
Una situació «Makabra»
El passat 19 de novembre, a primera hora del matí, els mossos d’esquadra entraven a

la Fàbrica ocupada de “La Makabra”. Aquest fet tornar a posar sobre la taula els

problemes de l’accés a un habitatge i del model d’oci de la gent jove.

Els fets

Segons els mateixos ocupants (joves artistes de diver-

sos indrets del món), els mossos van entrar, sense mos-

trar cap mena d’ordre de desallotjament als residents,  i

els van donar una hora de temps per desallotjar la casa

i agafar les seves pertinences. Aquest desallotjament

no només va comptar amb un nombre d’efectius

desproporcionat sinó que, encara més tràgic pels

ocupants de la casa, es va incomplir l’acord d’avisar amb

el temps suficient per poder treure en condicions i portar

a algun altre lloc, la gran quantitat de material, estris i

instruments diversos utilitzats en les produccions

artístiques i culturals.

El Centre Social “La Makabra”, era una antiga Fàbrica de

tendals, ubicada al barri de Poble Nou de Barcelona, en

concret al Carrer Tànger, 40, que ara hauria fet sis anys

des que va ser ocupada, desprès d’anys d’haver estat

abandonada. La Makabra, s’havia convertit en un alberg

i escola alternativa d’arts escèniques, a la qual arribaven

joves de tot el món per practicar i aprendre de forma

gratuïta, música, teatre, dansa i, sobre tot, diferents arts

circenses.

El centre havia guanyat en aquests sis anys un renom i

una fama considerables entre la gent dedicada a “l’art

alternatiu” de tot el món i entre la gent de Barcelona.

Organitzava setmanalment cursos gratuïts de clown,

acrobàcia, malabars, Capoeira, costura, música, teatre,

dansa; comptava amb una biblioteca i una sala on amb

accés a internet; preparava concerts, festes, exposicions

i diferents activitats sense ànim de lucre i disposava de

sales on la gent hi podia anar a viure. Tot això totalment

autogestionat pels mateixos artistes i professors dels

cursos, amb l’únic objectiu d’oferir una cultura, un art i

unes activitats no sotmesos a la indústria sinó als

interessos col·lectius, i d’oferir un espai on poder

autogestionar-se i desenvolupar-se com a artistes.

Quins interessos hi ha darrere?

Estem davant d’un desallotjament que amaga dos

problemes de fons importants: d’una banda, la denúncia

de l’especulació immobiliària mitjançant l’ocupació

d’espais i habitatges abandonats; i de l’altra, els grans

problemes que, sobretot el jovent, patim amb el tema

del lleure, l’oci i la cultura. De fet, “La Makabra” era símbol

d’aquestes dues reivindicacions: la de l’ocupació i la de

la cultura i l’art alternatius.

Sobre el primer tema, és evident que el problema de

l’habitatge preocupa cada vegada més la societat cata-

lana, com ho demostra, per exemple, l’aparició de

moviments com els de la “Plataforma per un Habitatge

Digne” o “V de Vivienda”. L’accés a l’habitatge ha

esdevingut, de fet, en els últims temps, poc més que

una il·lusió per a una majoria de catalans i catalanes,

especialment la gent jove, els immigrants, i altres perso-



nes en situació de risc i exclusió social. Que la

especulació del sol es una realitat cada dia més difosa,

no es cap secret. El preu de l’habitatge ha augmentat en

els darrers anys 8 vegades més que els sous. La

liberalització del sol ha generat així enormes plusvàlues

que haurien de ser col·lectivitzades en lloc de enriquir

reduïdes classes socials parasitàries. Amb tot això, re-

sulta cada vegada més paradoxal el fet que molts

habitatges estiguin buits o abandonats. Així doncs des

de la CJC-Joventut Comunista, creiem que es hora que

l’administració prengui mesures: intervenció pública en

el mercat de l’habitatge (per frenar l’especulació);

polítiques públiques en la construcció d’habitatge (pisos

de protecció oficial) i penalització de la desocupació

voluntària dels habitatges.

En segon lloc, el fet que resulta més greu pel que fa a

aquest desallotjament, és que “La Makabra” era un espai

autogestionat per joves on es promocionava una cultura

i un oci alternatius. Vivim en una societat on es criminalitza

el jovent per les seves conductes, pels seus gustos,

pels seus costums. En particular es parla i es condemna

el nostre model d’oci. “La Makabra”, era coneguda

sobretot pels seus cursos de dansa, de teatre i de clo-

wn; els conegudíssims membres del “Circ Du Soleil”

havien estat moltes vegades entrenant a les instal·lacions

de la “Makabra”, i així molts altres artistes potser no tan

coneguts. No és doncs aquest un altre model d’oci? Un

oci alternatiu?

El problema és que el que alguns poders públics

entenen per “model d’oci alternatiu”, en realitat no es di-

ferencia en pràcticament res del model d’oci que ens

ofereix la indústria privada. Així doncs, ja sigui per les

empreses, ja sigui per les administracions públiques

l’únic que s’ofereix als joves és un oci basat en el

consum. Com explica en Jordi Serrano en el seu estudi

“L’emancipació dels joves catalans”, estem en un context

de magres recursos econòmics en les polítiques de

joventut, i aquestes plantegen l’oci només en termes

“d’oci nocturn” i l’únic que fan és fer el mateix que fan ara

els joves però amb preus una mica més barats. No hi ha

cap mena de mesures per promocionar que els i les

joves s’interessin per temes com la lectura, el teatre,

l’art, la dansa etc. De la mateixa manera, tampoc no

existeix cap política que ofereixi espais i locals per als

joves, perquè puguin autogestionar les seves pròpies

activitats. Tornant al text d’en Serrano, “ aprendre la

responsabilitat [d’autogestionar-se] és un dels eixos

fonamentals. Però això no vol dir que els joves organitzin

les mateixes activitats que ja ofereix la potent indústria

del consum cultural...”. Experiències com “La Makabra”

demostren que els i les joves poden i saben

desenvolupar projectes d’una cultura realment alternati-

va, és a dir al servei dels interessos col·lectius. Per tot

això, la CJC-Joventut Comunista creiem que ara és

obligació de les institucions trobar un lloc on puguin con-

tinuar amb la feina i les activitats que estaven fent.

I nosaltres què?

Per acabar, des de la CJC-Joventut Comunista, ens

solidaritzem amb tota la gent que ha sigut desallotjada

de “La Makabra”. Així mateix, animem tothom a participar

en les activitats que estan organitzant aquests dies els

artistes de la Makabra en diferents punts de la ciutat de

Barcelona.

Tenim l’esperança i confiem que aquest Govern d’Entesa

treballarà, com a un dels seus eixos principals, per unes

polítiques de joventut d’esquerres. Alhora, també

esperem que es treballi per garantir el dret a l’habitatge.

Però al mateix temps i com a condició indispensable,

creiem que és necessari que la gent jove s’organitzi;

que participi en les mobilitzacions per un habitatge dig-

ne, que treballi per una cultura i un oci alternatius als

models de la indústria i, en definitiva, que es mobilitzi

pel seu dret a l’emancipació.


