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Llibres

 >> Revistes

Documental 
“Alerta 
amazónica, 
pueblos 
acorralados 
por el gas”
Redacció

Perú, 2012. 60 min.
Direcció, guió i edició: Marc Gavaldà
Fotografia: Jordi Salvadó
Producció: Edu Alter

Documental del col·lectiu Alerta Ama-
zònica, rodat a Perú l’any 2012, que 
investiga els impactes de les activitats 
extractives del projecte Camisea en 
les comunitats inígenes amazòniques 
i el territori, assenyalant especialment 
el paper de l’empresa Repsol. 
A mesura que avança la frontera pe-
troliera en la Amazonía buscant més 
reserves per a lubricar els mercats amb 
or negre, els pobles amazónicos veuen 
com la seva vida, els seus drets i els 
seus territoris es deterioren en silenci. 
El documental investiga i denuncia 
l’acorralament dels pobles amazònics 
del riu Urubamba sotmesos a la pres-
sió industrial de les activitats gasíferes 
del projecte Camisea. Les comunitats 
matsiguengas, nahuas, ashaninkas, 
yine yami que viuen a les ribes del riu, 
o selva endins, es veuen intervingudes 
per les operacions de les companyies 
petrolieres que modifiquen les seves 
condicions de vida de manera irrever-
sible. 
El documental reflexiona sobre la 
degradació ambiental, els impac-
tes que no són visibilitzats, així com 
l’erosió cultural dels pobles amazò-
nics. Una recerca apunta especialment 
l’estratègia corporativa de Repsol per 
ocultar els impactes i fragmentar les 
comunitats afectades pels lots 56,57 i 
88 que graviten al voltant de Camisea.
El projecte Alerta Amazònica fou fi-
nançat a través d’una campanya de 
crowdfunding i ha estat també docu-
mentat amb la publicació del llibre 
“Gas Amazónico”, de l’editorial Ica-
ria, 2013.
El col•lectiu Alerta Amazónica no és 
el primer cop que fa el salt al món 
audiovisual per investigar i denunciar 
els abusos d’empreses internacionals 
vers la natura. El març passat, ja havia 
presentat el documental “Los Nahua, 
20 años después”, que recull l’impacte 
cultural, ambiental i social de la 
presència creixent de companyies pe-
trolieres a la zona del poble amazònic 
de Nahua al Perú. 
Més informació a http://alertamazoni-
ca.wordpress.com/

En els marges de la “ciutat dels prodigis”
Freddy Gómez 

Pere López Sánchez
Rastros de rostros en un prado 
rojo (y negro)
Las Casas Baratas de Can Tunis 
en la revolución social de los años 
treinta
Pròleg de Tomás Ibáñez
Barcelona, Virus Editorial, 2013, 
440 pàg. 

Si existeixen diverses maneres 
d’escriure la història de les subver-
sions socials, l’historiador es deixa 
sovint dur, per facilitat, a reduir-les 
als actes coneguts dels militants 
obrers de primera fila investits d’un 
paper d’activista o de dirigent neta-
ment identificable. Partint d’aquesta 
aproximació recomanada per l’Alma 
mater, els «experts» de la revolució 
espanyola acorden més sovint donar 
més importància a les celebritats re-
conegudes del moviment llibertari 
-els «militants destacats»- que a la 
multitud d’anònims i sense càrrecs, 
els quals, no solament es van impli-
car amb passió, sinó que van preten-
dre empènyer les seves flames el més 
lluny possible, en ocasions contra la 
voluntat d’uns líders naturals que 
mai van escassejar en la CNT-FAI. 
El llibre que ens ocupa aquí proce-
deix d’una manera radicalment di-
ferent, perquè el seu autor, Pere Ló-
pez Sánchez, que ensenya geografia 
humana en la universitat de Barce-
lona, s’aplica a explorar el territori 
movedís d’una revolució que es va 
alimentar de les lluites socials dels 
anys 1930 i en la qual els marges 
més pobres van tocar sens dubte un 
to per damunt, en tot cas més vivace 
que moderato, en la partitura subver-
siva general. 
Per a fer això Pere López Sánchez ha 
triat reconstruir peça a peça la his-
tòria del singular barri de les «Cases 
Barates» de Can Tunis de Barcelona 
i estirar, com uns deu anys, el fil «ne-
gre i vermell». Construïdes a corre-
cuita sobre els pujols de Montjuïc en 
ocasió de l’Exposició Internacional 
de 1929, aquestes cases tenien com 
funció principal reallotjar els «pollo-
sos» de les «barraques» de la «mun-

tanya perduda» doncs la seva proli-
feració produïa evidentment una taca 
en un paisatge que l’esdeveniment 
anava necessàriament a obrir a la 
mirada de l’exterior. 
Reproduït en diversos llocs del pla-
neta en ocasió d’espectacles simi-
lars, el mateix mètode de «higiene 
pública» concebuda com «neteja 
social» ha servit molt després… Es-
sencialment poblades d’emigrants 
de l’interior –els «murcians», com 
els anomenaven els autòctons –, 
aquestes ciutats de nova creació, 
entre «colònia industrial» i camp de 
concentració, van brollar de la terra, 
a partir de 1929, per a formar quatre 
blocs tot just urbanitzats –entre ells 
el de Can Tunis que Pere López Sán-
chez ha triat com objecte d’estudi i 
d’enquesta. 
Es dirà d’entrada: per la seva trajec-
tòria mateixa, aquest llibre és d’una 
sorprenent originalitat. El seu autor 
deroga, en efecte, tots els codis ad-
mesos en aquest gènere d’obra –de 
vocació sociològica- per a barrejar, 
amb encert i mestratge, diverses 
aproximacions –històrica, urbanísti-
ca, literària, política, personal- ten-
dint a restituir, el més prop possible 
de la vida dels homes i de les do-
nes que van ocupar aquests espais 
improbables, la força d’un somni 
emancipador que va créixer com 
herba silvestre en la terra batuda 
d’aquestes ciutats d’infortuni. El que 
queda, una vegada tancada l’obra, 
és la impressió durable i segura-
ment commovedora, que rarament 
cap llibre haurà tocat tan justament 
qüestions que la història oficial –o 
la mateixa història combatent- sola-
ment aborda en comptades ocasions. 
En aquest cas notablement: com els 
de baix van trobar, en aquells temps, 
no només la voluntat de batre’s per 
a modificar les seves condicions 
d’existència, sinó també el desig de 
fundar, per ells mateixos i per a ells 
mateixos, les solidaritats necessàries 
per al combat social i cultural que 
ells havien decidit emprendre. Sobre 
aquesta qüestió, essencial, fins i tot 
per al nostre present,
Rastros de rostros en un prado rojo 
(y negro) abunda en detalls molt pre-
cisos sobre el naixement d’aquesta 

força. Es troba, 
per exemple, 
una crònica re-
marcable de la 
vaga dels obrers 
encarregats de 
la construcció 
del metro bar-
celoní el 1923, 
però també una 
exposició dels 
motius que van 
conduir als ex-
plotats a trencar 
tan ràpidament 
amb aquella Re-
pública, no obs-
tant això desi-
tjada, de 1931. 
En contrapunt 
d ’ a q u e s t e s 
anàlisis, Pere 
López Sánchez 
–que s’interroga 
permanentment, 
i amb talent, so-
bre com escriu-
re, contra la me-
mòria oblidada, 
la història dels 
anònims- torna 
sempre al barri 
de les «Cases 
Barates» de Can Tunis, aquest la-
boratori on, saltant de solidaritats 
a convivències i de lluites a vagues 
-com aquella de lloguers, que va du-
rar anys-, s’estira, en el quotidià, la 
madeixa llibertària. 
Un diumenge de juliol 1936, dino-
vè dia del mes, va sonar l’hora de 
la presa del munt, aquest moment 
exultante on, vençut l’aixecament 
feixista, la utopia del «banquet per 
la vida» anava per fi a convertir-se 
en realitat en la prodigiosa «ciutat 
dels prodigis». El temps d’un breu 
estiu, almenys. Sobre aquest capítol, 
però també sobre les estacions que 
van seguir -la tardor, l’hivern d’una 
revolució progressivament posada 
en drecera per la reacció estalinista-
liberal— els esdeveniments vistos 
des de baix (i des dels marges) no 
tenen evidentment el mateix relleu 
que vists des de dalt (i des de les 
instàncies dirigents). A Can Tunis, 
expressen sobretot la fi d’un «som-

ni igualitari» i el començament 
d’un malson de gran amplitud, que 
van viure els seus habitants amb 
l’entrada triomfal dels torejadors del 
nacional-catolicisme a Barcelona, el 
1939. 
Tot això està en aquest magnífic 
llibre -i tot el que no es pot dir per 
falta d’espai-, però hi ha sobretot un 
homenatge de bella factura a aquests 
anònims del combat social de les 
«Cases Barates» doncs Pere López 
Sánchez s’ha preocupat, durant anys, 
de reconstituir les seves trajectòries. 
Contra la seva pròpia descendència, 
en ocasions, perquè aquest exercici 
de rememoració remet sovint a la 
història remota. 
És útil haver-lo fet i tan bé. Doncs 
aquests «rastres» testimonien també, 
i s’agraeix, una escriptura de gran 
qualitat. 

* Article publicat al núm. 47 del 
butlletí crítica bibliogràfica A Con-
tretemps
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