d’aquell any es crea l’Assemblea
de Resistències al Fòrum. El 8/5 es fa una cassolada popular a les seves portes, durant la inauguració. A la nit,
festa i concert d’autogestió al CSOA l’Hamsa. L’endemà, es reparteix informació a les visitants del Fòrum i es fan
accions-performances reivindicatives a l’entrada.
9/2: Desallotjament de les excasernes militars de Sant Andreu, habitatge temporal de centenars de persones
durant 3 anys.
24/2: Més de 2.500 persones són detingudes als EUA per accions de desobediència civil durant els primers
dies de bombardejos a l’Iraq.
17/4: Festa al Forat de la Vergonya.
Es planten arbres, es fan concerts,
projeccions i paella, es construeix
un vaixell pirata de fusta per la
canalla.

1/5: La Policia Nacional carrega
contra la manifestació del May Day;
s’intenta okupar l’antiga comissaria
de la Via Laietana.
5/6: 1.700 migrants sense papers ocupen 2 esglésies per demanar la regularització administrativa. Són desallotjades l’endemà.
20/6: La jutgessa ordena el desallotjament de l’edifici de Miles de Viviendas al carrer de Sardenya, 43.

18/7: Manifestació aquàtica «Paterem el Fòrum» a la platja de la
Marbella. Una flota d’embarcacions
autoconstruïdes desembarca al Fòrum, cridant contra l’especulació,
les fronteres i la precarietat.
4/8: Desallotjament del CSOA l’Hamsa, que feia 8 anys que funcionava.
17/12: Sota el lema «+ espai, + temps,
+ vida = + K», es presenta l’Oficina
d’Okupació, en acte simbòlic a l’Oficina Antimòbbing de l’Ajuntament.

en blanc i negre i bimestrals, i a partir del 2015 a tot color i semestrals—, hem intentat fer d’altaveu de dissidències i antagonismes, d’intèrprets de realitats diverses, hem provat de bastir
ponts i dinamitar certeses. Ara, fent repàs de les publicacions
que van començar el 2001, entre tancades migrants, okupacions, enderrocs, desallotjaments, violències i resposta a les
violències, ens sentim felices d’haver omplert tantes i tantes
caixes de text amb totes aquestes resistències. Supervivents
d’aquests carrers de Ciutat Vella, de Barcelona i del món, les

protagonistes de Masala sou gent que troba les forces, planta
cara a les institucions i als rics per reclamar el seu dret a viure
dignament. Amb autonomia. Amb mala llet. Amb alegria.
Us oferim una selecció de moments que han anat sortint a la
revista durant aquests dos decennis. Com imaginareu, era impossible que aquesta tria fos exhaustiva, però està feta amb
tota l’admiració que ens provoca compartir amb vosaltres els
carrers, la lluita i les lletres. Masala os ama. Les abraçades
tornaran als carrers. Les hòsties no han marxat mai.

2002
Dins el marc de la campanya «Contra l’Europa del Capital», que es duu a terme al març, s’organitza una jornada
d’accions per tota la ciutat de BCN: bicicletades, caça-lobbies, vaga d’estudiants, dinars populars, penjades de
pancartes i d’activistes, pintades de murals, concentracions contra els transgènics, fins a una quinzena d’intents
d’interrupció d’un clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, manifestació per les Rambles, aldarulls. Es despleguen
més de 10.000 policies; durant aquests dies són detingudes més de cent persones.
20/3: S’enderroca l’últim edifici
que oposa resistència al carrer del
Pou de la Figuera, al Forat de la
Vergonya.
4: Neix Distrito Apache, un programa de Contrabanda FM, l’ànima del
qual, DJ Jum, s’encarrega fins avui
de la secció musical de Masala.
4/5: Més de 400 persones ocupen el
solar del Forat de la Vergonya per

fer una jornada reivindicativa per
aconseguir una zona verda i equipaments pel barri.
20/6: Vaga general que acaba amb 28
detingudes a BCN.
7: Primera edició de les Festes Populars Alternatives del Raval.
9: S’obre a Portal Nou el local de
l’Associació Cultural Insha-Allah
de dones musulmanes.

15/10: L’Ajuntament comença els
tràmits per tancar els meublés del
carrer d’en Robador, 35 i 43.
17/10: Veïnat del Forat de la Vergonya impedeix que comenci la perforació del solar enfilant-se a les
màquines i camions.
29/11: S’enderroca el mur que rodeja el Forat de la Vergonya.

2003
Poc abans que al barri es creï l’espai Ciutat Vella contra la Guerra (27/2) en una assemblea al CC Drassanes per
donar suport a les iniciatives de la plataforma Aturem la Guerra, La Vanguardia publica: «El Fòrum gana sentido
tras las manifestaciones [en contra de la guerra d’Iraq]» (17/2) i El Mundo puntualitza: «El director del Fòrum 2004
impone a la organización el silencio sobre la guerra de Irak» (22/2). Un mes després (20/3) comença la invasió
d’Iraq pels exèrcits dels Estats Units i Gran Bretanya, amb el suport del Govern espanyol.
22/1: Veïnat de la Ribera talla
els carrers Comerç i Princesa per
protestar contra les zones blaves
d’aparcament, pintades durant la
nit sense previ avís.
15/2: El Movimiento Social Republicano,
d’ideologia
feixista,
obre una llibreria d’extrema dreta
al carrer Argenter.

23/4: L’Antic Teatre obre les portes al carrer de Verdaguer i Callís.
24/5: Masala fa una festa d’autogestió al CSOA L’Hamsa de Sants.
17/9: La periodista Maria Lobbie
Habal presenta el Diccionari Català-Filipí / Filipí-Català.
11: Es fa la primera reunió de la
Coordinadora contra l’Especulació
del Raval.

18/11: Queda vist per sentència el
judici del CSOA l’Hamsa, després
que el jutgi condemni les okupants
a pagar 6.000 euros a la part demandant.
10/12: Un enorme dispositiu de la
GUB desallotja els núms. 17 i 19
del Rec Comtal, expulsant a una
quarantena de persones.
12/12: S’estrena De nens, pel·lícula dirigida per Joaquim Jordà.

Text: Masala | Il·lustracions: Nomdenoia

2005
Masala entra a formar part del Lokal del carrer de la Cera. És el final dels grans moviments contra la guerra de l’Iraq.
L’especulació immobiliària i les facilitats de l’Administració per enfonsar la vida als barris van de la mà a Sants, Bon
Pastor, Tres Turons, Collserola (Pla Caufec), Poblenou (Can Ricart), Gràcia, Illa Robadors, el Forat de la Vergonya
i la Barceloneta. La «marca Barcelona» fa aigües. La crisi del 3% enfonsa una mica més el sistema de partits. «Els
migrants tancats en vaga de fam ens mostren —com s’afirma des de Recuperem el 1r de Maig— que la vida és avui el
veritable camp de batalla.»
8/3: Neix Ràdio Paca al Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
9/4: Vaga de fam de migrants tancats als Centro di Permanenza Temporanea de Milà, Torino i Bolònia.
3/5: A la matinada, es bloquegen
les portes de 100 estacions de metro de l’AMB per exigir la lliure
circulació de persones migrants.
8: L’Espai Obert del Poble-sec ha
de canviar d’ubicació.

11: Diverses xarxes activistes europees organitzen a Ceuta la Primera Caravana Europea contra la Tanca
de la Mort i per la Llibertat de
Moviment.
24/11: Més de 100 persones en nom
d’Ariadna Pi okupen el Liceu una nit
d’òpera, reclamen la seva conversió
en ateneu popular o en zona verda i despleguen una pancarta contra
l’especulació a Ciutat Vella. Vola
una gallina enmig de la platea.
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3: Neix l’Associació de Veïns l’Òstia.
5/3: El col·lectiu Ariadna Pi «segresta» un bus turístic a la pl. de
Catalunya i intenta obligar el conductor a anar al CIE de La Verneda,
en una acció contra les detencions
i deportacions de migrants.
7/3: Com la Generalitat no deroga el
decret de coexistència de conreus OMG
i No OMG, 6 membres de Transgènics
Fora! s’instal·len entre el brancatge dels arbres del Dep. d’Agricultura
per quedar-s’hi uns dies.

2008
El gener comença amb una batuda policial al barri (19/1) per desarticular una presumpta cèl·lula antiterrorista que
acabarà amb més d’una desena de veïns d’origen pakistanès i indi detinguts, en un muntatge policial conegut com el
«cas dels 11 del Raval». Al juny (18/6) s’aprova la «Directiva de la Vergonya», norma europea que estableix en 18 mesos
el termini màxim de detenció de persones migrants sense papers i legitima que siguin autoritats administratives les
que decideixin sobre aquestes detencions, en lloc de fer-ho jutges.
8/3: Dins dels actes del 8M, s’engega
la campanya «Dret al cos propi», per
treure l’avortament del Codi Penal.
10/5: Primera Marxa Mundial de la Marihuana de BCN, organitzada pel Moviment Cannàbic i Antiprohibicionista.
23/6: 10 supermercats del Raval i la
Barceloneta, de propietaris de Bangladesh i el Pakistan, pateixen una
batuda de la GUB, sense ordre judicial, en què es decomissen 61.000
llaunes de cervesa.

11/10: Deu entitats del districte decideixen constituir la Xarxa Veïnal
de Ciutat Vella.
28/10: Primera gala dels oXcars, que
repassa el més destacat en el panorama de la cultura i el coneixement
lliures, promoguda per l’eXgae i el
Conservas.
20/11: Estudiants de diferents universitats públiques es tanquen al
Rectorat de la UB i a altres facultats contra el Pla Bolonya.

17/12: El Manel, l’últim veí de Robador, 29, és desnonat just quan
estava a punt de fer el trasllat
al nou pis aconseguit després de 6
anys de lluita.
12: Comença l’operació israeliana
Plom Fos a Palestina («la massacre de
Gaza»), que desbarata l’alto el foc.

2006
Aquest any serà clau per la vida de la ciutat durant els següents. Els incidents durant una festa a l’Anarkopenya,
de Sant Pere més Baix, 55, acaben a diverses detencions i un agent de la GUB hospitalitzat. És la nit del 4 de febrer. Deu dies abans (25/1) havia entrat en vigor la nova ordenança cívica municipal de l’alcalde socialista Joan
Clos. S’okupen el CSOA Ruïna Amàlia, que acollirà entre altres projectes la biblioteca Kilombo i la Carpintería
Colectiva Maléfica (la Carcoma), i la MAMBO (Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas) situada a Arc
del Teatre, 8, a l’antiga Casa de Huéspedes Andalucía.
17/2: Surt el manifest «Jo ja no
Ravalejo», arran de la primera
Assemblea del Raval-Xino, a la
Casa de la Soli.
18/4: Surt el primer número de La
Directa.
29/4: Víctimes del Civisme organitza unes Jornades Anticíviques a
la Rambla del Raval.
5: La Guerrilla de l’Habitatge obre
la Promoció d’Habitatge Realment
Públic (PHRP) al carrer de Magdalenes, 13-15.

1/5: «70 anys després tornem al
Ritz» és la pancarta que desplega
el col·lectiu Ariadna Pi al luxós
hotel, per celebrar el 1r de Maig
i la conversió dels seus salons en
menjador popular el juliol de 1936.
3/5: Més de 3.000 policies prenen
per assalt la comunitat de San Salvador d’Atenco, a Mèxic.
24/6: 59 persones són arrestades en
una acció directa contra la construcció del nou CIE de la Zona Franca.

30/9: «Ens plantem per l’habitatge», acampada a la pl. de Catalunya
dins la campanya «No vas a tener
una casa en tu puta vida».
10: Surt al carrer el núm. 100 de
La Burxa.
13/10: Dins la campanya «No vas a tener
una casa en tu puta vida», 200 persones
entren a la secció de dormitoris de
l’Ikea de l’Hospitalet, es posen pijama i es fiquen als llits. Els guàrdies
de seguretat els foten fora, però abans
hi ha una guerra de coixins.
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El 2007 serà any d’aniversaris. Ràdio Bronka i el Lokal celebren 20 anys de resistència, una a les ones lliures i l’altre
al carrer de la Cera. L’Asamblea de Majaras de Contrabanda FM fa 10 anys. El periòdic Solidaridad Obrera, la mítica
«Soli», portaveu de la CNT de Catalunya, en fa 100. I bona falta ens fan aquests mitjans i espais de lluita per donar
visibilitat a xifres com aquestes: 108.752 persones són expulsades de l’Estat espanyol, segons dades del Ministeri de
l’Interior, en el període 2006-2007.
1: Neix la Universitat Pirata a Miles de Viviendas, un CSOA situat
a Joan de Borbo, 11, de la Barceloneta.
26/1: L’Ajuntament precinta cautelarment l’Ateneu del Xino.
2: El col·lectiu Txinorris instal·la un punt d’informació jurídica per al jovent al Kasal de Joves
de Roquetes, a RAI i a Can Vies.

15/3: Contrabanda FM estrena un
emissor que permet una millora i
un augment de potència del senyal.
5: Setmana de coordinació de lluites «Està tot fatal» (14-20/5) i
Quinzena per l’Okupació (7-19/5).
6: L’Ateneu Llibertari del Casc Antic al carrer de Fonollar comença
la seva activitat.

16/7: Una trentena de persones intenten aturar les obres del TAV a
la parada de Santa Eulàlia penjant-se de les grues.
17/10: Desallotjament del CSOA
Ruïna Amàlia.
27/11: Els mossos tiren a terra el
bloc del carrer Metges mentre els
okupants fan sonar a tota pastilla
la música de Benny Hill.

2009
El procés gentrificador arriba a la pl. de la Gardunya: comencen les obres. A la Barceloneta i sota la pluja, 300 veïnes
es manifesten (28/3) per demanar l’anul·lació del «pla dels ascensors» i en contra d’un barri pel turisme. Dos mesos
després (16/5), a una sardinada popular a la platja de Sant Sebastià es grava el videoclip de l’estiu: Bomba a l’hotel
Vela. Però per campanyes, les de La Vanguardia, que al juny criminalitza els joves dominicans d’Allada Vermell i
Carders, i al setembre carrega contra el Raval i les migrants nigerianes que exerceixen la prostitució.
26/7: En el centenari de la Setmana Tràgica (o Gloriosa), apareixen pintades a 20 esglésies de BCN amb
el lema: «L’única església que il·lumina és la que
crema».
1/10: Obre les portes la Universitat Lliure la Rimaia,
després de quatre mesos rehabilitant l’espai.
5/12: La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas reuneix a Granada 3.000 dones, a unes jornades
que commemoren els 30 anys de la primera trobada estatal el 1979.
9/12: Mor Emília Llorca, veïna i referent activista
de la Barceloneta.
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18/2: La GUB tanca el Casal Antiprohibicionista de
BCN, obert des del 1999, i seu de l’Associació Lliure
Antiprohibicionista.
22/2: Més de 70 famílies constitueixen la PAH a BCN a
la PHRP del carrer de Magdalenes, 13-15.
8/3: Campanya pel «Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït»,
formada per 125 organitzacions feministes de Catalunya.
16/3: Enric Duran anuncia en roda de premsa que ha
expropiat 492.000 euros de La Caixa, ING, Cetelem,
Bankinter, El Corte Inglés i Bancaixa.
18/3: Desallotjament de la UB de l’alumnat oposat al
Pla Bolonya, amb 143 persones ferides pels mossos, 53
imputades i 6 detingudes.

2012
El dia de Reis, mor Idrissa Diallo al CIE de la Zona Franca per manca d’atenció mèdica. Setmanes abans havia mort
Samba Martine al CIE d’Aluche en condicions similars. Bufetada per començar un any marcat novament per una
vaga general contra la reforma laboral (29-M). Com el 2010, la convocatòria oficial de CCOO i UGT és desbordada per la mobilització alternativa que presenta una combativitat extraordinària. El conseller d’Interior Felip Puig
desencadena la repressió: són detingudes desenes de persones, s’obre una web per afavorir la delació... Poc després
neix Rereguarda en Moviment (9/5).
19/2: S’inaugura la Filmoteca a la
pl. de Salvador Seguí (acabarem de
pagar-ne la construcció l’any 2037).
1/3: Masala fa una festa a la Reina
d’Àfrica, per recaptar fons i tancar la primera època de la revista
sense deutes.
21/3: La plataforma Aturem Eurovegas lluita contra un macro-complex
de joc i oci que pretén arrasar el
delta del Llobregat.

22/3: Vaga estudiantil des de l’escola bressol fins a la universitat, davant les retallades brutals
a l’educació pública.
20/4: S’aprova el Real Decreto
16/2012 per desmantellar la sanitat pública gratuïta i universal.
5: Neix Defensem el Port Vell, en contra de la privatització del port per
convertir-lo en una marina de luxe.
15/5: Primer aniversari del 15M.
S’ocupa Catalunya Ràdio i RAC-1 per
llegir un manifest en contra del
capitalisme i la repressió.

22/5: «La Caixa és Mordor» promou
una acampada i un judici popular a
la banca a les portes de les torres
de la Diagonal.
6: La plataforma 15MpaRato aconsegueix la pasta per presentar una querella contra Rodrigo Rato que s’acabarà convertint en el «cas Bankia».
1/9: Masala torna als carrers i estrena pàgina web i nous perfils a
les xarxes digitals.

2010
Mentre a l’agost l’Assemblea de Treballadors Pakistanesos de Catalunya fa mans i mànigues per solidaritzar-se amb
els 20 milions de persones afectades per les inundacions al Pakistan, es comença a ensumar la flaire a cremat de la
vaga general del 29-S. Quatre dies abans de la convocatòria, s’okupa la seu de Banesto (rebatejat com a «Banc Reapropiat del Des-Crèdit») a la pl. de Catalunya, com a seu i espai de confluència del comitè de vaga. La jornada de vaga
general contra la reforma laboral imposada per la patronal i el Govern és, per fi, combativa i salvatge.
6/2: Comença una vaga de fam al CIE
de la Zona Franca.
9/2: Més de 30 efectius de la BRIMO
esbotzen les portes de Barrikarme,
a Jerusalem, 32.
8/4: Desallotjament de l’Espai Social Magdalenes i enderrocament,
sense permís d’obres, dels pisos
del carrer Magdalenes, 13-15 i
d’Amargós, 6.

5: Campanya veïnal per recuperar
l’edifici de l’antiga Cooperativa
Obrera Popular El Segle XX.
31/5: Atac de la Marina d’Israel
a les embarcacions de la Flotilla
de Gaza al Mediterrani. Moren 10
activistes i més de 30 són ferides.
6/10: Vaga de fam de 150 persones
al CIE de la Zona Franca acaba amb
expulsions, pallisses i amenaces
de la policia.

10: Neix l’Assemblea de Barri del
Raval.
7/11: Campanya «Jo no t’espero»,
contra la visita del Papa Benet XVI
a BCN.
2/12: Mor al carrer Badre Benahsaine, un veí de 16 anys del Raval,
per una aturada cardíaca; l’ambulància del SEM ha trigat mitja
hora a arribar per assistir-lo.
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2011
Masala fa 10 anys i, al novembre, ens prenem un primer descans de 10 mesos. El món crema aquell any. El dictador
Ben Ali fuig de Tunísia (14/1), primer efecte d’una lluita que es convertirà en l’anomenada «Primavera Àrab». El 25/1
comença la revolució egípcia que acabarà amb la dimissió de Mubarak. Les manifestacions populars al Marroc del
Moviment 20 de febrer reclamen reformes polítiques i socials. A l’estiu BCN mostra el seu suport al poble sirià i al
juliol neix el país núm. 193 de l’ONU, la República del Sudan del Sud, després d’un referèndum. Sempre sensible, la
Generalitat aprova una llei el 29 de juliol i, durant l’agost, acusa de frau a milers de persones marroquines beneficiàries del Pirmi que han baixat al Marroc pel Ramadà.
22/1: S’okupa un cinema abandonat
a la Via Laietana per preparar la
vaga general del març i es projecta
4F: ni oblit ni perdó.
27/1: S’acaba la campanya «Apostasia
és alegria», per apostatar col·lectivament de l’Església catòlica.
5/3: Primeres Jornades d’Acció Feminista Autònoma «Se va a armar la
gorda».
26/4: 5 anys, 2 mesos i 22 dies
després del muntatge del 4F, Patrícia Heras, una de les 5 persones a
presó, se suïcida durant un permís
penitenciari.

15/5: Comença el 15M, el «moviment
dels indignats», arran d’una manifestació que derivarà en l’ocupació de places a diferents ciutats
de l’Estat durant setmanes i en
l’organització a diferents pobles
i barris d’assemblees populars i
ciutadanes.
19/5: La pancarta «La revolució
serà feminista o no serà» anuncia
la creació de Feministes Indignades.
27/5: L’intent de desallotjament
de l’acampada a la pl. de Catalunya
acaba amb la reocupació de l’espai.
15/6: Més de 4.000 persones participen en l’acció «Aturem el Parla-

ment» en protesta per la reducció
de la despesa social en els pressupostos autonòmics i per l’aprovació de la Llei Òmnibus.
2/8: Neix Occupy Wall Street a una
assemblea popular al centre financer de Nova York.
9: La Xarxa Veïnal de Ciutat Vella
elabora el primer mapa virtual on
es recullen els pisos turístics al
districte.
15/10: Hi ha manifestacions a 1.051
ciutats de 90 països. Després de la
de Barcelona, una columna indignada ocupa un edifici deshabitat a
Nou Barris, per reallotjar famílies sense llar.

2013
L’estiu del 2013 ofega. Al maig Ciutat Vella es rebel·la sota el lema: «Els seus plans, la nostra misèria». L’Ajuntament
vol imposar la conversió del Port Vell en marina de luxe, el nou PERI de la Barceloneta i el Pla Paral·lel. Fa ja temps
que les putes del Raval estan organitzades; al juny d’aquest any fan cassolades setmanals per la situació de violència
quotidiana, la manca de recursos i la incomprensió del consistori, que amb el Pla d’(Ab)Usos de Ciutat Vella prohibeix l’obtenció de llicències de meublés. El dia de l’Orgull LGTBI+, la clientela dels bars de Robadors és col·locada
contra la paret, registrada i colpejada en una batuda de la BRIMO. Al juliol, el municipi amenaça de tancar el CAS
Baluard. Però el més greu arribarà a l’octubre, amb l’homicidi de Juan Andrés Benítez al carrer Aurora del Raval,
en haver estat reduït i apallissat pels mossos Joel Navarro Agell, David García Manzano, David Cruz Milla, Eduardo
Gallardo Vicens, Ramón de Dios López, Jesús Jamal Rueda, Marc Vargas Plana i Elisenda Gimeno Rabella.
20/4: Vintè aniversari de RAI al
carrer Carders, 12.
23/4: Desè aniversari de l’Antic
Teatre.
3/7: El derrocament de Mohamed Mursi per part de l’Exèrcit desferma
la repressió contra tota veu dissident a Egipte.
12/7: L’Obra Social de la PAH s’instal·la a la plaça del Pedró del Raval,
recuperant un edifici buit.

4/8: L’acció «Fronteres Invisibles» omple de creus clavades a la
sorra amb fotografies la platja del
Bogatell.
11: Amb un regust amarg, Masala
deixa de formar part del Lokal. Som
poques i ens falten forces.
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7/1: Un operatiu unitari de GUB,
Mossos i Policia Nacional desallotja fent servir gas pebre dues
naus del Poblenou on vivien i treballaven un centenar de persones
migrants. Hi ha vuit detingudes i
diverses deportades.
9/3: Ruta herstòrica pel barri Xino.

2016
[Núms. 72-73]: Publiquem la «Carta abierta al movimiento abolicionista antitrabajo sexual», perquè aquesta societat també estigmatitza les nostres veïnes putes
de Robador i Sant Ramon. I mentre constatem que el
veïnat del Gòtic està en perill d’extinció, la regidora del
Districte admet que és més difícil canviar les dinàmiques
de l’Administració pública i la inèrcia de partits del que
s’imaginava quan BeC va fer l’assalt als cels. I és que pactar amb el diable és sempre un perill. Així ho explicàvem
també respecte del pacte judicial amb el cas de l’homicidi
de Juan Andrés Benítez, els policies implicats en el qual,
a hores d’ara, ja estan exercint novament la seva «funció
pública».
I és que l’Estat té assassins a sou, i tot i que nosaltres no
som amants del bel·licisme, és cert que a Ciutat Vella es
duu a terme una guerra contra el veïnat pobre: primer

va la batalla de la gentrificació, després la de la turistització. Així ho expliquem, posant l’exemple de l’hotel
Praktik de Drassanes, de primer de manual d’especulació i destrucció residencial. Contra aquesta aposta de la
burgesia, vinga!, a picar pedra al carrer les veïnes, mani
rere mani, parlant en anglès si fa falta: «My building is
not a hotel» llegíem a la Barceloneta. I és que per sobreviure a aquest estrès res millor que fer un porret amb les
amigues, però ni això ens deixen. Un repàs per la realitat
dels clubs cannàbics a BCN així ho exemplifica. Sort que
el jovent pujarà més sa, gràcies a iniciatives com les de
l’equip Oasis i les seves colònies d’estiu per a adolescents
LGTBI+, o perquè viu a la meravellosa Ciutat Refugi... oh,
wait!, que els refugiats que miraven la pancarta de «Refugees Welcome» a la façana de l’Ajuntament potser no
pensaven el mateix.

2014
«Cambiaremos de piel, pero nunca de intenciones» és
l’amenaça que tanca el text de comiat que publiquem al
núm. 70 de Masala, l’últim en blanc i negre. No som superheroïnes, i tot i que estem convençudes que el mitjà és ben
necessari, tornem a necessitar un relleu. La feina que suposa participar en una publicació militant podeu imaginar-la,
però millor si pregunteu a les companyes de tots els mitjans lliures que han combatut la desinformació imperant
durant les últimes dues dècades. Hereves totes nosaltres
d’experiències com La lletra A, l’Agència de Notícies Alternatives o el Contra-Infos, amb el far de Ràdio Bronka,
Contrabanda o Ràdio Pica agitant les ones des de l’FM, en
19/2: Surt l’últim número de la segona època de Masala.
26/5: A partir del desallotjament i
enderroc de l’històric CSOA Can Vies
de Sants, amb 17 anys de vida, es desferma l’anomenat «Efecte Can Vies».

20 anys hem imprès l’abecedari de la injustícia social tinta
a tinta amb periòdics de barri com L’Altaveu de Poble-sec,
La Burxa de Sants, El Borinot o Gràcia Lliure de Gràcia,
o Barrio a la Trini. Hem seguit l’agenda contrainformativa
de la mà d’Indymedia Barcelona, La Haine, Kaos en la Red
o Enfocant. Quan hi havia vaga, mancomunàvem forces a
l’Agència 29. I cada tant anaven sortint publicacions temàtiques com No pasarán, Justicia Social, Info Pres@s, El Vocero Disidente o puntuals com Trenquem les files o Està tot
fatal. Tenim La Tele, promoguda per Okupem les Ones, i el
2006 neix el setmanari La Directa. A totes elles (i les que
falten), salut!

31/5: Comença la reconstrucció de
Can Vies. Una cadena humana trasllada la runa fins a les portes de
la seu del Districte.

22/10: Arrenca la Vaga de Totes,
jornada de mobilització massiva
amb l’objectiu de seguir redefinint el concepte de «vaga» per incorporar-hi la lluita feminista.

* 2015
Un secret que no hem confessat fins ara públicament és que ens agafava mal de panxa en veure el
Masala al terra de l’AVV l’Òstia o del Lokal quan fregaven, he, he. O quan descobríem que les
amigues el feien servir per embolicar bocates. Així, vam decidir, durant el 2015, canviar de
format (i de periodicitat). A veure si fèiem el projecte sostenible i aconseguíem que les veïnes
volguessin col·leccionar la revista. Més de 150 persones i col·lectius ens van ajudar a fer front
a les despeses d’aquesta nova temporada mitjançant una campanya de micromecenatge. Xucran!

1/12: Surt el primer número de la tercera època de
Masala, ja en format revista. I aquí van els continguts:
[núm. 71]: Una concentració de suport als «11 del Raval» exigeix la reparació dels danys causats als veïns empresonats i desterrats per una condemna basada en un
testimoni fals. Repassem 3 dècades de reforma urbanística a l’Illa Robador, la intervenció de la qual ha tingut
sempre la intenció de substituir el veïnat de la zona per
«gent normal», en paraules de Xavi Trias. Ens fixem en
la reforma del barri de Sant Pere pensada per establir un

teixit comercial turístic; les veïnes veuen com el preu de
l’habitatge s’enfila als 3.000 €/m2. Posem l’ull a les xifres
del turisme: el 2014 la ciutat acollia 27 milions de visitants i el sector turístic donava feina a 120.000 veïnes en
condicions d’explotació i temporalitat. Mentrestant, el
teixit associatiu del districte intentava per enèsima vegada que el sector privat no li prengués el Port Vell.
Els feminismes estenen la riquesa dels seus debats i la
sororitat a l’àmbit polític tant militant com institucional,
mentre, dia a dia, lluiten contra feminicidis, assetjaments
i una societat patriarcal sencera.

2017
[Núms. 74-75]: L’any del referèndum de l’1-O i les
nostres llars cauen a trossos. A punt de parir, havent
d’aguantar els cops al pis del costat de manobres pagats
per les bones famílies de BCN ansioses per llogar l’habitatge de l’àvia perquè és una bona inversió. Posem el micro al Dani Leiva d’MK Premium que ens explica sense
embuts que clients no els falten i que haurem d’acabar
marxant de Ciutat Vella. «Ha!», responen les veïnes organitzades dels carrers Leiva i Lancaster, i moltes altres
més. És l’any de la generalització dels grups de barri que
treballen per l’accés a l’habitatge. Neix també el Sindicat
de Llogaters. I és l’any del «No Grandi Navi» a Venècia,
del Tot inclòs a Mallorca, del «Lisboa não te ama» o del
sorgiment de Bizim Kiez a Berlín. El món clama: expul-

sió veïnal i turistització tenen tot a veure. I comença la
tàctica bruta d’obrir els pisos buits («actius tòxics» en
l’argot bancari) al narcotràfic per expulsar les veïnes.
Perquè per molts plans d’usos que ens presenti l’Administració, aquí mana qui té la pasta. Fins que deixi de ser
així. I qui millor pot plantar-hi cara són el jovent i les
dones. No sentim gens ni mica ferir sensibilitats masculines. Capitalisme i patriarcat són dues cares de la mateixa moneda. I encara ens falta la moneda del racisme
colonial. Ali Lmrabet ens explica les resistències al Rif
que, des de l’octubre del 2016, tornen a bullir. I dos joves
del Raval ens parlen, sis mesos després dels atemptats
del 17-A, de com són d’hipòcrites els minuts de silenci
europeus.

2020
[Núms. 80-81]: I arriba l’any de la pandèmia. La
manca de mobilitat fa que les veïnes puguin tornar a caminar pel centre amb sensació de provisionalitat. Quan
tornarà el ramat? S’estreny encara més el cinturó de la
precarietat als nostres barris. La canalla, que ja pateix
d’abans els canvis de domicili i d’escola pels desnonaments, ara ha de quedar-se a llars sense condicions ni
connectivitat i sense poder seguir el ritme lectiu. Les
famílies monomarentals amb menors a càrrec, formades per dones migrades que treballen netejant són decretades «servei essencial», amb nòmines de misèria.
Disseccionem un desnonament —voldríem fer-ho amb
una comitiva judicial— i dibuixem les resistències que
s’hi donen. A punt estem de canviar el títol de la secció
de «Debats» per «Fent amigues», quan publiquem una

2021

crítica als col·lectius d’habitatge amb òptica feminista.
«Compañero, sé breve: la revolución no se hace hablando, sino actuando», advertia un cartell a l’entrada del
Foment del Treball col·lectivitzat el 1936. I tot i que
tenim clar que «sense plaer no és la meva revolució»,
posem l’ull al satisfyer que fa furor i genera contradiccions, proporcionant orgasmes ràpids perquè podem
seguir produint, tancades a casa. La distopia era això.
Mentre les xifres de malaltes i mortes ens omplen les
oïdes dia rere dia, el veïnat del Gòtic torna a la càrrega
per reclamar que al CAP no s’hi cap. Els mesos finals
de l’any, s’incendia una nau industrial a Badalona, llar
de més de 100 persones. En moren cinc. La GUB dispara a en Marjan, que dorm al carrer. I a Llatinoamèrica,
ens fan mal Nicaragua i Colòmbia.

I arribem al dia d’avui. El futur no és incert, és dolorosament cert.

En aquest número que tens entre les mans parlem
de Barcelona omplint-se de treballadores del sector
tecnològic d’arreu del món, que lloguen pisos a preus
que les veïnes no podem pagar. Parlem d’espoli colonial, d’esclavisme. De resistència puta. D’organització anticarcerària i de resiliència del col·lectiu

sord LGTBI+. I posem l’ull al Brasil, gran laboratori
del neofeixisme capitalista que ens tocarà seguir
combatent des d’aquestes pàgines i des dels nostres
barris, dia rere dia. Ens trobem als carrers durant
els 20 anys que venen. (I tenim una farra pendent!)
Salut i rebel·lia.

2018
[Núms. 76-77]: I arriba el 2018, un any de no retorn
quant a feminismes. La vaga internacional del 8M treu de
casa generacions i generacions de dones oprimides del
món; la jornada es converteix en quelcom massiu, interclassista i desconcertant. Tenim el futur per seguir combatent els privilegis i les violències sexuals, defensant el
dret al cos propi i a l’avortament. Aprenent que allò que no
s’anomena no existeix. Així ens ho demostren tant un repàs pel nomenclàtor urbà i masculí de Barcelona com un
text sobre la presó de dones de Reina Amàlia. La memòria
històrica com un ariet amb què empènyer els poderosos;
seguim parlant de l’hotelització de Ciutat Vella i li posem
al davant el mirall dels anys trenta, quan s’aprovaven el decret de col·lectivitzacions i control obrer i el de municipa-

lització de la propietat urbana. I seguim parlant de drets...
de la manca de drets, tant dels migrants sense papers —als
Estats Units és un any especialment terrorífic, amb nens
engabiats i deportacions constants—, com del veïnat del
barri, que guerrer com sempre ocuparà la Capella de la
Misericòrdia per reclamar-hi la construcció del CAP del
Raval Nord. O de les companyes que presenten a l’estiu la
primera secció sindical de treballadores sexuals de l’Estat
espanyol, lluny de la UGT, un sindicat del qual rastregem la
pudent petjada immobiliària que ha anat deixant al barri.

2019

del projecte i també espai per la reflexió a les
nostres pàgines. Ja no publiquem la revista de dreta
a esquerra, però seguim tenint un equip gràfic que
fa il·lustracions de pòster i seguim comptant amb
traductors excelsos. El nostre nucli dur està format
només per sis persones, i ens nodreix un estol meravellós de redactores i col·laboradores gràfiques. De
tota manera, necessitem sumar gent a aquest vaixell
tant fràgil com apassionant que és la revista. Si hi
voleu col·laborar, us hi esperem!

*

23

En paraules d’un amic de la revista, Masala és una
«sèrie de zombis entranyable», morim i renaixem constantment... I en aquestes morts i mutacions que patim, som conscients que perdem coses i en guanyem
altres. Les companyes de l’Òstia ens deien que trobaven a faltar tacar-se les mans de tinta negra des
que som revista; la semestralitat ens ha fet perdre
la possibilitat de publicar notícies més urgents,
manifestos, convocatòries, però creiem que hem guanyat sostenibilitat emocional per les participants

noves formes de funcionament. La Xarxa d’Economia Social i Solidària n’és una, però no trobem, tot i els esforços
que es fan —que hi fem—, que funcioni del tot com a proposta «alliberadora» del jou capitalista... Així ho analitzem
i rebem hòsties per fer-ho. El periodisme de batalla ha de
molestar, si no és publicitat. Tot i que, he, una mica de publi
sí que fem de les amigues del Col·lectiu Punt 6 que intenten,
des de l’urbanisme feminista, fer més just el nostre entorn.
Mentrestant, a Llatinoamèrica, els mocadors verds omplen
carrers i places i proclamen que hem de defensar el nostre
cos com a territori. Com també es defensa el jovent d’aquest
territori que va començar a militar un 1 d’octubre i que, en 2
anys, ha acumulat la ràbia suficient per a mantenir un pols
a foc contra les forces de l’ordre al centre de la ciutat durant
més de 15 dies.
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[Núms. 78-79]: Descobrim que a Masala reproduïm
esquemes patriarcals col·locant a les seccions de Barris i
Ciutats, les primeres de la revista, els temes més «seriosos», més plens de xifres, més «masculins»... i ens replantegem la mirada. I comencem piano piano a canviar l’ordre.
I parlem de Metzineres, dones que conviuen amb les drogues i que sobreviuen als intents d’exclusió de l’Administració i la societat. I, si de maltractament institucional es
tracta, no podem oblidar les cues de la misèria, que ja eren
vergonyoses el 2019, tant a Serveis Socials com a l’Oficina
d’Habitatge del Raval. I, sant tornem-hi, quina experiència
més brutal passejar pels carrers del centre pels turistes!
«Una ruta por el Raval más canalla» promet Meetup a la
xarxa. I el Gòtic i Venècia s’enfonsen.
Davant tot aquest despropòsit, s’alcen intents de proposar

