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Les ciències socials 
solen relacionar la 
violència que s’expressa 
al carrer amb una 

organització, un moviment social o una 
ideologia. Les noves formes de protesta són 
més difícils de descodificar. La incertesa 
respecte del seu origen no ha de fer pensar que 
aquesta violència és cega, que no té sentit. Les 
bases sobre les quals es construeix semblen 
desconegudes, però se situen a la cruïlla 
d’uns canvis socials i culturals profunds.

La nova  
violència social 
Jérôme Ferret   
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Interpretar la violència —cada cop més mediatitzada per la 
premsa mainstream i ara també, i de manera feroç, per les xarxes 
socials— sempre comporta un perill. De vegades se li concedeix 
massa importància i massa significacions. D’altres, en canvi, se la 
considera, amb massa facilitat, gratuïta, destructora i un senyal de 
l’“ensalvatgiment” de les nostres societats. En tots dos casos, l’error 
és el mateix: oblidar fer una anàlisi de la violència com a tal, deixar-
la “refredar”, com es diu en sociologia. Sempre s’oblida relacionar-la 
amb els àmbits social i polític. I així, avui la situació es complica 
enormement, ja que, amb tota evidència, ens manca un model 
d’interpretació que s’adapti a la nostra “condició social moderna”, per 
recuperar una expressió de Martuccelli. A fi d’intentar omplir aquest 
buit, en el nostre treball de teorització de les transformacions de la 
violència a Espanya i, més en general, a les societats europees, hem 
defensat que cal elaborar un nou paradigma comparatiu (basant-nos 
en els treballs de Touraine, Wieviorka, Pérez-Agote i Tejerina). Aquest 
treball, publicat el 2016, basat en part en la sociologia del coneixement 
(la mediatització i la interpretació de la violència al carrer són, en 
si mateixes, un repte molt polític), ens hauria de permetre analitzar 
els moviments socials contemporanis i els vincles que els relacionen 
amb la violència, els canvis econòmics i els modes de comunicació.

Moviments com ara les revoltes als guetos francesos, 
sorgides arran de la violència policial, i també, més recentment, 
el dels Armilles Grogues a França,1 que cap sociòleg ni cap polític 
van saber veure a venir, confirmen amb escreix que cal renovar en 
profunditat la interpretació dels moviments socials i de la violència. 
En el cas d’Espanya, es poden esmentar els episodis de violència que 
es van produir als carrers de Barcelona d’ençà de les mobilitzacions 
de setembre del 2010 i, fa ben poc, amb el cas Pablo Hasél, el 
febrer del 2021, perpetrades pels autoanomenats “antisistema”, 
sense que se sàpiga realment què hi ha darrere d’aquest nom.2

A la llum de la sèrie de violències qualificades, de manera 
massa imprecisa, d’“urbanes”, és legítim preguntar-se com cal 
definir la violència contestatària d’avui a les societats europees 
quan pren formes tan diferents i, sobretot, tan deformades pels 
mitjans i els discursos populistes. El que pretenem apuntar aquí 
és, simplement, l’ambigüitat fonamental de la relació entre la 
violència i els moviments, en el sentit que aquests moviments 
són violents o, en tot cas, interpretats com a tals. Les noves 
característiques d’aquests moviments són desconcertants: són 
sobtats, expressius, ultramediatitzats de manera viral (aquestes 
violències tan expressives tenen el seu públic a Internet), 
hiperansiogènics, objectes d’una sobreinterpretació permanent. 

És evident que la nova configuració de la violència 
planteja preguntes a qualsevol que intenti entendre-la: la violència 
que s’expressa amb aquesta nova configuració, és sempre 
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Notes
1. 2018-2019; s’estima que més 
de 3 milions de manifestants 
van participar en l’episodi de 
violència emblemàtic, el saqueig 
de l’Arc de Triomf de París, 
l’1 de desembre del 2018.
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relacional? És a dir, és sempre una funció de la relació entre actors 
ben identificats (militants amb un projecte polític clar) que tenen 
objectius i significacions polítiques clares, com havia passat fins ara? 
El cert és que no és gaire probable, i afirmar-ho així és una hipòtesi 
tan rotunda que trenca amb un inconscient col·lectiu, vigent sobretot 
en les ciències socials, que sempre ha intentat relacionar la violència 
que s’expressa al carrer amb una organització, un moviment social o 
una ideologia. La situació actual és molt més difícil de descodificar, 
ja que, d’una banda, existeixen uns moviments socials històrics amb 
una ideologia molt marcada que lluiten per no desaparèixer (com els 
independentismes a Espanya) i moviments sense ideologia, a priori 
desorganitzats, que proven noves formes d’estructuració, sobretot a 
través del món digital, i que tant poden lluitar contra la societat com 
qüestionar des de dins l’ordre social tal com intenta imposar-se.

Un nou tipus de relació entre violència, moviments i política
Prenguem el cas d’Espanya, un país modelat per uns nacionalismes 
històrics potents i que ara es veu sacsejat, com altres societats, per nous 
reptes culturals, identitaris (memòria històrica, religió, gènere, raça) i 
per la brutal degradació de les condicions econòmiques i socials vitals 

dels joves en particular i 
dels assalariats en general. 
Aquesta incertesa crònica, que 
tenalla la vida i el futur de les 
persones, s’ha radicalitzat amb 
l’experiència omnipresent de la 
pandèmia actual, que accelera 
el moviment de desintegració 
social. Aquesta configuració 
produeix una violència social 

inaudita i engendra, automàticament, expressions violentes que ja no 
es corresponen amb els marcs clàssics de la política reivindicativa i 
orquestrada característica de les societats industrials. Avui la violència 
és més ambivalent, de manera que costa de discernir a quina categoria 
política pertany. Pot ser una lluita amb objectius identitaris, nacionals, 
religiosos o, simplement, no tenir cap objectiu aparent, sense que això 
vulgui dir que no tingui la capacitat de constituir-se en moviment social 
i d’estructurar una violència més enllà de la mera ràbia. Tanmateix, la 
incertesa respecte del seu origen no ha de fer pensar que aquesta violència 
és cega, que no té sentit. Si bé les bases sobre les quals es construeix semblen 
desconegudes, no deixa de ser cert que se situa a la cruïlla del seguit de 
canvis socials i culturals profunds que sorgeixen a les societats europees.

Quan vam estudiar la kale borroka del País Basc durant els 
anys 1990-2000, ja vam poder apreciar-ne la transformació, la qual cosa 
ens va valdre força crítiques de part d’aquells que veien ETA darrere de 
tots els actes d’insurrecció de carrer.3 Nosaltres, en canvi, observàvem 

 
Avui la violència és més ambivalent, de manera 
que costa de discernir a quina categoria 
política pertany. Pot ser una lluita amb 
objectius identitaris, nacionals, religiosos o, 
simplement, no tenir cap objectiu aparent.
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que la violència identitària, nacionalista i radical podia revifar un cop 
desaparegut un moviment social potent que n’assegurava l’adhesió 
històrica. Així, vam mostrar que a partir de finals dels anys vuitanta 
la kale borroka s’alimentava d’altres activismes nascuts de la nova 
qüestió social globalitzada, però no necessàriament nacionalistes.4

Prenguem ara el cas de França. Recentment, el sociòleg Sommier 
ha elaborat una base de dades inèdita composta de 6.000 episodis de 
violència política esdevinguts des del 1986 fins a l’actualitat, que ha 
classificat segons la causa que defensaven: ideològica, independentista, 
religiosa, professional o social. Sense treure importància al drama dels 
atemptats terroristes de París de l’any 2015 ni als disturbis sediciosos 
dels darrers anys, la classificació matisa la idea del creixement de la 
violència política a França, on avui el nombre d’atacs a persones és molt 
inferior al dels atacs a béns materials. Així, confirma un retrocés de la 
violència independentista, però al mateix temps revela tota la diversitat 
de les expressions d’una ira contra la democràcia representativa que va en 
augment i contra un món del treball cada vegada més agressiu i que està 
perdent sentit. La lliçó que se n’extreu és clara: la intensitat amb què els 
antics moviments socials lluitaven a favor de la integració social en les 
societats estructurades per classes és la mateixa amb què avui els nous 
moviments sobtats i fragmentats lluiten contra la desintegració social 
en una societat en què s'intenten reinventar els lligams de solidaritat, 
un projecte que de vegades passa per la violència i la confrontació.

Noves propietats: el paradigma dels Armilles Grogues
Qui segueixi els moviments socials i la seva relació amb la violència 
durant un període llarg de ben segur se sorprendrà per l’espontaneïtat que 
avui caracteritza els “moviments de carrer”, com a mínim des del final 
dels anys 2000. També observarà un canvi crucial que complica l’anàlisi 
i la tasca d’institucions com les forces policials desbordades. Aquestes 
darreres produeixen també violència i veuen, a més, com es qüestiona la 
seva legitimitat. Posem un exemple que ens sembla significatiu d’aquest 

punt d’inflexió: el moviment 
dels Armilles Grogues de 
2018-2019 a França. Aquest 
moviment es va formar a 
partir d’un compte col·lectiu de 
Facebook creat al sud de França. 
Un petit grup d’artesans i 
botiguers es va mobilitzar contra 
l’augment del preu del gasoil i 
a favor del reconeixement del 

Referèndum d’Iniciativa Popular. El grup inicial es va anar ampliant fins 
a convertir-se en un moviment prou ampli per mobilitzar sectors socials 
ben diversos: alumnes d’institut, estudiants universitaris, botiguers, 
artesans, treballadors assistencials, jubilats... En definitiva, tot un seguit de 

Notes
3. La kale borroka ha esdevingut 
un estereotip que serveix per 
denunciar qualsevol violència de 
carrer. Recentment, el líder de 
Vox, Santiago Abascal, va acusar 
els manifestants de Barcelona 
de ser “bandas organizadas 
de terrorismo callejero”: 
https://bit.ly/3f7rOzh.
4. “El giro social de la ‘kale 
borroka’”, a El País, 31 de març 
del 2012: https://bit.ly/3vJ6jL.

 
Els antics moviments socials lluitaven 
a favor de la integració social en les 
societats estructurades per classes; avui, 
els nous moviments sobtats i fragmentats 
lluiten contra la desintegració social.
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L’expressió de la violència no és mai gratuïta. 
Pot ser considerada una malaltia o pur 
vandalisme. Però no voler trobar-hi un 
sentit no significa que no en tingui.

com quelcom de fonamentalment injust. I aquesta sensació, objectiva 
o subjectiva, la confirmen les anàlisis sociològiques: avui el món social 
està molt fracturat. Així, es pot distingir entre els que tenen la integració 
assegurada gràcies a una escolarització elitista i l’acumulació d’avantatges; 
els que —la gran majoria—tenen una integració afeblida (individus més 

exposats al risc que senten 
un dèficit de reconeixement i 
una angoixant “degradació”); 
els que tenen una integració 
precària, el precariat, i els que 
tenen una integració clarament 
marginalitzada, els treballadors 
pobres. Els tres últims grups 

tenen experiències comunes, les comparteixen i poden reunir-se en algun 
moment per expressar la seva ira, ja sigui a Internet o directament al carrer.

La violència i la “no classe social”: refer el lligam
En el cas dels Armilles Grogues, però també en el de moltes altres 
mobilitzacions d’“indignats”, els fràgils, els precaris i els marginats 
s’apleguen, es fan visibles i fabriquen un reconeixement mutu, una forma 

165x120 mm
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de reduir la tensió entre l’objectiu de la integració garantida i l’amenaça 
de la integració marginalitzada, la qual cosa explica l’acostament de les 
classes mitjanes i les classes intel·lectuals universitàries, amenaçades 
per la pobresa. Eren invisibles i s’estan fent visibles, encara que per 
a alguns suposi l’ús de la violència, sigui pel desig d’escandalitzar o 
per la inexperiència i la fatiga social accelerada per la covid-19.

Per tant, aquesta violència no és sinó el símptoma d’una 
ruptura sociològica profunda que explica la multiplicació d’aquesta ràbia 
que de vegades pot acabar en violència: és la constitució i l’expressió 
d’una “no classe social” que capgira la representació col·lectiva de la 
societat, abans estructurada en classes socials estables i integrades.

Així doncs, l’expressió de la violència no és mai gratuïta. És cert 
que pot ser difícil encaixar-la en el llenguatge del passat, per exemple, 
mitjançant el moviment social en el seu grau de consciència històrica 
més alt, com el moviment obrer; pot ser considerada una malaltia, i es 
pot voler criminalitzar-la qualificant-la de pur vandalisme. Però no voler 
trobar-hi un sentit no significa que no en tingui. A parer nostre, el que 
hi ha al darrere sempre és més profund que una sèrie d’estats d’ànim; el 
que hi ha al darrere és l’enllaç entre els individus i la societat. I és força 
dramàtic, però també tranquil·litzador, constatar allò que Émile Durkheim, 
el fundador de la sociologia, ens va dir fa 120 anys, quan va parlar de 
l’anomia com un debilitament de la nostra creença en les institucions.
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El paradigma 
de la seguretat 
tradicional, amb la 
integritat territorial, 
la sobirania 

nacional i l’ordre públic com a béns per 
protegir, és suficient per encarar els reptes 
emergents? És un bon punt de partida, 
però cal innovar i avançar cap al concepte 
de seguretat crítica, que atén les causes 
dels conflictes i contribueix a la seva 
transformació en un context de respecte 
als drets humans i a una mirada més 
integral —menys punitiva i coercitiva—, que 
enforteixi la prevenció i la cohesió social.

Un model de 
seguretat que 
generi confiança
Noe Ayguasenosa
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Diplomada en Cultura de 
Pau (UAB), postgraduada en 
Seguretat Pública (UOC) i màster 
en Prevenció de la Radicalització 
Violenta (UB). Impulsora de la 
Unitat de Mediació del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Actualment, 
coordinadora de processos 
d’escolta comunitària en 
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Malgrat que els indicadors objectius ens poden donar a entendre que 
vivim en la societat més segura de la història de la humanitat, el cert 
és que des d’un pla subjectiu la (in)seguretat transita en una altra 
direcció: les pors es multipliquen i s’instal·len amb molta més força 
en la nostra quotidianitat. L’autor Zygmunt Bauman ha reflexionat 
molt sobre aquest fet amb el concepte modernitat líquida: com els 
constants canvis socials, familiars, mediambientals, tecnològics 
i emocionals ens pertorben i ens provoquen pors i percepció 
d’inseguretat. En tot cas, tant la seguretat com la percepció subjectiva 
que se’n té, responen a una multiplicitat de factors que abracen tots 
els àmbits vitals i que a més funcionen com a vasos comunicants, 
de manera que una inseguretat manifestada en algun àmbit concret 
acaba afectant la percepció d’inseguretat en altres àmbits. 

Aquestes inseguretats tenen diferents expressions i provoquen 
conflictes, malestars i manifestacions de descontentament, dissidència 
i discrepància, que s’expressen en forma de desafecció política, 
polarització, crisi, inseguretats i mobilitzacions. Segons dades del Cos 
de Mossos d’Esquadra, entre el 2017 i el 2019 hi ha hagut unes 18.200 
mobilitzacions a Catalunya, el 92% de les quals han estat pacífiques.1 
En un estat de dret, la missió principal dels cossos de seguretat és 
garantir l’exercici de drets i llibertats de tothom —de les persones 
que es mobilitzen i de les que no—. I també vetllar per la seguretat de 
la ciutadania, amb atenció especial a les persones en situació de més 
vulnerabilitat, amb un respecte estricte dels drets humans. Aquesta 
seguretat s’aconsegueix també mantenint l’ordre i la convivència 
en l’espai públic. Aquest equilibri entre garantir drets i llibertats i 
mantenir l’ordre públic és un repte etern; no fer-lo possible pot suposar 
riscos democràtics, desafecció política, desprestigi policial, problemes 
de convivència i pèrdua de drets i llibertats.  

Notes
1. Informe d’avaluació i propostes 
de millora en la gestió de l’ordre 
públic. 29 de juny de 2020.
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Un dels factors clau per a la bona gestió dels conflictes de drets 
a la via pública és tenir clar, com a punt de partida, que el conflicte no 
és negatiu, sinó que és inherent a la condició humana i ha estat motor de 
canvis socials essencials en matèria de drets i llibertats. Dit això, si no 
se n’aborden les causes i no el gestionem, les expressions dels conflictes 
poden ser violentes. Independentment que s’assoleixin estadis violents 
o no en els conflictes socials, el fet d’abordar-los i la possibilitat de 
transformació han de partir de plantejaments holístics i complexos. La 
resposta a un conflicte existent no pot ser mai exclusivament punitiva, 
ni tampoc reduccionista, en el sentit d’intentar preservar l’ordre públic. 
Ara bé, anar a les causes sobrepassa la competència d’ordre públic i 
de seguretat ciutadana. En aquest context, cal plantejar la seguretat 
com un àmbit molt més ampli i transversal que la seguretat ciutadana 
entesa de manera tradicional, aquella que els cossos i forces de seguretat 
tenen per objectiu preservar. En aquesta línia, podríem començar a 

treballar des d’altres paradigmes, 
per exemple, des de la seguretat 
humana,2 que, tal com assenyala 
Nacions Unides,3 és un enfocament 
que ajuda a superar les dificultats 
generalitzades i intersectorials 
que afecten la supervivència 
i la dignitat de la ciutadania. 
En aquest paradigma encaixa 
treballar els conflictes amb les 

eines de Gestió Alternativa de Conflictes (GAC).
I en aquest sentit, el debat sobre violències es fa necessari. 

Arran de la situació d’aldarulls a diferents ciutats de Catalunya en 
les protestes per l’empresonament de Pablo Hasél, s’ha obert també 
el debat sobre els tipus de violències. Com a mínim, n’hi ha quatre: 
la directa, sigui verbal, psicològica o física; l’estructural (pobresa, 
debilitament democràtic, vulneració de drets i llibertats, repressió, etc.); 
la simbòlica (actes o rituals que reconeixen la violència), i la cultural, 
que comprèn idees, normes, imaginari col·lectiu, valors i tradició. A 
la nostra societat, hi podem reconèixer diverses violències, que tenen 
diverses causes i que afecten la nostra vida de manera més directa o 
indirecta. Per tant, és indispensable fer una anàlisi interdisciplinària. 

En aquesta anàlisi cal diferenciar d’entrada la violència 
directa com a estratègia, que existeix, com a instrument per 
aconseguir fites ideològiques, d’aquella violència que sorgeix com 
a expressió dels malestars no gestionats, tant individualment com 
col·lectivament. L’exercici de la violència sempre té un impacte 
elevat en les nostres societats democràtiques; cal no ser ambigu ni 
caure en la banalització. Conèixer i comprendre les causes de la 
violència no s’ha de confondre amb justificar o validar l’exercici 
violent de qualsevol naturalesa. En aquest sentit, cal debatre sobre 

 
La resposta a un conflicte existent no 
pot ser mai exclusivament punitiva, 
ni tampoc reduccionista, en el sentit 
d’intentar preservar l’ordre públic.
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el conflicte i les violències. Volem societats sense mobilització, 
sense conflicte, adormides, que no evolucionin, on no hi càpiga 
la discrepància i la dissidència? De nou, la resposta és clara: no, 
tenint present que el dret a manifestació és un dret fonamental.  

Cal llegir els conflictes de manera positiva i abordar-los des 
del paradigma de la GAC. Interpretar-los com a motor de canvi i com a 
qüestionament de l’statu quo per avançar socialment. Sovint la seguretat 
tradicional ha treballat pel manteniment de l’statu quo. Ens cal més 
esperit crític, més dissidència i marge per a la discrepància; és el que 
dona sentit a la democràcia de debò. I el progrés en drets i llibertats 
va molt lligat a tot això. Ara bé, quines línies vermelles hi posem 
col·lectivament? Validem les violències com a instrument de mobilització? 
És ètic i eficaç? Ens fa ser més eficaces en la defensa de drets i llibertats? 
Volem justificar les violències, frivolitzar sobre l’ús que se’n fa? També 
aquí tinc clara la resposta: no. Per a un benefici col·lectiu —estratègic i 
ètic— cal l’aïllament de totes les violències, per consens. Caldrà debatre 
i trobar consensos, també en qüestions de difícil concòrdia: l’actuació 
especialitzada de serveis policials d’ordre públic, ¿pot esdevenir una 
garantia quan tota l’activitat preventiva i de GAC s’ha mostrat insuficient? 
L’ús legítim de la força per part dels cossos policials —sotmesa a criteris 
d’oportunitat, congruència i proporcionalitat—, ¿pot ser necessària per 
aturar escalades de violència, quan la resta d’accions han fracassat? 

En aquest punt, es fa necessari pensar com fer front a tot 
plegat, encetar el debat sobre el model de seguretat. En un moment 

de desafecció creixent cap a les 
institucions, tenir un model de 
seguretat en sentit no exclusivament 
securitari, que generi confiança, 
pot ser un factor clau per als drets 
de seguretat i llibertat i també 
contribuir a la vinculació entre 

ciutadania i policia. Quin model de seguretat volem com a país? ¿Un 
model de seguretat tradicional, que sembla que es queda curt, per fer 
compatibles els reptes emergents i la plena garantia de drets i llibertats? 

Assumint que el model de seguretat no és tan sols un model 
policial i que la seguretat abordada com a política pública va més enllà 
dels cossos i forces de seguretat, cal un plantejament més transversal 
i interconnectat amb els diferents àmbits de l’acció pública en què 
s’imbriquen els conflictes. La gestió d’un desnonament, per exemple, 
pertoca exclusivament a la policia? ¿Té competències suficients 
per resoldre el conflicte sense fer que escali i alhora ser eficaç per 
resoldre la situació de vulneració del dret a l’habitatge? La resposta és 
clara: no. Per poder dur a terme això, cal un nou model de seguretat 
en què hi siguin presents també les polítiques educatives, socials, 
comunitàries, de gènere, d’infància, mediambientals, urbanístiques, 
etc. Per tal de corresponsabilitzar-nos i coordinar accions. 

 
El conflicte no és negatiu, sinó que ha 
estat motor de canvis socials essencials 
en matèria de drets i llibertats.
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rebaixar la polarització emocional 
creixent que qüestiona la legitimitat 
dels altres, amb la màxima 
participació i corresponsabilitat 
ciutadana. Com deia Joan Fuster, 
“la política o la fas o te la fan”; 
fem-la plegades, incorporant 
una nova mirada per veure el 
món —el proper i el llunyà, el 
local i el global—, una nova 

manera de fer, governar, pensar, relacionar-se, gestionar els 
conflictes i estimar que s’impregni de diàleg i cura. La revolució de 
les cures, la revolució pendent, i la més pacífica de totes. La revolució 
d’estimar-nos, d’estimar el món, i el bon tracte a tots els nivells.

17
Noe Ayguasenosa

 
Cal recuperar el concepte de la política 
com a mètode de gestió i transformació de 
conflictes, amb perspectiva de bé comú, i 
rebaixar la polarització emocional creixent.
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No podem parlar de 
la violència dels joves 
sense tenir en compte la 
posició o els discursos des 
dels quals s’han sentit 

violentats prèviament. Les violències poden 
ser el símptoma social d’una ràbia que, a més 
de destruir allò que ataca, pot devorar qui 
les executa. 

Violències, 
entre el soroll 
i el silenci 
Susana Brignoni   

En diversos àmbits o discursos, es destaca avui la violència com un 
dels símptomes més rellevants de la nostra contemporaneïtat. Fins i 
tot encara que no es produeixi, hi és present com una ombra, com una 
amenaça possible per a la vida quotidiana. Sovint, la violència s’associa 
amb els joves, però també els nens hi apareixen vinculats.1 De vegades 
sentim parlar dels nens “tirans”, i d’ells s’anticipa que es convertiran en 
“adolescents o joves violents”. S’enumeren senyals d’alarma o factors que 
augmenten el risc de violència. Amb freqüència sentim que els nens, els 
adolescents o els joves són cada cop més violents fora i dins de casa.2 
I també es parla d’un fenomen denominat “violència invertida”,3 amb 
el qual es crea un clima d’alarma social. La “violència invertida” és el 
maltractament dels fills als pares, un problema que s’origina, segons 
els experts, per l’excessiva permissivitat dels pares, entre altres motius. 
Ara bé, davant d’aquest concepte, la pregunta que hi sobrevola és: si 
parlem de violència invertida, llavors estem pensant que hi ha una 
violència “en la bona direcció”? ¿Aquesta idea de “violència invertida” 
fa al·lusió a una possible nostàlgia del que en altres temps formava 
part de la “normalitat” i que es plasmava en l’“autoritat” del pare?

Ens trobem en una època en què el significant violència sembla 
acompanyar les diferents formes del vincle social. Això ens duu a pensar 
que la “violència” així promocionada forma part d’un discurs que tendeix 
a la naturalització d’una realitat creada sota els efectes següents: 

- identificacions (“joves violents”); 
- significats del sentit comú (“d’una família 

violenta només poden esperar-se fills violents”); 
- gaudi (“la suposada satisfacció que es troba en la violència”). 
Cal qüestionar aquesta naturalització, i per això convé 

Susana Brignoni. Psicoanalista. 
Psicòloga clínica per la 
Universidad de Buenos Aires 
i màster en Humanitats per la 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Membre de l’Escola 
Lacaniana de Psicoanàlisi 
(ELP) i de l’Associació Mundial 
de Psicoanàlisi (AMP).
Coordinadora del Servei d’Atenció 
Clínica a infants i adolescents 
tutelats (SAR) i membre del 
Consell de Direcció de la 
Fundació Nou Barris per a la Salut 
Mental a Barcelona. És autora del 
llibre Pensar las adolescencias 
(UOC, 2012) i coautora de 
Malestares y subjetividades 
adolescentes. També ha 
publicat diversos articles en 
revistes especialitzades.

19
Susana Brignoni

119_METROPOLIS 2021.indd   19 2/7/21   12:29



20
Dossier

Notes
1. Aquest article és una reflexió 
a partir del treball d’investigació 
que estem desenvolupant al 
Servei d’Atenció a Residències 
de la DGAIA (SAR) de la 
Fundació Nou Barris per 
a la Salut Mental (F9B). La 
investigació es titula “Violencias 
y desamparos” i s’haurà 
conclòs al principi del 2022. 
2. Sarabia, B. “Violencia 
invertida”, a El Cultural, 1 de 
juliol del 2011. https://elcultural.
com/Violencia-invertida.
3. Barbolla, D., Masa, E. i Díaz, G.  
Violencia invertida. Gedisa, 
Barcelona, 2011. 
4. Fernández Villanueva, C.  
Jóvenes violentos. Causas 
psicosociológicas de la 
violencia en grupo. Icaria 
Editorial, Barcelona, 1998.
5. Ons, S. “La violencia 
contemporánea. Notas sobre la 
paranoia social”, a Virtualia,  
núm. 18. https://bit.ly/3xLaNmR.

Les violències solen presentar-se com 
una cosa aliena a allò “civilitzat”, com si 
fossin inhumanes. De vegades també 
es tapen, es neguen o se silencien.

pluralitzar el significant violència. En l’àmbit social es tracta més aviat de 
les “violències” preses com a respostes que els subjectes, en el nostre cas els 
joves, inventen davant situacions de malestar. Són plurals i alhora singulars.

De què parlem quan parlem de violències?
Les violències solen presentar-se com una cosa aliena a allò 
“civilitzat”, com si fossin inhumanes. De vegades també es tapen, 
es neguen o se silencien. Però podem pensar el fenomen o els 
fenòmens de violència com a aliens o fora de la civilització? 
O fins i tot: podem pensar-les com un fenomen inhumà?

Les violències apareixen com un dels grans tabús de la nostra 
societat. Són un tabú, el revers del qual, com assenyala Fernández 
Villanueva,4 és l’“obsessió per la pacificació”. Això que ens impacta com a 
tan nou, però, en realitat no ho és. La qüestió de les violències és present 
com a tema i preocupació des de sempre.5 Prenguem com a exemple 
Hobbes, que el 1651 ja destacava que l’home era un llop per a l’home, i 
donava a entendre la presència d’un impuls a la destructivitat inherent 
a cada ésser humà. Temps després, el “contracte social” apareix com una 
forma de tractament per a aquesta impulsivitat. El contracte implica una 
manera de fer passar per la lletra allò que es presenta fora de la paraula. 
El contracte és, llavors, una forma de tractament. En certa mesura, 
podem pensar que la idea de contracte introdueix una interpretació: 
les violències són contràries a l’estructura articulada de la paraula. 

Però el contracte oblida al seu torn que les manifestacions 
subjectives de l’agressivitat no poden ser tractades completament per 
la paraula. Hi ha un component inherent als éssers humans que no es 
deixa atrapar per les paraules. Això es una cosa que quan atenem joves 
podem observar a diari: quan convidem un jove a reflexionar sobre 

la seva conducta violenta, pot 
acceptar aquesta invitació, fins i tot 
reconèixer el que se li planteja i, tot 
i així, seguir en un circuit en què 
les seves conductes es repeteixin. 
De vegades poden arribar a crear 
un vincle entre les seves conductes 
violentes i un afecte que els violenta 
des de dins, i això ja és un avenç. 

La ràbia
Què és el que hom fa quan parla i què és el que diu quan actua? 
Plantejar-nos aquesta pregunta és essencial quan es treballa amb joves, 
posat que en ells de vegades hi ha una certa dissociació entre fer i 
dir, entre actuar i saber. Per això és necessari formular-nos preguntes 
que permetin introduir qualsevol comportament en l’estructura de 
la paraula i del llenguatge. Paraula i llenguatge són els instruments 
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La protesta pot tenir diverses causes, 
però una de les principals és la 
dificultat que els joves tenen per saber 
com representar-se en el futur.

que utilitzarem des de la psicoanàlisi per intentar que el subjecte, 
tingui l’edat que tingui, no quedi atrapat en una dimensió dels efectes 
que pugui devorar el seu ésser, anul·lar-lo. Busquem instruments que 
facin que aquest comportament que sembla desarticulat s’encadeni 
a alguna altra cosa que no sigui de la seva mateixa matèria. 

Partim de la idea que les passions no expressen necessàriament 
un error de judici, sinó que més aviat mostren a cel obert la relació 
entre les paraules no dites i el cos. Hi ha un foc que crema al cos i, 
perquè aquest no abrasi del tot el subjecte que l’alberga, s’expressa 
de maneres diferents. Aquest foc l’anomenen molts joves ràbia. “La 
ràbia està justificada”, era una de les pancartes a les protestes per 
Pablo Hasél a Barcelona. Parlen d’una ràbia que els posseeix, que els 
sacseja i que travessa els seus cossos. Ens preguntem, doncs, si podem 
triar sentir o no sentir ràbia. Com pensar aquest afecte per fora del 
cos que l’habita? Com pensar un afecte que, de vegades, crea llaços 
amb els altres i que es converteix en un símptoma social? Partim 
de la idea que aquesta ràbia s’expressa mitjançant comportaments 
violents, i el problema que aquests presenten és que, a més de 
destruir allò que ataquen, poden devorar l’ésser que els executa.

Símptoma social
Crec que no es pot triar sentir o no sentir ràbia, enuig o ira, almenys la 
primera vegada. La ràbia ens atrapa: atrapa el cos i els sentits i empeny 
a actuar. Té el format de la pulsió, que implica un constrenyiment a 
l’interior del cos que no cessa fins que obté alguna satisfacció, alguna 
sortida encara que sigui falsa.6 Aquest constrenyiment sol articular el 

malestar dels joves amb aquelles 
qüestions que en l’àmbit social 
obren una via per canalitzar la 
seva protesta. La protesta pot tenir 
diverses causes, però crec que una 
de les principals és la dificultat 
que els joves tenen avui dia per 
saber com representar-se en el 

futur, i aquesta sensació, que molts manifesten, de quedar fixats en una 
posició, una mena de punt mort “sense sortida”. Avui aquesta fixació 
té a veure amb les crisis econòmiques, la crisi del discurs polític o la 
crisi que introdueix a les nostres vides la parada real de la covid-19.

D’alguna manera, els afectes dels joves s’han quedat sense 
acollida a les institucions, sense la seva empara. Cristina Corea7 es 
pregunta si algunes pràctiques dels joves responen a la dificultat de les 
institucions per oferir “llocs d’enunciació” o a la pèrdua d’aquestes de 
la seva capacitat d’instituir. Certs joves, ens diu, no es constitueixen 
prenent com a marc la institució, sinó en experiències. Les violències, 
les protestes al carrer, són experiències que inclouen l’altre a qui es 
dirigeixen. Això tampoc no és nou. L’any 2005, uns joves van sortir a 
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Les violències apareixen com a respostes 
de natura paradoxal. El subjecte ataca 
al lloc on ell mateix se sent atacat.

cremar contenidors als afores de París. Era un esclat social en què ells 
s’anomenaven “rebels”, però remarcaven que el ministre de l’Interior 
francès els titllava d’“escòria”. Expliquen com es veuen precipitats a 
contestar a aquest nivell: “Com que som escòria, li donarem feina de 
neteja a aquest racista... Les paraules fan més mal que els cops”. En 
certa manera, podem dir que els joves són “obedients” al lloc que l’altre 
els dona, encara que els convoqui al pitjor lloc. Per això quan pensem 
en la possibilitat d’un canvi de lloc, això té com a condició l’oferta 
de l’altre: el lloc des d’on els adults miren els joves és fonamental. 

No podem parlar de violències sense pensar des de quins 
discursos o pràctiques un jove pot haver estat violentat prèviament.

Daniel Roy8 diu que hi ha alguna cosa que ja no funciona 
com abans al nivell del discurs, és a dir, al nivell del que produeix 
un lligam social entre les persones, i això té implicacions tant al 
cos com a la mentalitat dels joves. És aquest canvi en els modes 
de configuració del lligam el que incideix en les modalitats 
de conductes i de respostes que ells ens presenten. 

Les violències apareixen com a respostes de natura paradoxal. 
El subjecte ataca al lloc on ell mateix se sent atacat. Però aquesta última 
condició, sentir-se atacat, queda sovint escindida de la seva consciència. 
Ell “no en sap res, d’això”, en alguns casos; en d’altres, no se sent concernit 
pel que va passar o en responsabilitza l’altre, “que el va provocar”. També 
de vegades trobem la minimització de l’actuació violenta: es manifesta 
mitjançant la sorpresa del jove a allò que suposa una sanció desmesurada 
per part de l’adult. Hi ha en ell una sorpresa real, una dimensió enigmàtica 
producte del curtcircuit existent entre l’acte i la seva significació.

Crec que és necessari intentar que el subjecte habitat per la 
violència pugui reconduir l’escena actual en què aquesta es produeix 
cap a aquella “altra escena” en què ell mateix va ser violentat. Trobar 
l’entrellat del que va quedar fixat com un impuls, sense paraules, 

pot ajudar a tractar-ho i fins i 
tot a desactivar-ho. Del que es 
tracta aquí és de discernir si el 
que hi succeeix és de l’ordre de 
la repetició, que és la manera 
que el subjecte té de començar a 
elaborar alguna cosa, ja que mai 
no es repeteix exactament igual, 

o és de l’ordre de la iteració,9 que és la reproducció del que s’inscriu 
d’una sola vegada i que queda fora del camp del sentit. A la iteració 
es tracta d’un punt fix; ho podem pensar, per exemple, en el camp 
de l’addicció, en què “l’experiència no ensenya res”.10 Per això parlem 
d’addicció i no d’addició, perquè no es tracta d’una suma. A l’addicció 
sempre es tracta de la primera vegada, sempre és un, un, un... Aquesta 
distinció entre repetició i iteració no és banal, ja que determina els 
tractaments que s’han de seguir i els possibles destins de la violència.
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Des de la psicoanàlisi podem pensar les 
diferents declinacions de les violències 
com allò més pròpiament humà. 
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La violència pot ser un mitjà en la recerca d’una finalitat. 
Això no obstant, quan parlem avui de violències desencadenades, ens 
apareixen les violències com una finalitat per si mateixes. Apareixen en 
la seva dimensió d’absurd. És quan les violències actualitzen sense parar 
la marca que hi va haver a l’inici i que porta el subjecte, una vegada i 

una altra, a una repetició sense fre. 
Des de la psicoanàlisi 

podem afirmar que les violències són 
connaturals al vincle; per exemple, 
quan parlem de la tensió agressiva11 
amb el semblant. És una tensió que 
no es desencadenarà necessàriament. 
Pot quedar-se en el pensament. 

Violències humanes
És a dir, que d’entrada, al contrari que en el discurs comú que pensa 
la violència freqüentment com inhumana, des de la psicoanàlisi 
podem pensar les diferents declinacions de les violències com allò més 
pròpiament humà. 

Llavors, és la violència una reacció natural? És irracional? 
Hannah Arendt12 opina el contrari: estudiant situacions extremes, com 
l’experiència dels camps de concentració, diu que l’home, en situacions 
de deshumanització, perd la fúria i la violència: es torna submís.

Fúria i violència sorgeixen quan se sospita que alguna 
cosa encara pot canviar; quan s’ofèn el sentit de la justícia. 
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És a dir, que en certa mesura, ens assenyalen un horitzó on el 
subjecte encara espera alguna cosa, encara que se’ns faci difícil 
entendre la manera en què ens mostra la seva esperança.

Això ho observo sovint en els joves amb qui treballo: tenen 
un alt sentit de la justícia i estan molt pendents de l’altre que els fa de 
referent. Observen i jutgen les seves maneres d’intervenir i no admeten 
allò que consideren fals. Els joves tenen una demanda fonamental 
que adrecen a l’altre com poden. Es tracta d’una demanda de respecte. 
Lacadée13 diu que aquesta és la demanda per excel·lència dels joves a 
l’actualitat. Es tracta d’una demanda paradoxal: són, freqüentment, 
irrespectuosos i tanmateix exigeixen respecte. Cal recollir aquesta 
demanda? Em sembla que, tot i que resulti contradictòria, es tracta de 
cedir davant aquesta demanda. La sensació de falta de respecte apareix, 
com diu Sennett,14 quan la gent sent que no és vista, que no la tenen en 
compte. D’alguna manera, estableix una condició: el “no ser vist”. En 
la joventut, aquesta condició empeny a la segregació i de vegades, per 
evitar-la, fan molt soroll. A partir d’aquí, respectar vol dir incloure. I 
per fer-ho, els professionals, els referents que envolten els joves, han de 
realitzar actes que impliquin un reconeixement.

És important per als professionals saber que el contrari de la 
resposta furiosa i violenta, ens assenyala Arendt, no és la racionalitat, 
sinó la incapacitat de deixar-se commoure aplicant normes capritxoses. 
El que és irracional en la violència és quan es torna sobre substituts que 
no l’han causada. Però això, al contrari del que alguns discursos poden 
sostenir, no la converteix en una violència sense causa o immotivada. 

Indagar en aquestes causes pot posar els professionals 
en situacions incòmodes, ja que trobar les respostes no és fàcil ni 
unidireccional. Tot i això, crec que certa incomoditat denota la bona 
posició davant els joves. Segurament, quan ens sentim massa còmodes, 
no ens estem situant en el bon lloc. Treballar amb joves implica sempre 
posar en joc la dimensió del cos. Moltes vegades s’omet pensar que el que 
“fa cos” en un discurs i en una pràctica és el que no està fixat, és allò 
que muta i és singular. Incloure el cos implica “deixar-se incomodar”15 
i estar disposats a deixar caure les significacions rutinàries amb les 
quals classifiquem els joves. És prendre, finalment, allò que els joves ens 
ensenyen del costat de l’ensenyament. Acceptar el seu repte.
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Pallassos d’hospital. Els Pallapupas van ser una de les primeres formacions de pallassos implantades com un servei de 
continuïtat a l’Estat espanyol. En la imatge, la Doctora Antibiòtica La-La (Amaya Mínguez) es relaxa abans d’entrar a una 
habitació de Sant Joan de Déu. 

Referència de la medicina. Els hospitals de Barcelona sempre han estat entre les institucions més valorades en el 
tractament del càncer. En aquesta imatge, la petita Amber mira amb curiositat l’accés al quiròfan de l’antic Sant Pau abans 
d’un trasplantament medul·lar. 

Tino Soriano — A l'hospital
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El conflicte és 
inherent a la vida 
social, i la recerca 
de seguretat en la 
convivència, una 
necessitat universal. 

El que preocupava a l’àrea metropolitana 
de Barcelona als anys vuitanta és molt 
diferent del que hi preocupa ara. Les 
desigualtats socials, els problemes de 
convivència en l’espai i la criminalització 
del conflicte són ara factors clau de la 
construcció social de la seguretat.

Canvis i tendències 
en la percepció de 
la seguretat 
Marta Murrià i 
Carles González
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Carles González Murciano  
Diplomat en Treball Social 
(UB, 1999), postgraduat en 
Governabilitat de la Seguretat 
Ciutadana (UOC, 2010), llicenciat 
en Antropologia (UAB, 2012) i 
màster en Estudis Territorials i 
de la Població, especialitat de 
Demografia (UAB, 2013). Des 
de l’any 2002 és investigador a 
l’IERMB i actualment forma part de 
l’equip encarregat de l’Enquesta 
de Victimització i Opinió de la 
Seguretat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (EVAMB) i de 
l’Enquesta de Relacions Veïnals 
i Convivència (ECAMB).

Marta Murrià Sangenís és 
sociòloga i màster en Criminologia, 
Política Criminal i Seguretat. 
Actualment és cap de l’Àrea 
de Convivència i Seguretat 
Urbana a l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB) i professora 
associada de la Universitat de 
Barcelona i del Màster Metròpoli 
de l’IERMB. Les seves línies 
d’anàlisi se centren en la recerca 
orientada al disseny de polítiques 
de prevenció en l’àmbit de la 
seguretat urbana i la convivència.

Els éssers humans no coneixem sinó la vida en comú, i allà on hi 
ha un grup de persones que conviuen plegades, hi acaba sorgint 
la necessitat de compondre mecanismes que permetin custodiar 
l’entorn i gestionar aquelles relacions que, o bé constitueixen 
una amenaça objectiva per a la integritat física i material, o bé 
s’interpreten com un perill per a la continuïtat de la vida social. 
Així plantejada, la recerca de seguretats en la convivència 
esdevé un fenomen universal. En les societats contemporànies, 
les respostes als problemes i als conflictes que emergeixen en la 
convivència quotidiana solen estar professionalment administrades 
per les institucions del govern i de la justícia, i compten amb la 
participació d’operadors d’índole molt diversa, cadascun amb 
diferents graus d’influència, així com de proximitat, als territoris. 

Cal tenir en compte que el conflicte és inherent a la vida 
social. Això significa, d’una banda, que el risc zero és impossible; de 
l’altra, que en un entorn tan densament poblat com el metropolità, 
on constantment es produeixen infinitat de trobades i de relacions, 
algunes són susceptibles de derivar en confrontació explícita o tàcita, 
sistemàtica o puntual. Els motius de conflictivitat canvien amb el 
pas del temps perquè les societats no són realitats immutables i les 
seves estructures estan sotmeses a transformacions que afecten 
desigualment les seves poblacions i que tenen capacitat de generar 
noves formes de diferenciació i antagonismes entre els seus habitants.

El que s’acaba d’exposar també s’aplica a la metròpoli 
barcelonina, i tant els conflictes que es manifesten en la convivència 
quotidiana com les maneres d’abordar-los han variat en les darreres 
dècades, a mesura que els processos demogràfics, econòmics i 
urbanístics modificaven les ciutats i els seus espais, i canviaven les 
persones que usen l’urbs i hi conviuen. En efecte, avui són motiu 
de confrontació i de temor fenòmens que abans no es donaven o 
resultaven menys problemàtics. I, a la inversa, altres situacions susciten 
ara nivells menors de preocupació del que ho feien en el passat.

En una situació com aquesta, disposar de sistemes 
d’informació que forneixin la reflexió i la presa de decisions polítiques 
és peremptori. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, centre d’investigació on conflueixen Administració 
local i universitat, ha contribuït a aquesta tasca. Com a organisme 
encarregat de la realització de l’Enquesta de Victimització de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB), disposa d’una base 
de dades sobre la victimització i les preocupacions securitàries 
que compta amb una sèrie de trenta anys.1  També s’han dut a 
terme estudis sobre polítiques de prevenció, usos socials dels 
barris i, des de l’any 2017, s’ha impulsat l’Enquesta de Relacions 
Veïnals i Convivència (ECAMB), orientada a l’estudi de les 
relacions de sociabilitat, de conflicte i de discriminació, així com 
de les situacions de solitud relacional. La implementació d’aquests 
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Els barris considerats com a perillosos 
no eren (ni són) aquells on passen més 
fets delictius. Hi ha components de 
desigualtat social i de marginalitat urbana 
en què sovint intervé l’estereotip.

Notes
1. Per a més informació, podeu 
consultar el llibre 30 anys de 
l’Enquesta de Victimització de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Vigència i ús de les enquestes 
de seguretat a les metròpolis. 
https://bit.ly/33bDKKL

treballs ha estat gradual i, en certa manera, reflecteix l’evolució de les 
problemàtiques que a cada moment preocupaven tècnics i polítics, 
així com la població de la metròpoli. En observar aquesta evolució, 
i sense ànim de sistematització ni exhaustivitat, es poden albirar 
fins a tres grans períodes en funció de la forma sota la qual les 
inseguretats es manifesten, s’interpreten, s’analitzen i s’aborden. 

Barris per viure i per treballar. La producció 
desigual de la delinqüència i de la perillositat 
Al principi de la dècada dels vuitanta, l’Administració local es trobava 
un augment imprevist de la delinqüència urbana i l’aparició d’un 
sentiment col·lectiu de preocupació per la seguretat. Així va ser com 
l’any 1983 es va constituir la Comissió Tècnica Especial de Seguretat 
de Barcelona, amb l’objectiu d’elaborar un programa que en definís 
els aspectes bàsics i proposés a l’equip de govern les mesures que 
calia emprendre per a una actuació eficaç en l’àmbit de la seguretat 
ciutadana. Aquesta era la primera vegada que l’Administració 
local democràtica esdevenia actor i no merament espectador de la 
política de seguretat. La proposta resultant parlava de coordinació 
institucional, proposava una política descentralitzada i plantejava 
la necessitat de sistemes d’informació. L’Enquesta de Victimització i 
Opinió sobre la Seguretat (EVB) apareixia així, l’any 1984, com una 
eina per a la informació, la reflexió i el disseny de la política local.

Durant aquells anys, l’índex de victimització de Barcelona 
informava que fins a una quarta part de la població barcelonina havia 
patit un fet que considerava delictiu durant l’any anterior. L’activitat 
delictiva era especialment intensa contra vehicles, domicilis i en els 
robatoris i agressions personals, i sovint es manifestava amb dosis de 
violència. L’elevada victimització es corresponia amb una baixa valoració 

per part de la població del nivell 
de seguretat del barri de residència 
i, sobretot, de la resta de la ciutat, 
amb puntuacions que se situaven 
en els mínims històrics de la 
sèrie. És en aquest context que les 
demandes de seguretat ciutadana 
cobraven un protagonisme creixent 
en les reivindicacions locals.

Els esforços que es 
van fer per desagregar territorialment els indicadors van permetre 
observar un dels trets definitoris principals de la seguretat en aquest 
període: la desigual producció i distribució espacial de la delinqüència 
i de la percepció de perillositat. En primer lloc, es va constatar la 
racionalitat de la delinqüència i l’atracció de la centralitat: l’activitat 
delictiva no es distribueix de manera aleatòria en el territori, sinó 
que es produeixen regularitats tot resseguint els ritmes de vida de la 
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població. L’atracció per la centralitat demostrava la intencionalitat 
i l’existència d’una lògica que permetia definir la delinqüència com 
una estructura regida per la lògica de la racionalitat econòmica: 
l’ajust dels mitjans amb vistes a obtenir el màxim benefici amb 
el mínim cost. En segon lloc, pel que fa a la por col·lectiva a la 
marginalitat, els barris considerats com a perillosos no eren (ni són) 
aquells on passen més fets delictius. En l’atribució de seguretat o 
inseguretat a un territori hi intervenen components de desigualtat 
social i de marginalitat urbana en què sovint intervé l’estereotip. 

La metròpoli postolímpica. Usos de l’espai i 
construcció social de la seguretat 
Durant els anys postolímpics, Barcelona se situava al mapa mundial. 
Els barris van viure moviments importants d’urbanització i de 
regeneració. S’havia sortit d’una crisi i els índexs d’atur descendien 
a mesura que s’articulava un nou espai productiu i social a escala 
metropolitana. La terciarització de l’economia i la modernització 
de la ciutat la configuraven com un eix poderós d’activitats i de 
serveis que atreia un nombre creixent de no residents. La ciutat i els 
seus espais canviaven, i també les persones que els utilitzaven.  

Aquesta nova etapa té menys a veure amb l’aparició de noves 
manifestacions de l’activitat delictiva que amb un canvi profund en la 
manera de percebre la seguretat. L’Enquesta de Victimització recull una 
disminució gradual dels índexs de victimització, mentre que la valoració 
de la població sobre el nivell de seguretat del seu barri i del conjunt de la 
ciutat arriba a màxims històrics. La preocupació social per la violència o 
les drogues inicia una tendència constant a la baixa. En contrapartida, la 
delinqüència no violenta i els usos de places, parcs i carrers emergeixen 
com la nova preocupació que marcarà l’objecte d’interès de la seguretat 
durant aquesta fase. En un context en què la metròpoli esdevé una 
societat urbana global, els espais compartits acullen múltiples actors 
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La configuració física dels espais 
contribueix a una major sensació de 
seguretat; l’ús social d’aquests espais 
és el que més determina la probabilitat 
de viure’ls amb inseguretat.

amb necessitats i opinions diferents. El conflicte en l’ús d’aquests espais 
comença a llegir-se en termes de seguretat, control i desviació social.

Durant aquests anys es duen a terme una sèrie d’estudis entorn 
de l’espai urbà i la construcció social de la inseguretat, que constaten 
que, així com la configuració física dels espais contribueix a una major 
sensació de seguretat, l’ús social d’aquests espais (qui els utilitza, amb qui 
es comparteixen, quines pràctiques socials hi tenen lloc...) és el que més 
determina la probabilitat de viure’ls amb inseguretat. I si en el primer 
període l’estereotip de la perillositat requeia sobre el drogoaddicte 
o el “quinqui” dels barris marginals, ara la població jove i els seus 
hàbits d’ús de l’espai públic emergeixen com a nou boc expiatori. 

És en aquesta fase que s’inicia la preocupació pel 
disseny i el manteniment d’espais segurs i per la cerca de 
mecanismes per a la regularització dels seus usos, que culminarà 
al cap d’uns anys amb la proliferació d’ordenances de civisme 
i que seguirà en les etapes posteriors i fins al dia d’avui. 

La metròpoli global. Convivència veïnal i 
seguretat en el context residencial 
A partir del tombant de segle, continua la internacionalització de la 
metròpoli barcelonina i la seva transformació demogràfica i espacial. 
L’experiència residencial de les persones canvia, arran de l’auge del lloguer 
i de l’arribada de les onades migratòries als barris. Esclata la nova crisi 
econòmica i social, i s’aguditza la vivència de la desigualtat en termes 
d’inseguretat. Tot això modifica les relacions que la població estableix amb 
el seu territori de residència i els seus habitants, i es trasllada, de nou, el 

centre d’interès de les preocupacions 
per la seguretat. És en aquesta etapa 
que prenen força les relacions de 
veïnatge en la construcció social de 
la seguretat, amb una tendència a 
un major sentiment d’inseguretat 
en entorns residencials marcats 
per les dificultats econòmiques. 
La inseguretat es canalitza a 
partir de la problematització 

de la convivència amb els fluxos migratoris que s’havien 
assentat al territori metropolità en les darreres dècades.  

En el nou model de ciutat metropolitana canvien les pautes 
de victimització —amb nous objectius delictius i pols d’atracció—, 
prenen importància les mobilitats i l’escala metropolitana es consolida 
com a espai real de l’activitat delictiva. Incrementa la victimització, 
sobretot per robatoris personals sense violència, però també es viu un 
augment sostingut i continu dels fets contra els domicilis. Les dificultats 
d’accés a l’habitatge, sumades a l’increment dels fets delictius en 
l’entorn habitacional, comporten una convivència en proximitat amb 
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30 anys de L'Enquesta de 
Victimització de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 
AMB. ierm.

+

problemàtiques socials que generen inseguretat entre els veïns. El nivell 
de seguretat percebut disminueix respecte als moments àlgids viscuts 
durant el període anterior i, si bé es recupera i fins i tot s’estabilitza, una 
proporció persistent de població declara viure amb inseguretat al seu 
barri. Si abans el barri es considerava més segur que la resta de la ciutat, 
ara les valoracions pràcticament no difereixen: la realitat dels barris ha 
canviat, i ja no es viuen necessàriament com l’espai proper i conegut. 

En aquest context, les dades de l’Enquesta de Victimització 
mostren com les persones que han viscut algun conflicte en la 
convivència tendeixen a viure el barri amb una sensació de seguretat 
menor, en alguns casos fins i tot amb més intensitat que les víctimes 
d’una delinqüència que és sobretot no violenta. A partir de l’Enquesta de 
Relacions Veïnals i Convivència, també sabem que no totes les situacions 
de conflicte veïnal s’associen a aquesta vivència més intensa de la 
inseguretat, i són principalment les ocupacions, els usos d’habitatges per 
al consum o tràfic de drogues i les baralles o situacions violentes el que 
més hi contribueix, mentre que sorolls, conflictes pel manteniment de 
l’escala o els impagaments generen més malestar que inseguretat. Les 
anàlisis constaten una percepció d’inseguretat major en aquells barris 
amb una densitat residencial elevada, habitatges petits i on ha augmentat 
la població (o s’hi ha rebut població nova). La inestabilitat residencial 
comporta que les persones que habiten barris i edificis canviïn, mentre 
que els veïns més arrelats al barri viuen amb conflicte i inseguretat 
la convivència amb l’altre (el pobre, el nouvingut, el racialitzat...).

El que caracteritza aquests darrers anys és, doncs, 
l’emergència de l’entorn residencial com un àmbit estratègic per a la 
gestió de la seguretat. Les bases sobre les quals se sosté el sentiment 
d’inseguretat se segueixen concretant en la delinqüència i en els 
seus components de violència o irracionalitat. Persisteix també 
l’atribució d’inseguretat a determinats usos dels espais compartits, i 
als joves s’hi sumen les persones racialitzades i la manifestació de les 
economies de supervivència a l’espai públic (recollidors, sensellarisme, 
prostitució, venda ambulant...). Amb tot, l’experiència residencial 
i veïnal pren força en la construcció social de la inseguretat. 

En definitiva, sense negar el paper que tenen la realitat delictiva 
i les violències en la vivència de la inseguretat, el recorregut de tots 
aquests anys fa palès com els problemes generats per la desigualtat 
econòmica i social, la problematització de les relacions de convivència i 
dels usos dels espais, i la criminalització del conflicte, sumats a la força de 
l’estereotip, són factors crucials en la construcció social de la seguretat. I 
és que, manllevant les paraules de Juli Sabaté, la convivència és un espai 
privilegiat per a la recerca de seguretats. Davant aquesta constatació, 
des del reconeixement i la normalització de la diversitat i del conflicte, 
cal seguir treballant en un model de gestió de la seguretat que recuperi 
la prevenció social i comunitària com un dels pilars fonamentals.

119_METROPOLIS 2021.indd   31 2/7/21   12:29



La crema de 
contenidors com a 
forma de protesta 
als carrers de 
Barcelona, ¿són 

flames de revolta social que evoquen 
l’esperit de la Rosa de Foc? O, per contra, 
¿encenen una metxa de nihilisme contra 
múltiples crisis i són aparador d’un 
narcisisme escalfat a les xarxes socials, 
però impropi de la tradició col·lectiva d’uns 
moviments socials de pau i de barricada? 

Rere les barricades 
de Barcelona   
Marc Andreu 
Acebal
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Una de les fotografies descobertes a la capsa vermella del 
fotoperiodista Antoni Campañà —amb exposició recent al MNAC 
i un esplèndid llibre d’imatges sobre la Guerra Civil— retrata un 
grup de nens puny enlaire rere una barricada de joguina, al carrer 
de la Diputació, l’agost del 1936.1 Per a la Barcelona que darrerament 
ha estat notícia per la crema de contenidors i enfrontaments de 
joves amb la policia en protesta per l’empresonament del raper 
Pablo Hasél o, la tardor del 2019, contra la sentència del judici al 
procés independentista, la foto de Campañà és útil. Dona peu a una 
reflexió sobre l’arrelament i les causes de la violència urbana, amb 
cert infantilisme revolucionari inclòs, en una ciutat que també és 
exponent de manifestacions i moviments socials de gran maduresa 
política o d’infantil ingenuïtat però no necessàriament violents.

De fet, algunes d’aquestes manifestacions, moviments socials 
o revoltes urbanes han tingut el pacifisme o l’antimilitarisme per 
bandera. Això no atorga certificat de res, com prova la violència de 
la Revolta de les Quintes a Gràcia, el 1870, o la Setmana Tràgica del 
1909. Però en la història més recent —i sense remuntar-se al 1980, 
1990 i 2000, dècades dels moviments contra l’OTAN, de l’objecció de 
consciència i la insubmissió, i del No a la guerra—, es pot concloure 
que tant el moviment dels “indignats”, que va omplir les places el 
15-M, com l’ampli moviment sobiranista de la darrera dècada han 
estat exemples de civisme. És un tòpic cert que centenars de milers 
de persones s’han manifestat sense llençar ni un paper a terra. 
També ho és que durant aquest intens cicle movimentista —des del 
desallotjament de la plaça de Catalunya, el 27 de maig del 2011, fins 
a la repressió contra la consulta per la independència, l’1 d’octubre 
del 2017, i en accions veïnals contra desnonaments—, quan hi ha 
hagut violència, normalment no ha vingut de part dels manifestants, 
sinó de la policia. I això sense entrar en les violències estructurals.

Això no treu que la ciutat sigui, per definició i arreu, 
sinònim de conflicte social i polític, de bullangues i de barricades. 
De la mateixa manera que Barcelona, en particular, és referent com 
a ciutat de pau, sense por. Va quedar palès en la resposta ciutadana 
als atemptats jihadistes de l’agost del 2017, com ja havia quedat clar 
en les grans manifestacions del 1987 contra l’atemptat d’ETA a 
Hipercor i del 2000 contra l’assassinat d’Ernest Lluch. Aquestes dues 
cares de Barcelona, la ciutat de pau i la ciutat de barricada, igual 
que se l’adjectiva de burgesa i revolucionària alhora, no són de fa 
quatre dies.2 Construïda a cops de gent, la història contemporània és 
plena d’exemples que ajuden a contextualitzar i donar complexitat i 
solidesa d’anàlisi a una realitat que pot quedar oculta o deformada 
per la curta memòria, el poc coneixement en ciències socials i les 
servituds de la societat líquida i la immediatesa comunicativa.

Barcelona és una ciutat que, quan darrerament ha viscut 
episodis de porn riot retransmesos per televisió i xarxes socials, ha 

Notes
1. Campañà, Antoni. La capsa 
vermella, Comanegra, 2019. 
L’edició del llibre és de Plàcid 
Garcia-Planas, Arnau Gonzàlez 
Vilalta i David Ramos, i la foto 
esmentada està reproduïda a 
la pàgina 76. Garcia-Planas i 
Gonzàlez Vilalta són comissaris, 
juntament amb Toni Monné i 
Roser Cambray, de l’exposició La 
guerra infinita. Antoni Campañà, 
programada al MNAC del 19 de 
març al 18 de juliol del 2021.
2. Dues bones obres divulgatives 
que sintetitzen i recullen aquest 
esperit són: Huertas, Josep 
Maria, i Fabre, Jaume. Burgesa i 
revolucionària. La Barcelona del 
segle xx, Flor del Vent, 2000. I, 
en un format més visual: Adam, 
Roger; Antebi, Andrés, i González, 
Pablo. Cops de gent. Barcelona 
1890-2014. Crònica gràfica de 
les mobilitzacions ciutadanes, 
Ajuntament de Barcelona, 2016.
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Els líders socials de la pasta d’Oliveres 
no exercien per ego o individualisme, sinó 
recolzats en l’autoritat moral col·lectiva 
i el capital democràtic acumulat.

Notes
3. Aquestes referències i una 
aproximació al caràcter de 
Barcelona, segons definició de 
Josep Fontana, com a subjecte 
històric amb personalitat 
pròpia i propici a promoure 
canvis, singularment per 
l’acció dels moviments socials, 
es poden trobar i ampliar a: 
Andreu, Marc. Barris, veïns i 
democràcia. El moviment ciutadà 
i la reconstrucció de Barcelona 
(1968-1986), L’Avenç, 2015.

desbordat la noció de societat de l’espectacle encunyada als anys seixanta 
per Guy Debord. Atès que la història imprimeix caràcter a qualsevol 
societat, no es poden menystenir raons socials i de memòria col·lectiva 
o psicologia comunitària en el rerefons de la crema de contenidors a 
Barcelona. Certament, la fórmula concreta de protesta urbana no és 
nova. No obstant, tot i que en antropologia de l’espai urbà està estudiat el 
component ritual de protestes que sovint repeteixen escenaris i tipologia, 
de l’anàlisi comparada històrica i política sobre els episodis recents es 
desprenen elements nous. Hi ha un nihilisme impropi de la tradició 
barcelonina que no es pot despatxar apel·lant al tòpic manipulat de la 
conspiració anarquista italiana (d’altra banda, una constant amb substrat 
històric en les bombes Orsini del segle xix i l’atemptat del Liceu del 
1893). I s’entreveuen també elements nous de narcisisme individualista, 
amplificat per les xarxes socials, que no encaixen en la tradició 
col·lectiva de l’activisme sociopolític a Barcelona, del signe ideològic 
que sigui. Per això convé discernir bé la mistificació de la barricada.

Sense recórrer ni al tòpic de la Rosa de Foc ni a la mitificada 
Barcelona resistent del 1714 o revolucionària del 1936, molts exemples 
certifiquen l’agitació als carrers de la capital catalana. En una memòria 
del 1873 sobre revoltes socials a Espanya, Friedrich Engels va escriure 
que a Barcelona es comptabilitzaven “més combats de barricada que 
en cap altra ciutat del món”. Un segle llarg després, el 25 de març del 
2003, l’expresident dels Estats Units George Bush pare, amb referència 
a la gran manifestació del No a la guerra celebrada tres dies abans al 
passeig de Gràcia, va dir: “Ningú pot permetre que la seva política sigui 
determinada pel nombre de gent que es manifesta a Barcelona”.3

Al tombant del segle xxi, amb el moviment altermundialista 
en eclosió, qui portava pancartes contra l’Europa del capital i la guerra 

en manifestacions multitudinàries 
pel centre de Barcelona era el 
desaparegut Arcadi Oliveres, i 
altres homes i dones de la seva 
generació. Tenien una sòlida 
formació sociopolítica, pacifista 
i anticapitalista, no tant per 
formació acadèmica o activisme 

partidista com pel bagatge d’anys de militància cristiana, sindical, 
veïnal o internacionalista. Eren gent madura capaç tant d’acompanyar 
una protesta transversal però eminentment juvenil i antisistema 
com de negociar-ne marges o pactar-ne desacords amb les autoritats 
governatives: alcaldia socialista, Generalitat de Jordi Pujol i Govern 
espanyol de José María Aznar. Bo i sabent-se referents, els líders 
socials de la pasta d’Oliveres no exercien per ego o individualisme, sinó 
recolzats en l’autoritat moral col·lectiva i el capital democràtic acumulat 
per entitats com Justícia i Pau, la FAVB o la Federació d’ONG. De 
fet, eren nexes entre mons tan allunyats com el moviment okupa i el 
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Res té a veure la Barcelona on avui 
cremen contenidors amb aquella ciutat 
que Engels va situar el 1873 al capdamunt 
del rànquing dels combats de barricada.

sindicalisme de CCOO i UGT, l’esquerra de sempre i l’independentisme 
incipient, els immigrants sense papers i els estudiants d’Erasmus.

Marxes altermundialistes com la del 15 de març del 2002, 
per la cimera de la UE a Barcelona, van acabar amb incidents violents, 
corredisses i repressió als carrers. Se’n va culpar a provocadors d’entre 
els manifestants i, sobretot, a infiltrats policials. Si aquell dia la cosa 
no va acabar tràgicament és perquè el president de la FAVB, Manel 
Andreu, i la presidenta de la Federació d’ONG, Gabriela Serra, al timó 
de la plataforma convocant, van negociar amb la Delegació del Govern, 
in situ i entre ràtzies d’antidisturbis i agents infiltrats, que la policia no 

fes acte de presència al concert de 
Manu Chao que, a Montjuïc, posava 
fi a la protesta. Un any després, en 
un altre concert per la pau, en ple 
conflicte a l’Iraq i només cinc dies 
més tard que Bush critiqués el No 
a la guerra de Barcelona, Manuel 
Vázquez Montalbán va dir, davant 

de 30.000 persones: “Som molts, tenim raó, conservem la força de la 
paraula. Recordeu que Espriu ens va dir que una llengua perseguida 
pot sobreviure quan es refugia en les coses, és a dir, en la realitat”.

El 2019, els actors i les coordenades eren uns altres. I la realitat 
catalana, barcelonina i dels moviments socials, també. Durant el llarg 
procés sobiranista iniciat el 2010 es va anar veient que l’ANC i Òmnium 
movien masses com mai s’havia vist a Europa, però promovien la 
dissonància cognitiva amb la realitat i no actuaven transversalment, per 
moltes apel·lacions a l’esperit d’un sol poble i a les lluites compartides que 
fessin. I quan l’exemplar pacifisme independentista va saltar pels aires, 
arran de la presó i la sentència als líders del procés, ni l’ANC i Òmnium 
ni l’independentisme governant van saber estar a l'altura i canalitzar 
políticament la indignació. Tampoc l’enigmàtic i original Tsunami 
Democràtic, plataforma virtual i semiclandestina creada ex professo per 
coordinar la reacció de protesta a la sentència, que es va esfumar en el trajecte 
que va de l’ocupació de l’aeroport del Prat a la batalla de la plaça d’Urquinaona.

Els CDR sí que van animar la revolta urbana independentista 
de la tardor del 2019, però tampoc van ser capaços de dirigir políticament 
el que va acabar en simple nihilisme de crema de contenidors. Aquelles 
flames van revifar, el febrer del 2021 i en plena tensió pandèmica, arran 
de l’empresonament del raper Pablo Hasél. Però el darrer episodi de 
revolta urbana a Barcelona, amb rèpliques en altres localitats catalanes 
i espanyoles, s’ha donat ja sense cap direcció política coneguda. Amb 
tot, sectors de l’esquerra independentista i grups autònoms van intentar 
orientar la protesta amb el hashtag “fins que caiguin” i reconduir-la 
amb el manifest Per la majoria (signat per 250 entitats, però sense la 
transversalitat d’altres iniciatives), que es va presentar el 13 de març, al 
parc de les Tres Xemeneies, amb el suport encara d’Arcadi Oliveres.
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Notes
4. Lissagaray, Prosper-Olivier. 
Historia de la Comuna de París 
de 1871, Capitán Swing, 2021. 
Escrita el 1876 per un periodista 
comunard, és en la introducció a 
l’edició anglesa del 1886, traduïda 
per Eleanor Marx, on ella mateixa 
diu que el seu pare “va revisar i 
corregir exhaustivament” l’obra.
5. Ceamanos, Roberto. La 
Comuna de París (1871), 
Catarata, 2021, p. 166.
6. Reisner, Larisa. Hamburgo 
en las barricadas y otros textos, 
Dirección Única, 2017, p. 82. 
La citació original, molt més 
llarga, és una preciosa definició 
literària del concepte de barricada 
a partir del qual va viure i 
escriure clandestinament l’autora 
durant la insurrecció comunista 
d’Hamburg d’octubre del 1923.

En discursos d’aquell acte (la filòsofa Marina Garcés i el 
secretari general de la CGT, Ermengol Gassiot, entre d’altres) i en 
la iconografia del cartellisme i la comunicació per xarxes d’aquesta 
revolta urbana, com en alguns mitjans, s’ha volgut lligar la Barcelona 
actual amb la mística de la Rosa de Foc. “Reconèixer que el conflicte 
existeix ens fa ser vius, ens fa ser una eina de lluita i ens possibilita 
canviar-lo. I això ho veiem en l’oposició al feixisme, en les flames, en 
les barricades i en els caixers trencats, que també són la nostra acció 
col·lectiva”, va dir Gassiot, entre aplaudiments, després de referir-se a 
la vaga de la Canadenca del 1919 i a la Comuna de París del 1871.

Però res té a veure la Barcelona on avui cremen contenidors 
amb aquella ciutat que Engels va situar el 1873 al capdamunt del 
rànquing dels combats de barricada (i que també era la ciutat dels 
cors de Clavé, on la música era un altre factor de socialització de la 
classe obrera). Tot i governar-hi els Comuns, Barcelona tampoc és la 
Comuna de París (que, per cert, sobta que fos relegada per Barcelona 
en el rànquing d’Engels; encara més quan Karl Marx va revisar-ne la 
intensa història de barricada escrita per Prosper-Olivier Lissagaray).4 
Als 150 anys de la Comuna de París, l’historiador Roberto Ceamanos, 
que l’ha estudiada a fons, diu que “la barricada, símbol de la resistència 
popular, va culminar la seva edat d’or en l’episodi de la Comuna”.5 
Això referma acadèmicament una conclusió a la qual ja va arribar, per 
experiència pròpia, la periodista i comunista russa Larisa Reisner, el 
1923, a Hamburgo en las barricadas: “La vella i romàntica barricada ja 
fa temps que ha passat a la història. Avui la lluita és diferent”.6  Tot i 
això, la mística de les barricades perviu a Barcelona pel juliol del 1936 
i gràcies a autors estrangers com l’historiador Chris Ealham7 o els 
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Notes
7. Ealham, C. La lucha por 
Barcelona. Clase, cultura y 
conflicto 1898-1937, Alianza, 
2005. Aquesta visió d’hispanista 
anglès, ben documentada en 
fonts hemerogràfiques però un 
punt idealitzada, mereix ser 
contrastada amb el relat d’un 
historiador urbà local amb 
obra tant o més de referència 
basada en altres fonts primàries: 
Oyón, José Luis. La quiebra de la 
ciudad popular. Espacio urbano, 
inmigración y anarquismo 
en la Barcelona de entreguerras 
1914-1936, Ediciones 
del Serbal, 2008.
8. Österberg, A. Tras las barricadas 
de Barcelona, La Linterna Sorda, 
2018; Low, M. Cuaderno rojo de 
Barcelona. Agosto-diciembre 1936, 
Alikornio, 2001; Kaminski, H. E. 
Los de Barcelona, Parsifal, 2002; 
Orwell, G. Homenatge a Catalunya, 
disponible en múltiples edicions.
 

testimonis de George Orwell, Mary Low, Hans Erich Kaminski o Axel 
Österberg, que va escriure justament Tras las barricadas de Barcelona.8

La historiografia va resoldre fa temps la categorització 
de les insurreccions i els moviments de protesta contemporanis al 
capitalisme. A les tradicionals revoltes contra les quintes, les caresties o 
l’especulació urbana, que esclataven quan es vulnerava el que Edward 
P. Thompson va anomenar “economia moral de la multitud”, s’hi 
van afegir nous models de protesta que anaven des del ludisme, que 
destruïa les màquines que deixaven els treballadors sense feina, fins al 
cartisme anglès, que reivindicava democràcia política i social. I a partir 
d’aquí, un ampli mostrari: des de la propaganda pel fet i la gimnàstica 
revolucionària (molt important en l’anarquisme de casa nostra) fins a 
les vagues clàssiques (com les de Comissions Obreres durant els anys 
seixanta i setanta o la de la Canadenca del 1919, que Salvador Seguí 
va saber desconvocar a temps per fer valer el triomf de la jornada de 
vuit hores); i des dels boicots a mitjans de transport (com la vaga de 
tramvies que el 1951 va suposar un punt d’inflexió en la protesta urbana, 
obrera i social, a Barcelona) fins a les performances del segle xxi.

La tipologia és variada, però per molta ideologia o antropologia 
del conflicte urbà que posem en l’anàlisi, en història política dels 
moviments socials no és el mateix una protesta espontània o 
nihilista que una amb direcció, organització i objectius definits, 
independentment del seu èxit o legitimitat. No es pot oblidar la 
doble ànima de ciutat de pau i de barricada que, sota formulacions 
diferents, es va repetint al llarg de la història de Barcelona. Però 
cal rigor en la contextualització i precisió en les analogies. No és 
el mateix una bullanga que una revolució, ni una revolta que uns 
aldarulls. El juliol del 1909 no va significar el mateix que el juliol 
del 1936. No és el mateix tipus de vaga la de la Canadenca que la de 
tramvies o la de Nissan. I el context en què va sorgir el 15-M o que 
va omplir massivament molts 11-S no és igual una dècada després.

Sempre es pot jugar a les barricades, com feien els nens 
de la foto de Campañà. Però també és útil agafar altres imatges 
per a l’anàlisi comparada. Posats a suggerir-ne algunes, són prou 
conegudes les fotos que va fer Manel Armengol i el metratge 
que Pere Portabella va enregistrar, el febrer del 1976, de les 
manifestacions unitàries de l’Assemblea de Catalunya reclamant 
llibertat, amnistia i estatut d’autonomia. No hi ha barricades ni 
contenidors cremant, però sí gent mobilitzant-se als carrers de 
Barcelona amb una direcció política clara de canvi històric.
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Algunes accions 
col·lectives que es 
duen a terme als 
carrers i les places 

de les nostres ciutats suposen expressions 
insolents que poden portar fins a les últimes 
conseqüències la naturalesa conflictiva, de 
l’espai urbà i de les característiques pròpies 
de la interacció humana. Ja siguin festives o 
polítiques, aquestes dinàmiques contindrien 
la possibilitat efectiva d’un esclat violent. De 
fet, és precisament aquesta particularitat la 
que li dona part del seu enorme valor ritual.

Las bullangues  
de Pablo Hasél   
Jose Mansilla    
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i professor universitari. Membre 
de l’Observatori d’Antropologia 
del Conflicte Urbà (OACU). 
Estudia les interrelacions entre 
classes i moviments socials, i les 
dinàmiques d’exclusió i desigualtat 
social a la ciutat. Coordinador, 
entre altres, dels llibres Mierda de 
ciudad (Pol·len, 2015) i Ciudad de 
vacaciones (Pol·len, 2018). Autor 
de La pandemia de la desigualdad. 
Una antropología desde el 
confinamiento (Bellaterra, 2020). 

Durant l’estiu del 1835, molt abans que la ciutat esdevingués 
Rosa de Foc, Barcelona va viure un d’aquells episodis catàrtics 
que, no per menys freqüents, deixen avui dia de sorprendre’ns. 
Part de la capital catalana, tan taurina que va arribar a tenir 
fins a tres places de toros, assistia a una corrida a la plaça que 
hi havia llavors a la Barceloneta, amb el nom d’El Torín. Això 
no obstant, el desenvolupament de l’espectacle no va agradar 
al nombrós públic assistent, que va començar a llançar objectes 
a l’arena i a destrossar el recinte, per acabar sortint en tromba 
i dirigir-se, en manifestació, cap a les Rambles. Un cop allà, 
l’ímpetu inicial, en comptes d’apaivagar-se pel pas dels minuts 
i el trajecte recorregut, més aviat al contrari, va anar prenent 
forma turbulenta, nodrint-se amb nombroses persones que es 
van sumar al descontentament tauromàquic inicial. Com si es 
tractés d’un míting polític improvisat, oradors de tot tipus es van 
situar en diferents punts d’aquest espai urbà singular, enervant 
les multituds contra diverses institucions de l’Estat, com els 
burots, o casetes de consum, on funcionaris municipals cobraven 
un impost molt impopular a les mercaderies que entraven a la 
ciutat, però sobretot contra el clero, autèntic poder de l’època. 

Aquella nit, fins a sis convents es van sumar a les flames 
que havien consumit, prèviament, la caseta esmentada: el dels 
trinitaris descalços, ubicat on hi ha actualment el Teatre del Liceu; 
el de Sant Josep dels carmelites descalços, on és possible trobar avui 
dia el Mercat de la Boqueria; el dels agustins, al carrer de l’Hospital; 
un altre dels carmelites descalços, aquest cop al carrer del Carme; 
el de Sant Francesc de Paula, al carrer de Sant Pere, i, finalment, 
el dels dominics de Santa Caterina, un cop més ubicat al mercat 
actual amb denominació homònima. Aquell furor piròman va estar 
determinat no tant pel desencantament d’una tarda de toros, com 
es pot sobreentendre, sinó per la situació que en aquells moments 
es vivia al país. Com bé explica l’historiador Josep Fontana (2001), 
aquests fets, que van passar a la posteritat com a bullangues, i 
que no van ser exclusius de la capital catalana, sinó que es van 
veure multiplicats en territoris com Saragossa o Reus, van estar 
determinats principalment per l’enfrontament civil desencadenat 
per la mort i successió de Ferran VII, la Primera Guerra Carlina. 

El clero s’havia posicionat notòriament a favor dels 
carlins, partidaris d’una recrudescència de les polítiques de 
l’Antic Règim, contra els liberals, seguidors d’Isabel II, llavors 
menor d’edat, i interessats a tornar a la Constitució del 1812. 
Per això, s’ha d’entendre que les instal·lacions eclesiàstiques 
es presentessin com a objectiu clar dels amotinats, ja que, als 
seus ulls, els frares i capellans representaven un estament 
social contrari a l’avenç social, i encarnaven la responsabilitat 
parcial dels seus patiments, perquè, a més, la soldadesca estava 
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Com ja va dir l’historiador Joan 
Cortada, “qualsevol cosa és suficient 
per determinar un motí popular quan el 
poble està disposat a amotinar-se”.
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constituïda fonamentalment per membres de les classes populars. 
Aquesta interpretació simbòlica del paper de l’esdeveniment taurí va 
quedar recollida, de manera immediata, per l’historiador Joan Cortada, 
que, a la seva obra Lecciones de Historia de España, va assenyalar 
precisament que “qualsevol cosa és suficient per determinar un motí 
popular quan el poble està disposat a amotinar-se” (1845: 429). 

Fent un espectacular salt temporal, però sense moure’ns 
de la mateixa ciutat, durant les primeres setmanes del mes de febrer 
del segon any de pandèmia, Barcelona va tornar a viure una altra 
d’aquestes espectaculars manifestacions d’acció col·lectiva. El motiu, 
en aquesta ocasió, no estava —aparentment— relacionat amb una 
Revolució Liberal avortada, sinó amb quelcom molt més profà: 
l’empresonament d’un músic per l’acumulació de les penes de diverses 
sentències, entre d’altres, un delicte d’enaltiment del terrorisme amb 
l’agreujant de reincidència, i per injúries i calúmnies a la Corona i 
a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (Guindal i Vera, 2021). 
D’aquesta manera, tot just un dia després de l’entrada a presó del 
raper Pablo Hasél, el 15 de febrer del 2021, un grup d’unes 1.700 
persones, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es va citar 
inicialment a la plaça de Lesseps, al límit del popular barri de Gràcia, 
per protestar-hi en contra. Posteriorment, els qui hi havia concentrats 
allà es van dirigir cap al centre històric de la ciutat, recollint pel camí 
nous participants fins que van arribar a superar les 5.000 persones. 

Dues hores després, la marxa inicialment pacífica s’havia 
convertit en aldarulls amb els Mossos d’Esquadra, el muntatge de 
barricades, la crema de múltiples contenidors d’escombraries i el 
forçament de l’entrada, així com la generació de desperfectes, en 
diverses oficines bancàries situades al llarg del recorregut. Nombrosos 

vehicles privats van resultar 
danyats i la confrontació amb 
la policia catalana va ocasionar, 
finalment, 15 detinguts i 30 ferits, 
entre ells, una noia que va perdre 
posteriorment un ull (Europa 
Press, 2021). Manifestacions, 
amb característiques similars, 
es van anar repetint al llarg de 

les dues setmanes següents, amb diferents graus de participació i 
conflictivitat —el saldo final, segons l’Ajuntament de Barcelona, va ser 
d’uns costos per a la ciutat d’1,1 milions d’euros, a més de 40 detinguts 
i 300 contenidors cremats, entre d’altres (Crónica Global, 2021)—. 

A mitjan març, un mes després de l’entrada a presó del raper, 
la situació havia tornat a la normalitat, però quedava clara una cosa: 
l’empresonament de Hasél no havia estat el motiu principal de l’inici 
de les mobilitzacions i els disturbis posteriors. Així ho declaraven 
els mateixos participants quan assenyalaven, en diversos mitjans de 
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comunicació, que “la guspira 
ha estat el que ha passat amb 
Pablo Hasél, però hi ha molt 
més. Estem farts d’injustícies, de 
precarietat, de repressió i això ens 
ha fet esclatar” (Infobae, 2021). 
La interrelació entre els dos fets 
la va explicar molt bé, durant 
aquells dies, l’antropòleg Manuel 

Delgado. Les bullangues de Pablo Hasél “tenen dos nivells: l’explícit, 
immediat, que és un fet particular que el desencadena, enviar un 
raper a la presó, i l’altre, que implica l’emergència de malestars que 
són crònics en una societat feta d’injustícies i asimetries. Sempre hi 
ha motius per a una revolta en una ciutat” (Barnils i Salamé, 2021). 

Va ser Émile Durkheim el primer que va teoritzar, a principis 
del segle xx, sobre la possibilitat d’aquest tipus d’esdeveniments. Per a 
aquest pare de la sociologia, quan es posen “en moviment les masses i es 
produeix un estat d’efervescència col·lectiva, de vegades fins i tot el deliri 
[…], l’home es veu arrossegat fora de si, distret de les seves ocupacions i 
preocupacions quotidianes” (1982: 356). Aquesta proposta d’anàlisi del fet 
religiós realitzada per Durkheim escapa de la simple consideració i examen 
de les accions sagrades, i arriba a afectar les festes o qualsevol altre tipus 
de manifestació laica, com els esdeveniments sociopolítics, ja que, com 
ell mateix assenyala, “hi ha períodes històrics en què, sota la influència 
d’algun gran daltabaix col·lectiu, les interaccions socials es fan molt més 
freqüents i actives. Els homes es busquen, es reuneixen més. El resultat 
és una efervescència general, característica d’èpoques revolucionàries 
o creatives [...] l’home es converteix en un altre” (1982: 198). 

Durkheim no vol dir que no sigui possible l’aparició, durant 
la celebració d’aquest tipus de cerimònies, ritus o manifestacions, 
de persones o conjunts de persones que s’aprofiten de la situació 
per conduir les masses en una direcció o una altra, depenent dels 
seus propis interessos. Ben al contrari, aquesta afectació externa del 
sentit i orientació de l’acció del conjunt dels individus que formen la 
massa és sempre, i de manera inexorable, una possibilitat, és a dir, es 
troba sempre allà, latent, i la pot desfermar algun dels seus membres, 
un element exterior, però també qualsevol altre tipus de referent 
extern, simbòlic o material. És precisament en aquest sentit que la 
concentració/corrida de toros actua com a vehicle simbòlic que desferma 
una resposta sobre la precarietat/reacció carlina en forma d’aldarulls 
urbans, cosa que les ciències socials destaquen des de fa temps.

Entre les propostes teòriques recents que han aplicat aquest 
tipus de marc a l’anàlisi de les manifestacions polítiques, podem 
trobar les obres Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l’espai 
públic a Barcelona, 1951-2000, del Grup de Recerca Etnografia dels 
Espais Públics, La danza de los nadie. Pasos hacia una antropología 
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de las manifestaciones, de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte 
Urbà (OACU), i La pandemia de la desigualdad. Una antropología 
desde el confinamiento, de Jose Mansilla. Totes tres coincideixen en 
un punt: que les accions col·lectives dutes a terme a l’esfera pública, 
les bullangues, suposen expressions insolents que porten fins a les 
darreres conseqüències la natura conflictiva per definició de l’espai 
urbà i de les característiques pròpies de la interacció humana.
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