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Introducció

Quan obrim cada dia el diari (o escoltem les notícies a la ràdio o les mirem

a la televisió), trobem nombrosos exemples d'associació entre violència i joves.

Violència�política en manifestacions estudiantils que acaben amb disturbis

de carrer, en acampades i ocupacions que es resisteixen al desallotjament; vio-

lència�social en baralles entre bandes o grups informals al carrer o a la sortida

d'espais d'oci; violència�escolar entre iguals a partir de l'assetjament moral

(bullying) o de conflictes interculturals a les aules; violència� familiar entre

pares, mares i fills (joves "emperadors" que s'imposen als progenitors); violèn-

cia�verbal en el llenguatge quotidià o a Internet; violència�visual mitjançant

l'enregistrament de baralles o bromes amb telèfons mòbils; violència�xenòfo-

ba entorn d'actituds racistes o esdeveniments esportius; etc.

La relació entre joves, violència i cultura forma un triangle poc virtuós que es

ben podria dir el triangle de les Bermudes. D'una banda, es tracta d'un triangle

que exposa els joves a una visibilitat excessiva, gràcies al seu emplaçament

en l'espai públic i a la seva presència constant en els mitjans de comunicació.

D'altra banda, es tracta d'un triangle que els invisibilitza com a actors socials

amb rostre i personalitat definits, ja que les violències que protagonitzen són

interpretades com a "irracionals" o "sense sentit", i arriben a desaparèixer sim-

bòlicament o físicament per l'actuació dels mitjans de comunicació, els poders

públics, la policia o, en casos extrems, organitzacions criminals i esquadrons

paramilitars.

Encara que pugui tenir una base en la naturalesa humana, la violència s'aprèn,

és a dir, forma part de la cultura. Atès que els joves viuen un procés de socia-

lització que els convertirà en adults, les normes per a interpretar, practicar o

resistir la violència formen part d'aquest aprenentatge, en el qual, a més de les

institucions educatives i polítiques, intervé el propi grup d'iguals (en forma de

pandilla informal, de banda organitzada, o d'organització que persegueix de-

terminats objectius polítics o ideològics). En aquest escenari, els joves poden

ser victimaris (els que causen el dany físic o moral) o víctimes (els que patei-

xen aquest dany per part del món adult o d'altres joves), encara que el més

habitual sol ser que combinin tots dos rols –el de victimaris i el de víctimes–

en diferents graus.

El mòdul s'aproxima a la relació entre joves, cultura i violència des de dos

punts de vista complementaris. En primer lloc, des d'un punt de vista teòric,

presentem alguns escenaris de la relació entre joves i violència: la naturalesa, la

cultura, l'edat, el gènere, el cos, la política, els mitjans de comunicació. En se-
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gon lloc, des d'un punt de vista etnogràfic, il·lustrem aquestes connexions amb

un estudi de cas sobre les anomenades bandes llatines, com a espai d'expressió

de conflictes i al mateix temps com a espai de resolució de conflictes.
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Objectius

Els objectius que heu d'assolir després de treballar aquest mòdul són els se-

güents:

1. Comprendre les complexes relacions que s'estableixen entre violència i cul-

tura, tant en la forma de les cultures de la violència com en la forma de

violències de la cultura.

2. Pensar críticament la relació entre joves i violència des de la connexió que

tenen amb la naturalesa, la cultura, l'edat, el gènere, el cos, la política i les

representacions mediàtiques.

3. Presentar un estudi de cas entorn de les bandes juvenils i la seva connexió

amb les pràctiques i imaginaris de violència.

4. Exposar exemples de resolució de conflictes mitjançant la cultura entre

aquestes agrupacions juvenils.

5. Sensibilitzar sobre la lectura crítica de les representacions de la violència

juvenil en els mitjans de comunicació.





CC-BY-NC-ND • PID_00192458 9 Joves, cultura i violència

1. Joves i violències

1.1. Introducció

"La crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia."

W. Benjamin (1921/1999, p. 44)

És indubtable que la violència amara nombrosos aspectes de la vida social, i

en condiciona o en determina la dinàmica. Malgrat que usem aquesta paraula

amb molta assiduïtat, però, no es tracta d'un terme còmode amb una demar-

cació clara. Parlem amb freqüència, per exemple, de violència juvenil, violèn-

cia de gènere, violència sexual, violència ètnica, violència racista, violència famili-

ar, violència ancestral, violència endèmica, violència terrorista, violència discursiva,

violència oberta o simbòlica, violència corporal o psíquica, violència quotidiana o

estructural, violència d'alta o baixa intensitat, violència legítima o criminal, o víc-

times i perpetradors de la violència. Si bé en alguns casos aquestes categories te-

nen un alt valor diagnòstic i interpretatiu per a l'anàlisi de realitats concretes

o de tipus comparatiu, en d'altres poden resultar limitades, estigmatitzants,

obscures o equívoques. Quan parlem de violències i cultures volem posar èmfasi

en la dimensió polifacètica tant de les diferents expressions de violència com

de les diferents modulacions culturals d'aquesta violència. Es tracta, doncs,

d'analitzar la violència no tant com un acte com en qualitat d'un continu, en

el qual es combinen, com hem vist, diferents modalitats de violència política,

estructural, quotidiana i simbòlica (Bourgois, 2001).

Encara que s'ha tendit a utilitzar una definició massa restrictiva de violència

(reduïda a alguns actes delictius inclosos en el codi penal), els antropòlegs

saben que la consideració d'un dany físic o moral com a violència no té sempre

el consens dels tres diferents tipus d'actors que hi estan implicats: victimaris,

víctimes i testimonis (Riches, 1988, p. 24).

Com passa en la pel·lícula Rashomon, d'Akira Kurosawa, en la qual la crònica

d'una violació es reprodueix segons el punt de vista dels actors que hi estan

implicats (el victimari: el violador; la víctima: la dona violada; els testimonis:

veïns, marit, policia, còmplices), qualsevol escenari de la violència té moltes

cares. El fet que les versions discrepants de la violació s'hagin de tenir en comp-

te, en la mesura que formen part de la realitat i de la percepció que se'n fan els

actors, és relativament independent de l'acte violent, és a dir, de si hi va haver

violació o si no n'hi va haver i de qui la va perpetrar realment.

En definitiva, per als antropòlegs és tan important observar�la�violència�en

si�mateixa com comprendre�la�visió que se'n fan els actors.

Grafit a Barcelona (2002).
Joves�i�violència



CC-BY-NC-ND • PID_00192458 10 Joves, cultura i violència

Quan ens referim a violència (o violències) i cultura (o cultures) pensem en el

continu de formes de resolució no pacífica de conflictes (de les polítiques a les

quotidianes passant per les estructurals i les simbòliques) i en les modulacions

culturals d'aquestes formes de resolució (en els codis simbòlics que orienten

aquestes pràctiques, subjectes a constants processos de canvi i d'intercanvi).

Des d'aquesta perspectiva, s'entreveuen dos possibles enfocaments a l'estudi

antropològic de la violència:

1) L'estudi�de�les�cultures�de�la�violència, és a dir, de les pautes (usos, cos-

tums, ritus, imatges) i les institucions (organitzacions, poders, subcultures,

xarxes) que s'estructuren a partir de determinats codis per a l'ús legítim o

il·legítim de la violència, sia interpersonal o autoinfligida.

2) L'estudi�de�les�violències�de�la�cultura, és a dir, de la presència de la vio-

lència (política o quotidiana, estructural o microsocial, física o simbòlica, visi-

ble o invisible, experimentada o imaginada) en institucions o camps culturals

sovint allunyats dels que s'assignen normalment a l'expressió i resolució de

conflictes.

En aquest apartat ens aproximarem a la relació entre joves, cultura i violència

a partir d'una sèrie d'estudis de cas inclosos en una antologia coeditada per

l'autor del text (Ferrándiz i Feixa, 2005), que presenten exemples etnogràfics

Vegeu també

Per a més informació, consul-
teu la bibliografia referent als
estudis de cas.
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de diferents tipus de violències juvenils associades a la guerra, la guerrilla,

el terrorisme, la delinqüència, el racisme, l'esport, la política, la religió, les

bandes, els moviments socials i les representacions mediàtiques.

Agraïments

Aquest apartat és fruit de la col·laboració amb Francisco Ferrándiz, a qui agraeixo el per-
mís per a reproduir alguns passatges en coautoria.

C. Feixa i F. Ferrándiz (Eds.). (2002). Violencias y culturas. Barcelona: FAAEE-ICA.

F. Ferrándiz i C. Feixa (2004). Una mirada antropológica sobre las violencias. Alteridades,
14 (27), 149-163.

C. Feixa i F. Ferrándiz (Eds.). (2005). Jóvenes sin tregua. Culturas y políticas de la violencia.
Barcelona: Anthropos.

Aparentment, no tenen gaire en comú els "veterans" de quinze anys mutilats

de la guerra civil centreamericana amb la seva arma automàtica; els adoles-

cents palestins que utilitzen les pedres per a "sacsejar" (el terme intifada vol

dir ‘alçament, insurrecció') la consciència dels seus adults (Peteet, 2005); els

xoses encara no iniciats de l'squatter camp sud-africà amenaçats de linxament

per la seva pròpia comunitat després de cometre un petit furt (Scheper-Hug-

hes, 2005); les bandes de joves porros mexicans al servei d'interessos foscos que

rebenten els moviments estudiantils introduint la confusió simbòlica (Lom-

nitz, 2005); els joves terroristes bascos per als quals un ideal de nació justi-

fica la mort (Zulaika, 2005); els musculosos nois de barri afroamericans que

s'escapen de la violència del gueto amb la violència esportivitzada del gimnàs

(Wacquant, 2005); els mans colombians que aprenen a conviure amb la guerra

quotidiana que viu el seu país (Serrano, 2005); els barristas xilens que projecten

sobre el piño futbolístic els motius per a sentir que són algú (Abarca i Sepúlve-

da, 2005); els joves de classe baixa veneçolans practicants del culte de María

Lionza, que es transformen en esclaus africans o en herois víkings mentre fan

sagnar els seus cossos lacerats (Ferrándiz, 2005); i els militants emmascarats

del black bloc que utilitzen la violència teatral per a provocar el desconcert dels

líders de la globalització corporativa (Juris, 2005).

Tots aquests actors estan immersos en cultures polítiques de la violència dife-

rents, que responen a memòries i contextos nacionals específics, i s'expressen

mitjançant estils subculturals alternatius. Tots, però, són joves –o són vistos

com a tals pels mitjans de comunicació, les institucions adultes, els seus victi-

maris i les seves víctimes. L'edat com a condició natural es va convertir, des de

principis del segle XX, en un argument explicatiu de les explosions cícliques de

violència que sacsegen les societats modernes, tant les justificables en termes

de conflictes militars, revolucions i lluites polítiques, com les que no tenen

explicació aparent i són expulsades als llimbs de l'anomenada violència sense

sentit.
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1.2. Joves, violència i naturalesa

"La naturalesa arma la joventut per al conflicte amb tots els recursos que té a l'abast –
velocitat, poder d'espatlles, bíceps, esquena, cames, mandíbules– reforçant i allargant el
crani, el tòrax i la cintura, cosa que fa l'home més agressiu i prepara la dona per a la
maternitat."

S. G. Hall, Adolescence (1904)

Des dels temps en què el considerat descobridor científic de la joventut, el psi-

còleg nord-americà Stanley G. Hall, va publicar el seu monumental Adolescen-

ce: Its Psychology, and its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Cri-

me, Religion and Education (1904), aquesta edat es va convertir, per a acadèmics,

autoritats, treballadors socials i filantrops, i per al sentit comú, en una edat

conflictiva (en l'edat del conflicte per antonomàsia). Una edat de "tempestat

i estímul" ("storm and stress"), en què la metamorfosi corporal es tradueix en

crisi psicològica i en tensió social.

Per a Hall, els cossos (bíceps i crani) i les ànimes (agressives i maternals) dels

joves són dues facetes d'una mateixa crisi d'identitat, el llenguatge de la qual

és necessàriament agressiu. En la seva teoria de la recapitulació, de base darwi-

nista, l'adolescència correspon a una antiga fase de barbàrie per la qual va

passar l'espècie humana, prèvia a la civilització (la inevitable sedentarització

que arribarà amb la vida adulta). Per a la juvenologia posterior a Hall, les pa-

tologies personals expressades en comportaments neuròtics, autolesions, ta-

tuatges, toxicomanies i suïcidis (reconstruïdes per les variades tendències de

la psicologia, des de la psicoanàlisi fins al conductisme) es correspondran amb

patologies socials expressades en comportaments agressius, bandes, baralles i

delinqüència (analitzades per les variades tendències de la sociologia, des de

l'escola de Chicago fins a l'escola de Birmingham). D'aquesta manera no sola-

ment es va naturalitzar la joventut, sinó també la violència (que apareixia com

el resultat lògic i inevitable de determinats contextos psicològics, ecològics i

socials).

La naturalització de la violència juvenil pot tenir, no obstant això, altres sig-

nificats. Si la joventut és una edat sense treva és també perquè viu una eter-

na batalla a la recerca d'identitat social, una batalla en què no hi ha descans,

ja que no es tracta d'una guerra de conquesta sinó d'una guerra de guerrilles

en què s'han d'utilitzar tots els recursos materials i simbòlics malgrat tenir la

certesa que la victòria només pot ser simbòlica. Tampoc no hi ha treva en la

representació mediàtica de la violència juvenil, ja que les cares que apareixen

com a protagonistes en les lluites de carrer, sia ocupes, antiglobalitzadors, ac-

tors de la violència urbana (kale borroka), hooligans o activistes de qualsevol

causa perduda, sempre són cares joves.

L'adjectiu juvenil, tan fàcil d'associar a qualsevol d'aquestes violències, no

s'utilitza gairebé mai per a referir-se a la no-violència, com la que van protago-

nitzar les multituds d'universitaris pacifistes que es van erigir en l'avantguarda

de les masses que van ocupar literalment els carrers d'arreu del món per pro-

Ritual d'iniciació: de nen a home.
Violències�naturalitzades
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testar contra l'última guerra de l'Iraq (i contra tantes altres guerres anteriors).

Es tracta, doncs, de desnaturalitzar el concepte de joventut, però també el de

violència (Sanmartín, 2000; Schmidt i Schröder, 2001).

1.3. Joves, violència i cultura

"Se ha hablado mucho de la agresividad de los jóvenes en grupos cuando entran en con-
tacto con los demás. Desearía llamar la atención sobre otro rasgo de su carácter: la exu-
berancia."

J. Monod, Los barjots (1968)

Les cultures juvenils, com a escenari del que Monod anomena violència exube-

rant, han estat un terreny propici per a investigar les intricades modulacions

culturals de l'agressivitat humana. Això com a expressió d'una doble política

d'identitat: com a afirmació d'identitats juvenils en construcció i com a opo-

sició a identitats adultes en desconstrucció. Com observa Serrano (2005), la

violència ha estat present de manera explícita o latent en la major part de te-

oritzacions sobre la joventut. De l'escola de Chicago a la de Birmingham, pas-

sant pel marxisme i l'estructuralisme, els estudis sobre la joventut han abordat

la varietat de violències juvenils, encara que el predomini d'un tipus particu-

lar de joves (homes urbans i populars) i de violència (grupal) comporti tombs

importants (Feixa, 1998).

En el sender de l'escola de Chicago, quan el sociòleg nord-americà Frederick

Thrasher va publicar The Gang, el 1926, la violència de les bandes juvenils

s'havia convertit en un dels problemes més importants de les ciutats nord-

americanes. Després de set anys de recerca en els suburbis (slums) de Chicago,

l'autor havia localitzat 1.313 gangs i en va intentar comparar la composició i

les característiques. En realitat, el seu monumental estudi abordava una gran

varietat d'agrupacions juvenils, incloent-hi pandillas lúdiques, màfies, bandes

adultes criminals, grups familiars, sindicats, fraternitats col·legials i escoltes

(boy scouts); a més, els criteris de la recerca van ser una mica aleatoris.

Per a Thrasher, les bandes estaven vinculades a un determinat hàbitat, això és,

les anomenades àrees intersticials, aquelles zones de filtre entre dues seccions de

la ciutat (per exemple, entre el centre comercial i els barris obrers). En l'autor

predomina encara una ànsia de quantificació que vol donar "legitimitat" cien-

tífica a l'ús de tècniques "periodístiques" (com l'observació i l'entrevista): de les

1.313 bandes estudiades, n'hi havia 530 que tenien un comportament delin-

qüent, 609 que eren dubtoses i només 174 que no eren delinqüents, sense que

expliciti clarament els criteris per a establir aquesta classificació. Per això, el

seu estudi se centra sobretot en les causes de la desviació juvenil i la distribu-

ció del fenomen en el territori urbà, tractant de manera passatgera l'entramat

cultural que generaven les bandes.

En el sender de l'escola gramsciana, l'etnòleg italià Ernesto de Martino va mos-

trar un interès pioner per l'emergència de noves identitats juvenils. En l'article

"Furore in Svezia" (1962), l'autor reflexiona sobre l'explosió de violència des-

Baralles entre bandes a Los Angeles, als anys
quaranta. L. Valdez (1980). Zoot Suit.

Violències�exhibides
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fermada a Estocolm durant la nit de Cap d'Any del 1956, protagonitzada per

bandes d'adolescents que en un nombre superior als cinc mil van començar

a destruir el centre urbà.

Era un primer avís de les onades d'explosió juvenil que des de llavors sacse-

jarien periòdicament la societat occidental, els protagonistes de les quals re-

brien diversos noms: rebels sense causa, teddy boys, mods, hippies, caps rapats

(skinheads), punks, hooligans, etc. De Martino situa el furor juvenil suec en un

marc transcultural, al costat de les saturnals romanes i dels ritus de pubertat

kwakiutl, com a intents de superació del "perill de caos" a què han hagut de fer

front totes les civilitzacions. Mitjançant el ritu, el furor i l'impuls destructiu

eren estimulats a explotar, però al mateix temps rebien un esquema mític i

cerimonial que els transformava en símbols de l'adquisició de nous rols socials

en el marc d'una renovació total de la comunitat.

El problema del món modern és que no prescriu ritus equivalents, però

els joves inventen nous ritus i nous símbols capaços d'omplir aquest buit i

d'orientar-los en la construcció d'una identitat social. De Martino reobria així

l'estudi etnològic de les bandes juvenils, i ho feia fugint tant de la perspecti-

va criminalista predominant en l'època com del model de la patologia i del

contagi social tan estimat pels etnògrafs de Chicago, cosa que anunciava els

plantejaments de l'escola de Birmingham.

En el sender de l'estructuralisme lévi-straussià, quan el jove etnòleg francès

Jean Monod va publicar Los barjots (1968), poc abans d'esclatar el Maig fran-

cès, el fenomen de les bandes començava a ser un fenomen mediàtic. L'autor

va veure que les representacions socials dels grups juvenils, transmeses pels

mitjans de comunicació, tenien moltes semblances amb les imatges tradicio-

nals sobre el "primitiu", fins i tot en els seus continguts ambivalents: si el pri-

mitiu podia ser tant bon salvatge com bàrbar perillós, la joventut apareixia,

successivament i alternativament, com "l'edat més bella de la vida" i com un

símptoma d'agressivitat i degeneració socials.

Per a Monod, els conflictes i les tensions que des de fora es veuen com a vio-

lència gratuïta i patològica, des de dins es veuen com a situacions densament

rituals. Igual que el desafiament de cançons entre els esquimals, els insults i les

burles als dos membres més problemàtics del grup eren una manera de substi-

tuir oposicions latents reals per conflictes rituals oberts. Les mateixes baralles

amb altres bandes, que l'autor descriu amb detall, apareixen més com a simu-

lacions periòdiques que com a enfrontaments violents.

En la tradició heterodoxa del marxisme britànic (de Williams a Thompson), els

autors de l'escola de Birmingham van intentar explicar el sorgiment de sub-

cultures juvenils en la Gran Bretanya de postguerra. El treball del grup desem-

boca, sobretot, en el llibre col·lectiu Resistance through rituals (Hall i Jefferson,

1979), que exercirà una notable influència en tots els estudis sobre subcultures

juvenils que s'han fet des de llavors. Els estils juvenils són considerats com a
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intents simbòlics elaborats pels joves de les classes subalternes per a abordar

les contradiccions no resoltes en la cultura parental, i també formes de "resis-

tència ritual" enfront dels sistemes de control cultural que imposen els grups

en el poder. S'interessen també per la manipulació de les cultures juvenils en

la creació de "pànics mediàtics", com va passar amb les batalles entre mods i

rockers del 1964 (Cohen, 1972).

Aquests autors van tendir a establir diferències clares entre les subcultures ju-

venils obreres i les contracultures dels joves de classe mitjana: mentre aquelles

són estructures col·lectives compactes que prenen la forma de "banda", aques-

tes són mitjans difusos més individualitzats; les unes van ser vistes com a va-

riacions del tradicional gamberrisme obrer, i les altres es van analitzar com a

formes més articulades i perilloses de dissidència (Hall i Jefferson, 1983). S'ha

de qüestionar, no obstant això, la radicalitat d'aquesta separació: hi ha infini-

tat d'agrupacions juvenils de classe mitjana que adopten característiques sub-

culturals, i hi ha subcultures d'arrel obrera que es poden convertir en contra-

cultures.

1.4. Joves, violència i edat

"En África del Sur la mejor de las tribus era la de los Zulús. En ella todo hombre era un
guerrero y un buen Scout, pues había aprendido el Escultismo desde su niñez."

L. Baden-Powell, Escultismo para muchachos (1908)

Des dels temps en què un antic oficial de les guerres bòer va descobrir que les

virtuts guerreres es podien aplicar a l'associació juvenil més important del segle

XX, els intents per domesticar la violència "natural" dels joves van adaptar a les

societats urbanes els sistemes de graus d'edat i ritus de pas que havien acom-

panyat els nois de la major part de cultures del planeta en la seva iniciació.

L'associació entre violència i joves, tant si aquests joves són victimaris com

víctimes, té l'origen en el significat iniciàtic de la major part de rituals violents

que acompanyen el trànsit cap a la vida adulta. Hi ha almenys dues raons,

però, per a desjuvenilitzar la violència present en aquests rituals. En primer

lloc, més que rituals de joventut són rituals de masculinitat. En segon lloc, en

la nostra societat els ritus de passage s'han convertit en ritus d' impasse, ja que

més que acompanyar el pas cap a la maduresa comporten la cerimonialització

de la impossibilitat de fer-se adult (Clastres, 1981; Martín Serrano, 1998). En

primer lloc, hi ha una implicació en violències polítiques no estrictament "ju-

venils", però en les quals la participació dels joves és clarament recognoscible

o fins i tot està categoritzada, com passa amb la intifada, el terrorisme basc, la

guerrilla o els joves lleons. En segon lloc, hi ha violències que tenen un perfil

generalment considerat "juvenil": porros, boxejadors, barras bravas i moviment

antiglobalització. En tercer lloc, en el cas de la religiositat popular veneçola-

na, ens trobem amb un tipus de violència emergent, sense precedents al país,

que es configura com un llenguatge corpori específicament juvenil, adaptat

L. Baden-Powell (1908). Escultismo para
muchachos.

Violències�en�el�cicle�vital
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als seus codis i modes, dins del camp més ampli de la possessió espiritista. De

tots tres en donen proves les "micronarratives" dels informants que ens comu-

niquen els etnògrafs.

Bourgois (2005) constata la dificultat per a un antropòleg que fa recerca en

situació de guerra distingir un nen d'un adult: "[...] puede que ahora me refiri-

era al niño mutilado, retorciéndose delante de mí con el tronco partido, como

luchador adolescente, ya que estaba llevando un arma automática, aunque no

tenía más de 14 años".

Peteet (2005) mostra que el discurs militar ignora la infància, i col·lapsa les ca-

tegories cícliques de la vida dels homes. En paraules d'un escriptor palestinois-

raelià, "ahora resulta que durante 20 años no ha existido oficialmente la niñez

en Cisjordania y Gaza... Un niño de 10 años asesinado por las fuerzas militares

es considerado en los comunicados como «hombre joven de 10 años»".

Scheper-Hughes (2005) analitza la transformació en el sistema tradicional

d'iniciació que va comportar l'apartheid. En paraules del seu jove ajudant de

camp, "Los que no están iniciados no tienen ningún derecho... En los viejos

tiempos, era suficiente con una oveja o una cabra, pero hoy en día hay que

gastar mucho dinero".

Lomnitz (2005) mostra la dialèctica entre porros de classe obrera i estudiants

de classe mitjana (encara que tant els uns com els altres tenen la mateixa edat,

els estudiants de classe mitjana són més immadurs i previnguts en l'ús de la

violència).

Zulaika (2005) narra com va evolucionar devers la mentalitat de lluita (borroka)

la moral de militantisme i de la primacia de l'ekintza generada en el moviment

catòlic, que percep el combat com una cosa necessària: "Se desarrolla así una

visión homérica del hombre y la sociedad en la que la guerra se considera

condición fundamental de la vida".

Wacquant (2005) evoca les trajectòries fatals d'aquests running buddies amb els

quals clavaven els quatre-cents cops en el barri abans que entressin en l'ordre

pugilista. En paraules d'un dels seus informants, "la disciplina que yo he apren-

dido con el boxeo también la llevo conmigo fuera del ring. Se siente fuera de

allí. Me hace madurar... Me siento como un guerrero en paz... Así es como

debería ser en la vida".

Serrano (2005) mostra com la guerra civil i el narcotràfic han transformat la

concepció colombiana de la joventut: "[...] el sicario se convirtió en una de las

representaciones mediáticas y sociales más comunes de la condición juvenil –

masculina por demás– conformada por historias de vida propias, con modos

de vestir y llevar el cuerpo particulares, lenguajes y geografías comunes, así

como un destino final –la muerte temprana".
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Abarca i Sepúlveda (2005) documenten el significat ritual de la iniciació en els

barras bravas: "[...] la noción de «barrio bravo», que invierte el estigma negativo

atribuido al sector en potencialidad afirmativa como espacio de encuentro y

referencia, particularmente masculina".

Ferrándiz (2005) analitza com els espiritistes mateixos estableixen homologies

entre aquests trànsits, les lògiques culturals juvenils i les iniciacions guerreres.

En paraules d'un dels seus mèdiums, "podemos hablar aquí de un rito del bar-

rio, no tanto de un rito espiritual, como de un rito del barrio... Y entonces

tenían sus ritos de valor, de iniciación... ritos de guerrero".

Juris (2005) mostra que el caràcter transgeneracional dels moviments antiglo-

balització es fonamenta en part en l'allargament de la fase juvenil en les soci-

etats occidentals avançades i s'expressa en una diversitat de tàctiques. En pa-

raules d'un dels seus informants, "los «buenos activistas» tendrán que escoger

entre salvarse a costa de participar en la caza de anarquistas o aceptar la diver-

sidad de posiciones".

Totes les violències, a part de les conseqüències físiques i psíquiques que pro-

dueixen, tenen significat. I aquest significat només es pot interpretar si es

coneixen les gramàtiques que connecten els significants d'aquestes violènci-

es. És impossible entendre el grau d'adhesió que provoquen en els joves els

barras bravas sense entendre els processos de reterritorialització dels espais

urbans populars a Xile. Les violències juvenils, però, no són totes oposicio-

nals. Lomnitz (2005) discuteix els subtils mecanismes mitjançant els quals

l'estat s'apropia xarxes informals de característiques mafioses i les promocio-

na per neutralitzar, mitjançant desplegaments de violència, por i desconcert

simbòlic, els sectors potencialment més crítics de la societat, en aquest cas

l'estudiantat. L'establiment històric dels porros com un espai de "violència in-

formal" i la seva disposició mercenària de "traficants de la por" els va conver-

tir en un agent privilegiat en el cor d'un espai social que tradicionalment no

ofereix gaires facilitats a la penetració de l'estat.

1.5. Joves, violència i gènere

"Un dels efectes de la violència simbòlica és la transfiguració de les relacions de dominació
i submissió en relacions afectives."

P. Bourdieu, Raisons pratiques (1994)

La major part de les violències juvenils solen estan associades al desplegament

de diferents formes de masculinitat. Ens hem de preguntar, doncs, per què

determinats col·lectius d'homes joves se senten legitimats –de vegades fins al

punt de l'heroisme– per a cometre actes de violència de diversa naturalesa, i

com és que els valors associats a certes formes agressives de masculinitat són

un eix fonamental del desplegament d'aquestes violències.

"Exposició a ARCO (2008).
Violències�(re)generades"
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Peteet (2005) analitza les pallisses als joves palestins com a ritu d'iniciació a

l'edat, al gènere i a l'activisme polític. La seva anàlisi de l'impacte de l'ocupació

i la violència en les estructures de gènere, en concret en les nocions i pràctiques

de masculinitat i virilitat locals, reafirma el fet que no ens trobem en cap cas

amb relacions de gènere unívoques, ancorades en el temps, sinó en contínua

transformació per la mateixa situació de violència.

Així, per exemple, les formes tradicionals de la masculinitat palestina es reorganitzen en
relació amb noves circumstàncies de dominació. Les pallisses, que afecten pràcticament
tots els joves palestins, han estat absorbides i reelaborades en una ètica de resistència, ja
que ha augmentat el gradient de respecte i masculinitat dels afectats.

Com assenyala l'autora, "el hombre bajo ocupación es reconstruido a través

de la violencia".

Des del costat israelià s'intenten desactivar aquests circuits d'amplificació de

la masculinitat en relació amb la violència introduint com a curtcircuit agres-

sions sexuals, com ara la violació dels joves durant els interrogatoris. D'altra

banda, assenyala Peteet, la violència no és un element tan central en la cons-

trucció de la feminitat. No hi ha, per a elles, una trama heroica sinó més avi-

at ambigua, i la construcció de nous homes palestins en cap cas atenua les

asimetries o fins i tot la violència de gènere dins la seva comunitat –aspecte,

aquest últim, reafirmat per les reflexions de Bourgois (2005) sobre l'impacte

de la violència durant i després de la guerra del Salvador, en les quals subratlla

les dramàtiques conseqüències quotidianes de la impregnació de la lògica de

la contesa en els aspectes més íntims de l'existència, incloent-hi les relacions

afectives i de gènere.

Abarca i Sepúlveda (2005) parlen també dels barras bravas com un sistema de

prestigi banyat de significacions vernacles de la masculinitat. En aquest cas les

masculinitats es modelen segons un "principi de l'honor" travat amb l'exercici

d'una violència –"la llei del més dolent"– que té components territorials i està

associada a l'articulació i simbolització dels espais urbans populars.

En aquest procés d'adquisició d'una masculinitat violenta o brígida es genera

el tipus de "comunitat emocional" que atribueixen a les bandes urbanes. La

indiferència o falta de continuïtat –"aguant"– dels homes joves davant aquests

codis i procediments d'ordenació de la masculinitat és, per contra, font de

deshonor. No obstant això, la violència de tipus barrista no és irreversible.

Té data de caducitat. Les mateixes trames de masculinitat locals ofereixen als

barristas una sortida amb l'adquisició del rol de "pare de família". En aquest

nou paper social, la masculinitat digna s'ancora en valors associats a la idea

de pare responsable.

Encara que el tipus de violència és molt diferent del dels barristas, hi ha tam-

bé un nítid simbolisme de tall masculí entorn de la identitat i activitats dels

porros mexicans. Per a Lomnitz (2005), una bona part dels actes d'aquests ges-

tors de la por, entre els quals hi ha actes de violència contra les dones i con-
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sum d'alcohol i drogues, estan orientats a obtenir el que ella anomena màxima

masculinitat. L'amistat masculina –d'un tipus "violent i exacerbat"– s'estableix

com a valor dominant en l'estructuració dels grups de porros. Per a Lomnitz,

els porros són un exemple de la manera com es poden manipular políticament

valors associats a l'amistat i la masculinitat per a generar climes de violència

i por en els sistemes socials.

Els boxejadors de Wacquant (2005) es dediquen en cos i ànima a una activi-

tat física en què s'entremesclen l'aventura, l'honor masculí i el prestigi social.

L'autor arriba a catalogar els gimnasos com una "confraria viril" que permet

accedir a posicions de certa reputació eludint les violències quotidianes sense

"perdre la cara". És a dir, la boxa proporciona una carrera paral·lela de mascu-

linitat prestigiosa, una forma d'heroisme cultural esculpit a cops. El gimnàs i

el ring són espais agònics en què qualsevol "home digne d'aquest nom" pot

adquirir dignitat pública. En aquest cas podríem parlar de la construcció d'un

tipus de masculinitat a la defensiva davant altres formes de masculinitat més

destructives que vigilen fora dels murs del gimnàs, i que es plasmaria en l'ètica

contradictòria del guerrer pacífic que esmenta un dels informants.

Entre els espiritistes de María Lionza, les modulacions entre els rituals i la vi-

olència delinqüencial es donen precisament a partir de les lògiques culturals

de masculinitat juvenil dominants als barris.

Com assenyala Ferrándiz (2005), aquesta lògica es basa en versions locals de

qualitats com el valor, l'audàcia, la crueltat, la capacitat de seducció, el desa-

fiament al dolor o la indiferència davant la mort, encapsulades en la noció

de persona airosa. De la mateixa manera que aquestes qualitats són molt valo-

rades als carrers com a signes de masculinitat, són essencials en la construc-

ció dels estereotips de possessió violents que encarnen els africans i víkings.

Aquí, però, veiem amb claredat que una mateixa lògica de masculinitat pot

donar lloc a dos tipus de violència de naturalesa diferent. Encara que els trets

fonamentals de la masculinitat popular coincideixen en tots dos àmbits, en

el cas de l'espiritisme es dóna una inversió respecte a les lògiques de gènere

del carrer. No es tracta en el primer cas d'una violència destructiva amb finali-

tats delinqüencials o de supervivència, sinó d'una violència autoinfligida amb

finalitats eminentment terapèutiques –dins de l'àmbit, per descomptat, de la

cura simbòlica. No obstant això, es pot afirmar que el prestigi local d'un mè-

dium d'esperits africans o víkings no és radicalment diferent del que es pot

adquirir amb una arma a la mà.

Aquestes consideracions deixen clara la importància de l'anàlisi de gènere en

l'estudi de les violències juvenils. Si entenem el gènere no com un comparti-

ment estanc sinó com un procés complex que interactua permanentment amb

l'entorn econòmic, social, polític i cultural, podem detectar que les violències

i les masculinitats s'entrellacen de manera diferencial en diferents contextos, i

que les pautes de comportament que hi estan associades també poden ser fle-
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xibles i múltiples, al servei de l'hegemonia, de la resistència o de dinàmiques

almenys parcialment autodestructives. La masculinitat, com la joventut, no

és natural i homogèniament violenta.

En el cas palestí, l'ocupació i repressió israeliana produeixen una transformació

dels models culturals de construcció de la masculinitat palestina que alimenta

i enforteix un tipus d'acció política violenta.

Com veiem en els últims anys, aquest cercle viciós de violències està en la

base de l'eclosió posterior dels assassinats selectius i el terrorisme suïcida.

El cas palestí, com el salvadorenc, sembla que demostra que les "violències

d'alliberament" en què s'impliquen amb freqüència col·lectius de joves no

desemboquen automàticament en la simetria més gran en les relacions de gè-

nere.

El cas dels barristas mostra des d'una altra òptica la flexibilitat i capacitat de

transformació de les pautes de masculinitat, segons les quals les pautes violen-

tes associades als moments de joventut no es converteixen necessàriament en

cròniques, sinó que poden desembocar sense conflicte en valors de responsa-

bilitat familiar articulats entorn de les nocions locals de paternitat i maduresa.

Els porros serien, per la seva banda, un exemple de la manera com certes es-

tructures de poder poden mobilitzar aspectes fonamentals de la masculinitat

per generar i sostenir violències associades als mecanismes de poder de l'estat,

aspecte que està també molt generalitzat en institucions formals com ara els

estaments militars o els cossos policials. I encara hi ha un altre element final

important en aquestes reflexions sobre la masculinitat i la violència. Com pas-

sa en el cas de la boxa i l'espiritisme, en determinades circumstàncies, certes

pràctiques violentes tenen la capacitat de canalitzar lògiques de masculinitat

violenta –associades al gueto o als ambients delinqüencials– cap a altres de

menys nocives socialment o, directament, terapèutiques, almenys des del punt

de vista dels actors socials que hi estan implicats. El fet que aquestes últimes

violències tinguin un alt component autodestructiu –exposició a danys cere-

brals, automutilacions, etc.– és un indicador dramàtic de l'escassetat d'opcions

i llenguatges alternatius per a aquests joves en els contextos socials en què han

de viure la seva quotidianitat.

1.6. Joves, violència i cos

"La estructura de los sentimientos individuales y colectivos y la percepción del cuerpo se
dan en función de la posición y el papel que se juega en el orden técnico y productivo."

N. Scheper-Hughes, La muerte sin llanto (1997)

Alguns estudis mostren també la rellevància de l'estudi dels cossos i corporali-

tats juvenils com a mapes de ruta de les condicions que generen i possibiliten

les violències juvenils, i també de la significació que tenen.
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L'esment que fa Scheper-Hughes (2005) a l'escena del judici en la qual un fun-

cionari del govern descarta les "velles" ferides en el cos d'un dels acusats com a

rastres de tortura recent és un exemple perfecte de la importància que té ana-

litzar amb atenció el desplegament i replegament del que és social en el que és

corpori per a entendre més bé aquestes violències. Les ferides que resultaven

irrellevants per al judici eren, no obstant això, per a Scheper-Hughes, justa-

ment el contrari: la prova més visible de les terribles condicions polítiques i

estructurals d'exclusió –l'apartheid- dels joves en les quals es va generar la vio-

lència que era jutjada.

El viatge d'anar i tornar entre cossos juvenils i espais socials determinats pot ser

de molts tipus, i el desxiframent d'aquest viatge ens dóna claus fonamentals

per a interpretar les violències.

En els territoris ocupats, la inscripció violenta del poder polític sobre els cossos

dels joves palestins –considerats des d'Israel com a metonímia de la resistència–

genera un tipus de subjectivitat juvenil centrada en la resistència a la domina-

ció. És a dir, es produeix just l'efecte contrari del que busquen els perpetradors

d'aquest tipus de violència, que no era sinó la domesticació dels joves palestins

i, per extensió, de la societat palestina, a base de tècniques d'intimidació. No

obstant això, segons Peteet (2005), les pallisses i els empresonaments es con-

verteixen en ritus de deslegitimació de les estructures de poder d'Israel, que

atorguen estatus polític als joves palestins, fins al punt que han desplaçat els

pares i germans grans de les posicions de més prestigi i influència política en

l'estructura clandestina de la intifada palestina. Les ferides i cicatrius corporals

es transmuten en senyals exemplificadors del terror en escenaris privilegiats

per a la narració de la violència i el patiment social. El cos juvenil és, en aquest

context, alhora, un espai generador de noves xarxes de poder i un escenari de

reciclatge incontrolable d'unes violències que s'activen recíprocament.

En els barris veneçolans ens trobem amb un tipus de corporalitat molt diferent

(Ferrándiz, 2005). L'exposició al trànsit amb esperits africans i víkings produ-

eix entre els joves un tipus de cossos especialitzats en la gestió física i simbòlica

de les violències quotidianes. La violència autoinfligida d'aquests esperits té,

d'una banda, components terapèutics –en l'àmbit social i en la mateixa lògica

curativa del culte–, subratlla, de l'altra, literalment, les "altres" ferides produ-

ïdes en la vida quotidiana en els barris, i ressona, finalment, amb les ferides

de la memòria. Les venes obertes d'una joventut marginalitzada i embolicada

en múltiples conflictes és en aquest cas un full de ruta tridimensional sense el

desxiframent adequat del qual ens perdríem en els estereotips més gastats de

la violència juvenil en els barris veneçolans.

Per a Wacquant (2005), aquests "espais agònics" que són els gimnasos de boxa

fan de la violència disciplinada que caracteritza aquest esport una armadura

contra altres violències del gueto potencialment més destructives. De fet, com

assenyala aquest autor, l'entrenament intensiu de cossos juvenils per a la pràc-

tica de la boxa implica una ruptura amb les conductes i usos mentals, socials,

Tatuatge dels maras centreamericans
Violències�incorporades
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i també corporals, de la quotidianitat del gueto. Aquestes pràctiques de gran

intensitat corporal vinculades al gimnàs –"un univers sensorial i emocional

palpitant i imprevisible"– es poden entendre també com a escoles de moralitat.

La implicació en aquestes disciplines corporals fa que s'assumeixin una sèrie

de valors –humilitat, sacrifici, submissió a l'autoritat, higiene corporal i men-

tal, sentit de la responsabilitat, etc.– que queden literalment impregnats en la

carn: en la domesticació i gestió del dolor, en el repertori de gestos defensius

i d'atac desplegats en els gimnasos i en el ring, etc. Per tant, la inscripció de

diversos tipus de violència en el cos dels joves boxejadors té també un impacte

indubtable, cop a cop, en la seva estructura de valors i emocions.

Finalment, vegem el cas dels seguidors de futbol xilens, en què l'existència

d'instants de corporalitat col·lectiva es converteix en l'eix emocional i ètic

d'un tipus de violència territorialitzada. Per a Abarca i Sepúlveda (2005), els

moments d'efervescència a l'estadi –amb el frec dels cossos excitats dels jo-

ves, l'intercanvi d'olors, l'augment de la intensitat emocional, l'entrellaçament

amb les banderes–, afavorits per la circulació de begudes i drogues, són alhora

l'espai de més intimitat corpòria i l'instant expressiu públic i privilegiat dels

barristas xilens. "Posar el cos", fondre's en el piño quan l'equip marca un gol o

consuma una victòria és el moment de màxima identificació grupal dels bar-

ristas. És en aquests instants d'indiferenciació corpòria quan sorgeixen els sen-

timents de solidaritat que organitzen la violència dels barras bravas. Els valors

que es generen cos a cos en l'eufòria de l'estadi es transformen en estil de vida

–el que és transitori es fa permanent–, es transfereixen a la quotidianitat dels

barristas i es viu amb una gran intensitat, a flor de pell.

Com es veu en aquests exemples, els cossos no són solament un escenari

privilegiat de les violències juvenils, sinó que són directament produïts en

l'entrellaçament amb aquestes violències. Els cossos juvenils tenen una enor-

me mal·leabilitat per a enfrontar-se i mimetitzar-se amb les violències del seu

entorn. Són recorreguts per estils culturals, per condicions socials, per circums-

tàncies històriques i per relacions de poder. De la mateixa manera, però, que

el cos d'un velocista és radicalment diferent del cos d'un corredor de fons, el

cos d'un espiritista és molt diferent del d'un boxejador, un barrista, un simpa-

titzant del black bloc, un jove palestí vinculat a la intifada o un jove lleó sud-

africà. Així i tot, hi ha una cosa que comparteixen: tots porten inscrites les

violències del seu entorn molt més allà de l'àmbit epidèrmic de les ferides i

cicatrius visibles. Les violències construeixen els cossos i les subjectivitats ju-

venils fins al lloc més profund.

1.7. Joves, violència i poder

"Sea el efecto directamente práctico o simbólico (que funciona para comunicar el valor
del individuo como miembro de un grupo social), puede decirse que la violencia es una
estrategia básica para la experiencia de la interacción social."

D. Riches, El fenómeno de la violencia (1988)
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La major part dels estudis mostren la impossibilitat de separar polítiques i cul-

tures de la violència juvenil (arrels estructurals i formes expressives). En qual-

sevol conflicte social hi ha elements polítics –que afecten la distribució del

poder– i elements culturals –que afecten la vivència d'aquest poder i les formes

de contestar-lo.

En termes de Bourgois (2005), s'ha de (des)polititzar� la�violència�política

(com la que exerceixen els joves guerrillers) i (re)polititzar�la�violència�social

(com la que pateixen i exerceixen els joves del gueto), ja que és impossible

entendre què mou els nois palestins que llancen pedres sense comprendre el

sentit ritual dels seus actes, però també és impossible comprendre l'impacte

dels barras bravas xilens sense tenir en compte l'estructura de poder dels barris

on sorgeixen.

Juris (2005) mostra amb finesa que els joves que participen en moviments

socials es mouen per raons polítiques, però també per necessitats expressives

(ja que des del Maig del 68 la major part de moviments juvenils han buscat

la platja sota les llambordes).

Encara que es tendeixi a definir la violència com l'ús agressiu de la força fí-

sica per individus o grups en contra d'altres individus, hi ha altres formes

d'agressivitat no física (verbal, simbòlica, moral) que poden fer més mal. A

més, la violència no es limita a l'ús de la força, sinó més aviat a la possibilitat o

amenaça d'usar-la (cosa que reflecteix les estructures de poder vigents en una

determinada societat).

Els antropòlegs saben també que la consideració d'un dany físic o moral com a

violència no té sempre el consens dels diferents actors que hi estan implicats.

Riches (1988) parla del "triangle de la violència" per referir-se a la necessitat

d'estudiar les visions de tres tipus d'actors: victimaris, víctimes i testimonis.

Schmidt i Schröder (2001) ho amplien a un "quadrangle" en què també inter-

venen els "intèrprets", és a dir, els agents especialitzats a comunicar a la socie-

tat el sentit dels actes (policies, mitjans, antropòlegs). Això és particularment

rellevant en els casos de violència ritual o simbòlica en què els executors dels

actes d'agressió física solen negar el caràcter violent segons criteris culturals. A

més, en la nostra societat la funció de testimoni de la violència sol ser filtrada

per una institució: els mitjans de comunicació de massa. Hi ha diverses comu-

nicacions que assenyalen el paper dels mitjans, no solament en la percepció

de la violència, sinó en la seva pròpia construcció social.

Bourgois (2005) proposa en el seu text una definició processual de violència

que reprendrem aquí. La violència�política, en primer lloc, inclou les formes

d'agressió física i terror, administrades per les autoritats oficials i pels qui s'hi

oposen, com ara repressió militar, tortura policial i resistència armada, en nom

Tlatelolco (Mèxic), octubre del 1968.
Violències�polititzades
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d'una ideologia, moviment o estat polític. En aquest cas els joves apareixen

com a "carn de canó" de conflictes civils o internacionals de llarga durada,

l'exemple més emblemàtic dels quals és el conflicte palestinoisraelià.

La violència�estructural, en segon lloc, es refereix a l'organització economi-

copolítica de la societat que imposa condicions de dolor físic o emocional, des

d'alts índexs de morbositat i mortalitat fins a condicions de treball abusives i

precàries. En aquest cas els joves apareixen com a "víctimes propiciatòries" en

conflictes conjunturals que afecten determinats grups subalterns, l'exemple

més característic dels quals són els barras bravas.

La violència�simbòlica, en tercer lloc, definida en els termes de Bourdieu com

les humiliacions internalitzades i les legitimacions de desigualtat i jerarquia.

En aquest cas els joves apareixen com a "cossos simbòlics" de conflictes in-

trapsíquics o intrasocials de curta durada, l'exemple més emblemàtic dels quals

és l'espiritisme veneçolà.

I la violència�quotidiana, en quart lloc, inclou les pràctiques i expressions

diàries de violència en un àmbit microinteraccional: entre individus (interper-

sonal), domèstic i delinqüent. En aquest cas els joves apareixen com a "caps

de turc" de conflictes intersocials cíclics, l'exemple més emblemàtic dels quals

són els judicis populars a Sud-àfrica.

Per descomptat, aquests quatre tipus de violència no s'han de considerar di-

mensions autoexcloents. Hi ha determinades formes de violència amb pro-

fundes arrels polítiques (com les incrustades en les guerres civils de Palestina i

Colòmbia) que se solen expressar en termes rituals; que determinades formes

de violència sorgides de profundes desigualtats estructurals (com les de joves

porros i espiritistes) se solen viure –alienadament– mitjançant memòries naci-

onals i religioses incorporades; que determinades formes de violència simbò-

lica (com la que practiquen joves lleons i blocs negres) persegueixen objectius

polítics explícits; i que determinades formes de violència quotidiana (com la

que pateixen joves del gueto urbà o del País Basc rural) acostumen a justifi-

car-se en termes mítics. El mateix Bourgois intenta explicar, inspirant-se en la

teoria gramsciana de l'hegemonia, per què una cultura política de la violència

(com la dominant durant la guerra civil salvadorenca) pot alliberar energies

socials ocultes. Mostra les connexions entre violència estructural i quotidiana

en el gueto americà, en què els joves han d'escollir entre una certa cultura de

la violència autodestructiva –però que els ofereix petites compensacions en

temps de pau– i una cultura d'oposició contracultural –però que desemboca

fàcilment en valors tan americans com el benefici, el masclisme i la jerarquia.

La funció de l'etnògraf és precisament buscar les cicatrius de la violència es-

tructural i política sobre l'ecologia local i els cossos dels seus residents, "desen-

redar els fils" de la violència.
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1.8. Joves, violència i representacions

"La violència sense audiència continua provocant morts, però no té significat social."

B. Schmidt i I. Schröder, Anthropology of Violence (2001)

La plasmació de les violències en els mitjans de comunicació és un element

fonamental en aquest procés, no solament pel que mostren els mitjans, sinó

també pel que silencien, desvien o oculten. Els textos acadèmics que s'ocupen

de la violència es mouen en camps interpretatius d'enorme complexitat, i

"competeixen" amb múltiples versions i formats simultanis dels fets o repre-

sentacions que són objecte d'estudi, molts dels quals porten el segell de la vida

o la mort per als agents implicats en la violència, víctimes i perpetradors. En

aquest camp globalitzat i heterogeni d'interpretacions i memòries que envolta

els actes de violència en general, juvenil en aquest cas, hi trobem representa-

cions mediàtiques, retòriques polítiques, trames locals o grupals de dissidència

–orals, corpòries–, i una varietat de discursos experts –informes policials, jurí-

dics, mèdics, humanitaris, acadèmics (Lambeck i Antze, 1996)–, que són tots,

amb independència de la reclamació d'autoritat sobre la veritat dels fets que

comparteixen, construccions culturals condicionades per trames i retòriques

amb històries i contextos interpretatius particulars (Ferrándiz, 2002).

Aquesta tensió per l'hegemonia en la representació de les violències juvenils

es reflecteix amb nitidesa en el text de Juris (2005) sobre la batalla de Gènova.

D'una banda, el debat intern en el moviment antiglobalitzador no és solament

un debat sobre la legitimitat o falta de legitimitat de determinades accions po-

lítiques de caràcter pacifista o violent, sinó també sobre la imatge que projec-

ten aquestes accions, mitjançant l'impacte mediàtic, sobre tot el moviment.

D'altra banda, hi ha els discursos polítics i mediàtics proclius a la disseminació

a gran escala d'estigma social i la creació d'estats d'alarma.

Com també assenyala Scheper-Hughes (2005), no és infreqüent que els mit-

jans de comunicació recorrin a muntatges d'imatges brutals i arquetípiques

per donar sentit a les violències juvenils. En el cas de la batalla de Gènova,

però, vam assistir a un dels muntatges polítics i mediàtics més espectaculars

que s'han organitzat mai entorn d'un tipus de violència eminentment juvenil.

És un exemple molt clar de la metàfora de la joventut sense treva. La creació

d'un escenari de confrontació i un clima de tensió i por amb la supervisió del

primer ministre italià Silvio Berlusconi, expert en la gestió de productes me-

diàtics, va amplificar i fins i tot provocar l'acció violenta dels grups antigloba-

litzadors més radicals amb finalitats de desactivació política i de ruptura de

circuits de solidaritat potencials entre les audiències televisives arreu del món.

Escriguem com escriguem, busquem les audiències que busquem, els acadè-

mics estem condicionats necessàriament per la dinàmica interna d'un mer-

cat de la significació competitiu, que es fa més complex a mesura que

s'aprofundeixen aquests processos globalitzadors. La qüestió és dilucidar on

s'han de situar les anàlisis acadèmiques per a promoure reflexions i discussions

Reportatge sobre la violència de las bandes
(2006).

Violències�representades
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que superin –"desnaturalitzin"– el tipus d'estereotips simplificadors instal·lats

amb fermesa en l'imaginari social, usats de vegades demagògicament en els

debats polítics i en els mitjans de comunicació.

Els estereotips i representacions dominants sobre els sectors juvenils més pro-

clius a algun tipus de violència, com els que hem analitzat en aquest volum,

tenen –com assenyala Serrano en el cas dels sicaris colombians, o Ferrándiz

en el cas dels joves de classe baixa dels barris veneçolans, o el mateix Juris en

relació amb el moviment antiglobalització– una perniciosa qualitat de conta-

gi, i s'expandeixen amb freqüència com a capes interpretatives indiscrimina-

des sobre sectors juvenils amplis que no participen, se situen en la perifèria,

o són directament víctimes d'aquestes violències. Escriure contra o al marge

del "sentit comú" –que és el vehicle quotidià d'aquestes representacions domi-

nants– i, per descomptat, contra les lògiques de "pensament únic" que s'estan

expandint amb indubtable rapidesa en els últims temps, sembla un camí apro-

piat per a comprendre més bé les violències juvenils. No obstant això, aquesta

tasca no és senzilla.

Bourgois (2005) assenyala el risc que les anàlisis acadèmiques de les violències

juvenils comparteixin premisses amb les ideologies que sostenen, glorifiquen

o estigmatitzen certs tipus de violència. En la seva inusualment sincera reflexió

crítica sobre els seus assajos de joventut en relació amb els guerrillers salvado-

rencs i els traficants de crack porto-riquenys de Harlem, aquest autor reconeix

que la dicotomia entre violència alliberadora i violència desmobilitzadora (es-

tructural) amb la qual diferenciava les dues situacions era hereva directa d'una

sèrie de trames molt habituals de la guerra freda –en aquest cas, les elaborades

des de la perspectiva de l'esquerra. En aquest marc conceptual, les violències

"polítiques" li eren més senzilles d'analitzar que les "culturals". Però el seu re-

corregut posterior pels paisatges desolats del postconflicte salvadorenc –"un

camp de mines de traïcions internes"–, el retrobament amb els ja no tan joves

i amargats exguerrillers, i la constatació de la mutació d'aquestes presumptes

violències d'alliberament individual i col·lectiu en múltiples violències quoti-

dianes i trauma social endèmic, li van descobrir la perversitat a curt, mitjà i

llarg termini d'un tipus d'acció social que va arribar a considerar necessària i el

dany tremend que ocasiona la violència al teixit social i a la psique individual.

Escriure més enllà del sentit comú i els discursos hegemònics segons l'ús com-

portaria fer també un esforç per situar-se fora del que Bourgois anomena por-

nografies de la violència, és a dir, d'aquelles representacions que sensacionalit-

zen la violència amb finalitats polítiques, comercials, estètiques o propagan-

dístiques –sia envers la idealització o l'estigma–, de manera que n'enfosquiria

les arrels culturals, polítiques, històriques i estructurals.

Per a això és imprescindible no caure en la temptació de fixar-se exclusivament

en els moments àlgids d'un tipus de violència juvenil determinada, o en els

efectes immediats que té, sinó també d'explorar-ne els antecedents i les conse-

qüències a mitjà i llarg termini per a les societats i actors socials que hi estan in-
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volucrats, i també, d'acord amb el suggeriment de Bourgois (2005), les profun-

des ramificacions quotidianes que té. Pensem que l'aproximació etnogràfica a

les violències juvenils, en què el coneixement està basat en l'experiència perso-

nal de l'investigador amb els grups juvenils que estudia –des de l'autobiografia

fins a l'observació participant–, en què es dóna veu als actors socials afectats

per les violències, i en què es fa un esforç per localitzar i desentranyar els con-

textos i discursos rellevants per a comprendre les diferents modalitats de vio-

lència, és una fórmula vàlida per a esquivar aquest tipus de representacions

efectistes, tant en l'àmbit retòric com de contingut.

1.9. Conclusió

"És possible dirigir el desenvolupament psíquic dels éssers humans de tal manera que es
tornin més resistents a la psicosi de l'odi i la destrucció?"

A. Einstein (carta a Sigmund Freud, juliol del 1932)

"La violència és vençuda per la unió; el poder dels units representa ara el dret, que s'oposa
a la violència de l'individu aïllat."

S. Freud (carta a Alfred Einstein, setembre del 1932)

Com es pot desarmar�la�violència�que�exerceixen�o�pateixen joves sense

que desapareguin les causes del conflicte? Com es poden reinventar noves for-

mes de treva que no alimentin el rearmament? Els exemples etnogràfics que

hem assenyalat mostren que, encara que la violència juvenil no tingui causes

innates, tampoc no es pot tallar d'arrel, o almenys no es pot atenuar, sense

transformar les estructures polítiques, socials i culturals que la generen. Tam-

bé, però, ofereixen indicis per a buscar�estratègies de reducció de danys que

evitin que la sang arribi al riu –o que les armes es puguin usar indiscriminada-

ment. De totes les que hi ha, n'esmentem tres: (re)socialitzar, (des)sacralitzar

i (re)ritualitzar la violència.

1)�(Re)socialitzar�la�violència�(juvenil), en primer lloc, comporta tornar a

incorporar la comunitat com a garant del control social informal que mino-

ra els seus danys, i també suprimir l'estigma que acompanya els grups que es

veuen associats als imaginaris violents. Tan errat com la idealització de certs

tipus de violència seria enquadrar les nostres reflexions en altres trames de vi-

olència i joventut, també molt pròximes al sentit comú, que apel·len a predis-

posicions genètiques, sociopatologies, maldats intrínseques o determinacions

d'edat, trames que amb freqüència planen sense gaire interès els contextos en

què es generen, reprimeixen, alimenten i perduren les violències juvenils.

Sense exculpar de la seva responsabilitat els joves que comentin actes consci-

ents de violència, fer servir de manera automàtica qualificatius com salvatges,

criminals, delinqüents, pertorbats, assassins o pinxos com a base de l'anàlisi sig-

nificaria acceptar l'existència de "maquinarias sociobiológicas de violencia au-

tónoma que se autoperpetúan", com apunta Scheper-Hughes (2005), i partici-

par de polítiques i discursos d'estigmatització sistemàtica d'allò que és juvenil

en què les modulacions culturals, socials i contextuals d'un tipus de violència
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determinada queden diluïdes en una retòrica ja establerta que no ajuda gaire

a la comprensió densa d'aquests fenòmens. Comprensió densa que seria, en

la nostra opinió, la base de polítiques de pacificació o contenció més ben ori-

entades que les estrictament repressives i indiscriminades. Mesures, aquestes

últimes, que com demostra amb claredat Peteet (2005) poden estar contrain-

dicades per a la dolència a la qual s'apliquen.

2)�(Des)sacralitzar�la�violència�(juvenil), en segon lloc, comporta qüestionar

i relativitzar les mitologies ètniques, religioses, nacionals, militars o sexuals

amb què es justifiquen. Com mostra Zulaika en el seu text autobiogràfic, la

gènesi històrica de comunitats de violència que passen de la incredulitat per

l'assassinat d'un membre a la rutinització i fins i tot aprovació és clau per a la

perpetuació de la violència. La pregunta "com pot ser això?" que repeteixen

tant Zulaika (2005) com els seus informants es pot i s'ha de continuar formu-

lant avui dia respecte a la violència basca. La combinació d'una certa indife-

rència social i el desenvolupament de trames heroiques que donen sentit a

la violència política es converteix des del principi en un engranatge implaca-

ble que captura i greixa l'imaginari d'un col·lectiu de joves, i en militaritza la

percepció del món i els actes polítics. En el cas específic de la Itziar dels anys

setanta, joves que neixen i es crien plegats i que s'acaben retrobant massa aviat

al cementiri com a conseqüència de morts tràgiques.

Scheper-Hughes (2005) fonamenta la seva anàlisi en una pregunta semblant:

per què reien els joves de l'APLA i del CPA en un judici per assassinat? Hi ha cap

racionalitat darrere d'un comportament tan incomprensible? De manera sem-

blant, Peteet (2005) ens ensenya que una comunitat amb els condicionants

històrics dels palestins en mobilitza els recursos polítics i culturals perquè els

joves s'alimentin de la violència, i obté un gradient més gran de masculinitat

i prestigi a mesura que s'exposen a les diverses mesures repressives de l'Estat

d'Israel.

3)�(Re)ritualitzar�la�violència�(juvenil), en tercer lloc, comporta recuperar el

sentit cerimonial de les interaccions agressives entre individus i grups i rese-

mantitzar la dimensió lúdica i performativa que acostuma a tenir la violència

en què participen els joves. Sanmartín (2000) mostra que el profund contingut

ritual que tenia l'art de la guerra primitiva i oriental servia per a reduir danys i

limitar víctimes. En el cas dels joves, formes d'agressivitat tradicional com els

combats a pedrades entre pobles i barris no eren explosions irracionals sinó

jocs amb regles consuetudinàries en què la sang rarament arribava al riu. La ri-

tualització de la violència serveix en la majoria d'ocasions per a minimitzar-ne

l'impacte i donar suport moral a les víctimes.

Wacquant mostra que l'estigmatitzada boxa pot servir per a "domesticar" la

violència latent del gueto. Per a Ferrándiz (2005), la gestió de la violència en

els ritus espiritistes ofereix, malgrat les continuïtats innegables que té amb la

violència delinqüencial quotidiana, espais d'expressió del fastig amb potencial

de desactivació. Peteet reconeix que la justificació ritual del combat de carrer,
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que pot semblar a l'observador extern una coartada moral de l'agressió, es veu

des de dins com una via per a canalitzar les tendències autodestructives en

una situació límit. Juris mostra que la violència performativa és una forma

d'interacció social significativa mitjançant la qual els actors construeixen rea-

litat social basant-se en models culturals disponibles. En l'era de la informació,

el combat dels moviments socials té lloc, en gran manera, per mitjà d'aquestes

guerres mediàtiques d'interpretació simbòlica. Que la policia no conegui en-

cara aquest llenguatge no vol dir que els displays rituals no puguin servir per a

contenir el potencial d'explosió que comporta qualsevol manifestació pública.

En el diàleg sobre les causes de la guerra que van establir Albert Einstein i

Sigmund Freud el 1932 (reeditat coincidint amb les noves guerres alimentades

per l'11-S), aquests dos pensaments tan ben moblats intentaven anar més enllà

del sentit comú que considerava la guerra com una cosa inevitable. Les seves

reflexions se situaven al final del recés de pau que hi va haver després de la

primera gran guerra –que va comportar la mort de milions d'homes, gairebé

tots joves, en els camps de batalla– i que va precedir l'auge del nazisme que

portaria a la solució final. Si s'ha de jutjar pel que va passar després, el seu

intercanvi epistolar pot semblar il·lús. Si un llegeix entre línies, però, troba

arguments per a buscar treves enmig del conflicte, ja que "si bé la violència es

pot remuntar en darrer terme a una condició de conflicte, no tota competició

s'ha de resoldre per mitjans violents" (Schmidt i Schröder, 2001, p. 4), i "todo lo

que impulsa la evolución cultural actúa contra la guerra" (Freud, 2001, p. 94).
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2. Cultures de la violència juvenil: el cas de les bandes
llatines

2.1. Introducció

"El nostre objectiu és protegir i assegurar l'existència cultural del poble llatí i dels nostres
avantpassats."

Latin King Bible

El 28 d'octubre del 2003 va ser assassinat a Barcelona l'adolescent colombià

Ronny Tapias, a la sortida de l'institut on estudiava, després de patir una agres-

sió d'un grup de joves. Segons la investigació policial, l'assassinat va ser un ac-

te de venjança dels membres d'una banda (els Ñetas), que suposadament van

confondre Ronny amb un membre d'una altra banda (els Latin Kings) amb el

qual s'havien barallat feia uns dies en una discoteca.

El cas va implicar el "descobriment" mediàtic del fenomen de les "bandes lla-

tines", i va despertar una onada de "pànic moral" que no s'ha aturat des de lla-

vors. Al cap d'un mes van ser detinguts nou joves de nacionalitat dominicana

i equatoriana. Tres eren menors i van ser jutjats i condemnats (entre aquests

joves hi havia el presumpte autor material del crim). El judici als altres sis

(majors d'edat), que es va fer l'abril del 2005, es va convertir en un esdeveni-

ment seguit amb gran atenció pels mitjans de comunicació. Durant el judici,

les bandes (com a realitat i com a mite) van tenir un protagonisme constant.

Rere del fantasma de les bandes, una presència ignorada: la de milers de nois i

noies d'origen llatinoamericà, arribats a Barcelona a partir de finals dels anys

noranta (gràcies fonamentalment a diversos processos de reagrupació famili-

ar), desterrats dels seus llocs i xarxes socials d'origen en un dels moments més

crítics de les seves vides (la sempre difícil transició a la vida adulta), i enfron-

tats en el seu lloc de destinació a adults aterrits (mares molt ocupades, pares

sovint absents, professors i assistents socials insegurs, veïns amb por) enfront

de la seva liminaritat jurídica i institucional. Rere d'aquesta presència inquie-

tant, un espectre: el de noves formes de sociabilitat juvenil que travessen les

fronteres geogràfiques i temporals per reconstruir identitats globals que con-

tinuem confonent amb bandes tradicionals.

Lectura recomanada

Podeu ampliar aquest estudi de cas en les referències següents:

C. Feixa (2009). Vida Real. Reyes y reinas latinos de Cataluña (y más allá). Documentación
Social, 155, 229-260.

C. Feixa (Dir.), L. Porzio, i C. Recio (Coords.). (2006). Jóvenes latinos en Barcelona. Espacio
público y cultura urbana. Barcelona: Anthropos / Ajuntament de Barcelona.
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C. Feixa et al. (2008). Latin Kings in Barcelona. A F. van Gemert, D. Peterson i I. L. Lien
(Eds.), Street Gangs, Migration and Ethnicity (pp. 63-78). Devon (Regne Unit): Willan Pu-
blishing.

C. Feixa et al. (2011). ¿Organización cultural o asociación ilícita? Reyes y reinas latinos
entre Madrid y Barcelona. Papers: Revista de Sociologia, 96 (1), 145-163.

C. Feixa i N. Canelles (2006). De bandas latinas a organizaciones juveniles: la experiencia
de Barcelona. JOVENes. Revista de Estudios sobre Juventud, 24, 40-55.

C. Feixa i O. Romaní (2008). La nación dorada. A Diversos autors. Unidos por el Flow. Latin
Kings, Ñetas y Jóvenes de Barcelona. Barcelona: K Industria Cultural.

2.2. Les cultures de les bandes juvenils

Les identitats culturals d'aquests joves sorgeixen en un territori fronterer on,

a més de la cultura hegemònica i les cultures parentals, conflueixen diverses

tradicions subculturals.

Es tracta d'identitats híbrides que corresponen a les cultures juvenils de l'era

de la informació, en la qual es juxtaposen tradicions locals i globals, america-

nes i europees, presencials i virtuals, entre les quals destaquem quatre matrius

bàsiques (Matza, 1972; Brotherton i Barrios, 2003; Feixa i Muñoz, 2004).

2.2.1. La tradició nord-americana: gangs

Encara que les bandes juvenils estan vinculades estretament al procés

d'urbanització dels Estats Units i al procés de "recuperació màgica" de la identi-

tat ètnica original per part de les segones i terceres generacions de joves els pa-

res o avis dels quals van ser immigrants, cosa que es va traduir en el model de la

banda territorial, cohesionada i bàsicament masculina estudiada pels clàssics

de l'etnografia urbana (Thrasher, 1926; Whyte, 1943), en les últimes dècades

s'ha experimentat una evolució devers formes de sociabilitat més complexes i

desterritorialitzades (Hagedorn, 2001; Vigil, 2002).

La història dels Latin Kings (LK) –considerats una de les bandes nord-ameri-

canes més importants– és en aquest sentit emblemàtica. Sorgits a Chicago a

finals de la Segona Guerra Mundial, quan conflueixen diversos gangs porto-ri-

quenys, dominicans, cubans, etc., no és fins a finals dels vuitanta quan els LK

apareixen en l'escena pública i s'escampen per altres zones del país (Sánchez,

2007).

La constitució del "capítol" de Nova York que té lloc a la presó de Collins el

1986 resulta d'una importància particular.

Un jove pres d'origen cubà (conegut pel pseudònim de King Blood) entra a

la banda i s'erigeix en el líder suprem. El 1996 es tria un nou líder (King To-

ne), que comença a donar als LK una direcció més política, centrada en la

vindicació de la identitat llatina i la condemna de la brutalitat policial (Kon-

tos, 2003). La banda (en realitat una complexa confederació de grups locals)

és rebatejada com a Almighty Latin Kings Nation (‘Totpoderosa Nació dels

El Periódico (2005).
Són�violentes,�les�bandes?
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Reis Llatins'), i després s'hi afegeix la versió femenina (Latin Queens). A partir

d'aquí es comencen a generar una sèrie de produccions culturals (manifestos,

revistes, murals, llocs web) que desemboquen en la Latin King Bible (‘Bíblia

dels Reis Llatins'), una compilació de textos generats pels líders mateixos.

Això comporta la conversió de la "banda" territorial i amb una matriu mascu-

lina i desviadora en un "moviment social" desterritorialitzat i amb una matriu

més plural en la composició de gènere i finalitats socials.

Tenim una suggeridora recerca etnogràfica feta durant aquesta "fase reformis-

ta" sobre aquesta transició que dista de ser pacífica i unívoca i a la qual es conti-

nuen oposant poderoses forces internes i externes (Brotherton i Barrios, 2004).

La difusió nacional la seguirà l'expansió internacional (primer a l'Amèrica Lla-

tina i després a Europa), cosa que acaba convertint els Latin Kings en una espè-

cie de "franquícia" transnacional amb múltiples connexions "glocals". Encara

que els nodes locals s'adscriguin a aquest imaginari original, les seves expres-

sions concretes són molt heterogènies.

2.2.2. La tradició llatinoamericana: pandillas i naciones

Gangs de Nova York en els anys cinquanta.
El�gang

Les pandillas tenen caràcter urbà (són una manera específica d'habitar la ciu-

tat); exerceixen poder territorial (s'expressen en veïnats circumscrits per límits

geogràfics precisos); per a les pandillas "el territori és sagrat", potser l'única co-

sa sagrada; neixen, es desenvolupen enmig de l'exclusió, els desplaçaments,

les discriminacions (racistes, culturals, classistes, etc.), a les quals assenyalen

i denuncien amb despreocupació; són expressió i forma de tràmit del conflic-

te, silenciat o negat per les imatges publicitàries de les societats del benestar;

acudeixen a l'expedient de la criminalitat, i desafien així l'ordre establert; pa-

radoxalment, també són una estructura afectiva (es construeixen en la trobada

i conversa quotidianes, i enfronten la solitud i la por); no es poden reduir ni

a herois (o víctimes) ni a brètols (o criminals), i per tant no s'han de confon-

dre amb les bandes professionals, organitzades, posseïdores de grans mitjans

econòmics (la font més coneguda de les quals és el narcotràfic) i una immensa

força armada; encara que la seva aparença externa manlleva trets típics de la

cultura hip-hop, no es poden identificar amb aquest estil de vida ric que tramita

el conflicte mitjançant reptes de música i dansa al carrer; viuen en un context

violent (veïns organitzats en defenses urbanes, operacions de neteja, actors

armats, delinqüència comuna, mitjans de comunicació i fins i tot la policia)

(Reguillo, 2001; Cubides et al., 1998).

A l'Equador les naciones són espècies de confraternitats dedicades a certes ac-

tivitats com la música i el grafit, fonamentalment pacífiques; també s'entenen

com a organitzacions més grans que una pandilla (uns quants centenars de

membres) dedicades a activitats il·lícites. La pandilla constitueix bàsicament

un grup social, que produeix regularment dos tipus de conductes: enfronta-

L. Buñuel, Los olvidados (1950).
La�pandilla



CC-BY-NC-ND • PID_00192458 33 Joves, cultura i violència

ments agressius i solucions materials o simbòliques als seus integrants. Solució

extrema, com d'altres, a l'acumulació de tensions que deriva de viure necessi-

tats bàsiques no satisfetes i un procés persistent d'"estigmatització".

A Amèrica, però, també hi ha processos de transformació de les "bandes" ter-

ritorials en moviments desterritorialitzats i polititzats, com va passar a Mèxic

en els anys vuitanta amb les Bandas Unidas de Santa Fe i el moviment punk

de Neza (Feixa, 1998). En els últims anys, la creació d'imperis (confederacions

o aliances de diverses nacions o tribus) implica una evolució devers un nivell

organitzatiu superior, tant si continua en l'escala de la sociabilitat juvenil en

un àmbit més ampli com si conflueix amb el crim transnacional organitzat o

amb els nous moviments socials oposats a la globalització corporativa.

2.2.3. La tradició transnacional: tribus

Encara que en els seus llocs d'origen aquests joves havien tingut accés a al-

gun d'aquests estils que després de sorgir en determinats contextos ètnics o

nacionals experimenten un procés de difusió internacional (com el punk o el

rap), és sobretot quan arriben al seu lloc d'acollida (Barcelona i la seva àrea

metropolitana) que prenen contacte, de diverses maneres, amb l'escena juve-

nil global, de la qual manlleven determinats elements materials i immaterials.

D'una banda, entren en contacte amb la tradició local, representada tant per

les pandillas de barri que hi ha en determinades zones de la perifèria urbana,

compostes sovint de joves proletaris de migracions antigues i recents (gitanos,

andalusos, pagesos, etc.), com per les associacions juvenils més o menys tra-

dicionals i per les rutes d'oci per locals nocturns (Feixa, 1998).

D'altra banda, també es fa visible la tradició europea que actua de caixa de

ressonància per a estils sorgits a partir dels anys seixanta en determinades ciu-

tats del Vell Continent (caps rapats, mods, etc.) i al mateix temps actua de me-

diadora de nous estils que, malgrat que sorgeixen al Carib o als Estats Units,

arriben com a modes més o menys subterrànies a les grans ciutats receptores

d'immigrants.

Davant aquest conjunt de models que proposa el mercat subcultural, els joves

llatinoamericans s'hi situen per identificació, oposició o indiferència, encara

que el més habitual és l'adaptació d'alguns elements externs per a reforçar la

cohesió del grup (Queirolo i Torre, 2005). Malgrat el discurs que postula la

mera imitació d'identitats grupals d'origen, bona part de les pautes culturals

de les bandes s'originen de fet en els espais urbans d'acollida. No obstant això,

les connexions i desconnexions entre les cultures juvenils dels immigrants de

diferents orígens i dels autòctons igualment heterogenis s'han d'estudiar més

a fons: fins ara només tenim notícies de les interaccions conflictives, però no

dels intercanvis creatius.

C. Feixa et al. (2003). Culturas juveniles en
España. Fotografia de Mireia Bordonada.

Les�tribus�urbanes
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2.2.4. La tradició virtual: xarxes

En aquest cas, més que de tradicions subculturals (o ciberculturals) pròpiament

dites, es tracta de nous espais comunicatius que són al mateix temps el mitjà

i el missatge. D'una banda, Internet és un espai d'informació i consum que

difon i amplifica aquestes noves retòriques identitàries: des dels locutoris dels

barris on viuen aquests joves –que comparteixen amb immigrants adults i amb

joves autòctons– poden tenir accés a llocs web sobre els Latin Kings, a blogs

sobre la vida boja i a fòrums sobre les bandes.

En els mesos posteriors a l'assassinat de Ronny Tapias, la Xarxa es va omplir de grups de
discussió en què suposats Latin Kings i Ñetas s'insultaven i reptaven amb tota llibertat
–també hi ha llocs web per a adquirir productes relacionats amb la banda, com roba i
música (i pel que sembla fins i tot armes).

Alguns d'aquests fòrums tenen una participació molt elevada (més de vint in-

tervencions diàries en moments punta); hi poden intervenir membres de ban-

des de Barcelona i Madrid, altres joves llatins, espanyols pròxims a les bandes,

persones xenòfobes i fins i tot membres dels capítols nord-americans dels LK

que amb el seu spanglish característic pregunten com pot ser que a Barcelona

Latin Kings i Ñetas encara es barallin quan a Nova York ja es van fer les paus.

D'altra banda, Internet ha globalitzat les bandes, que es converteixen en logo-

tips que, com les marques comercials (Nike o Levi's), transcendeixen les fron-

teres de consum legal (franquícies) o il·legal (màfies). Aquestes "bandes postin-

dustrials" (Hagedorn, 2001) ja no són grups estrictament territorials amb una

estructura compacta, sinó identitats "nòmades" que barregen elements cultu-

rals dels respectius països d'origen, dels països d'adopció i d'estils transnacio-

nals que circulen per Internet.

2.3. De bandes llatines a organitzacions juvenils

"[...] la por a les bandes juvenils violentes ja és una realitat."

La Vanguardia (2 de novembre de 2003)

Per a analitzar la presència de les "bandes" i el seu impacte en la vida quotidiana

dels joves i en l'espai públic de la ciutat, presentarem les diferents visions sobre

el tema, que es poden agrupar en cinc�grans�eixos:

1) la visió dels mitjans enfront de la visió dels observadors,

2) la visió dels observadors enfront de la visió dels subjectes,

3) la visió dels adults enfront de la visió dels joves,

4) la visió dels llatins enfront de la visió dels no llatins, i

Les bandes a Internet.
Les�xarxes�juvenils
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5) la visió dels joves que no estan en organitzacions enfront de la visió de les

organitzacions juvenils.

Encara que sovint utilitzem el terme banda perquè és el que utilitzen les nostres

fonts (els mitjans de comunicació i els informants joves i adults), el terme més

apropiat és organitzacions�juvenils, que inclou almenys cinc�modalitats�de

sociabilitat entrecreuades que no s'han de confondre:

1) Les bandes pròpiament dites (agrupacions no necessàriament juvenils que

s'estructuren entorn d'activitats delictives, amb elaboració simbòlica escassa).

2) Les pandillas (agrupacions juvenils de base territorial local, estructura-

des habitualment entorn de l'oci i més extraordinàriament entorn d'activitats

il·lícites).

3) Els estils (agrupacions juvenils de caràcter global, no estructurades ni cohe-

sionades, basades en la música i l'estètica).

4) Les associacions (agrupacions juvenils amb un grau més gran de comple-

xitat i de caràcter supralocal).

5) Les nacions (agrupacions juvenils de caràcter transnacional, estructurades

amb diferents graus de cohesió i amb un fort component simbòlic i identitari).

2.3.1. Les "bandes" segons els mitjans

"Son jóvenes organizados, en su estructura absolutamente piramidal, ferozmente jerar-
quizada y en el modelo terrorista de la organización, mediante células que sólo se comu-
nican a través de su jefe con el nivel superior."

F. J. Losantos, El Mundo (7 de maig de 2003)

El que aquí sostindrem és que els mitjans de comunicació han tingut un paper

molt important en la creació i generalització d'una imatge determinada dels

grups de joves llatinoamericans que viuen a la capital catalana. És a dir, els

mitjans han estat capaços de generar opinió pública entorn dels col·lectius

integrats per joves llatinoamericans: han contribuït a generalitzar la idea de

banda en el sentit pejoratiu del terme.

Per a fer aquest apartat ens hem centrat en l'anàlisi de la premsa escrita i

d'alguns dels programes televisius que han tingut aquests col·lectius com a

actors protagonistes. En concret, per al cas de la televisió, hem prestat summa

atenció a dos programes: l'un emès el juny del 2005 per la cadena privada Tele

5, i l'altre emès per Televisió Espanyola (TVE1) l'octubre del mateix any.

20 minutos (2005).
Les�bandes�segons�la�premsa
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S'ha de dir que els discursos generats en els dos mitjans són semblants, cosa

que vol dir que reprodueixen unes imatges i imaginaris comuns. Si bé les notes

literals provenen totes de la premsa escrita, molts dels comentaris que s'hi fan

en relació amb el procés estigmatitzador i estereotipador que han protagonit-

zat els mitjans és vàlid tant per a la premsa com per a la televisió.

No obstant això, sí que reconeixem que la televisió utilitza mitjans audiovi-

suals molt més elaborats i més espectaculars que no pas en el cas de la prem-

sa que potser encara ajuden més a establir una associació entre jove llatinoa-

mericà i banda criminal. Per això, l'un darrere l'altre, tots els mitjans, tard o

d'hora, s'embarcaran en la cobertura i difusió de notes i reportatges sobre les

anomenades bandes llatines. És evident que en la carrera per a obtenir la pri-

mícia o la informació mes cridanera, els mitjans, incloent-hi els que es consi-

deren més prestigiosos i seriosos, passen per alt la revisió dels criteris que hi

ha al darrere de la selecció de determinats esdeveniments que es transformen

en notícies, i generen una informació molt semblant gairebé uniformada que

asfixia els lectors i bloqueja qualsevol possibilitat d'establir una competència

en què els mitjans es disputen les audiències sobre la base de proporcionar-los

el sentit dels esdeveniments des de perspectives diferents, i no pas sobre la de

captivar-los l'atenció en l'àmbit merament emocional.

Els mitjans han contribuït a crear en aquest cas un retrat "general" de la joven-

tut llatinoamericana en què els contorns, directament o indirectament, s'han

relacionat amb fets de caràcter criminal. Si a això hi afegim que, en els imagi-

naris socials més consolidats i tradicionals, ja hi ha una percepció i un judici

per mitjà dels quals s'estableix una relació entre els processos migratoris, d'avui

i d'ahir, i la marginalitat, la pobresa i per tant la perillositat social (de la qual

serien portadors "quasi naturals" els immigrants, especialment si són joves), el

resultat que obtindrem és una absurda i nociva generalització que òbviament

impedeix veure la complexitat de fenòmens socials de gran importància.

2.3.2. Les "bandes" segons els adults

"Només els falta el mocador i ja són un esplai!"

Educador de carrer
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Hi ha dues premisses que s'han de tenir en compte per a comprendre la visió

que tenen els adults sobre les anomenades bandes llatines: la primera és que

no hi ha gaires adults que tinguin una relació directa amb el tema i la segona

és que el buit d'informació directa se supleix amb informació procedent dels

mitjans de comunicació, o fins i tot amb llegendes urbanes.

En els discursos adults es detecta la influència mediàtica reflectida en tres grans

mites que apareixen de manera recurrent, i que alguns dels adults entrevistats

posen en qüestió: es tracta de les idees de territorialització�de�les�"bandes",

d' estètica, i de finalitat�delictiva.

Al mateix temps, aquests mites tenen les seves pròpies contradiccions, que

apareixen sobretot quan els contrastem amb els adults que sí que tenen expe-

riències directes amb les organitzacions. L'absència de relació directa amb el

tema i l'omnipresència del discurs mediàtic té com a conseqüència immediata

una sensació de por que apareix en nombroses entrevistes. Aquesta por inicial

es matisa amb l'intent dels adults de comprendre el fenomen, cadascú des del

seu àmbit i segons els seus esquemes interpretatius.

Així, sorgeixen les primeres comparacions�valoratives que intenten establir

diferències i semblances entre joves�immigrants i autòctons. En primer lloc,

hi ha algunes comparacions que emfatitzen l'aspecte identitari, els vincles

emocionals, el sentiment de pertinença, i s'hi veu l'intent d'explicar per què

un adolescent es vincula a les organitzacions. En aquest mateix sentit, algu-

nes comparacions tendeixen a emfatitzar la dimensió organitzativa semblant

a altres agrupacions. En segon lloc, encara que no necessàriament en persones

diferents, hi ha les analogies amb organitzacions essencialment perilloses o

il·legals. Una mateixa persona pot establir comparacions de tots dos tipus, de

manera que sovint la comprensió dels motius no equival a considerar innò-

cues les organitzacions.

A partir de les primeres informacions aparegudes en la premsa sobre les bandes

llatines, es va generalitzar un estereotip més o menys comú: bandes a l'estil

West Side story, amb una estètica rapera, que es disputen el territori a força de

baralles, i amb una finalitat delictiva amb connotacions mafioses. Els joves

amb determinada roba es convertien automàticament en sospitosos, de ma-

nera que els veïns de parcs es queixaven, en alguns instituts es prohibia part

de la roba, les gorres, i es considerava, seguint la proposta de la premsa, que

un delicte comès per una persona amb aquesta roba era automàticament un

acte perpetrat per una banda, fins i tot amb noms concrets.

Els adults que tenen relació directa amb joves que pertanyen a organitzacions

juvenils ofereixen visions més matisades d'aquests grups. El contacte directe

té una altra implicació, ja que a diferents nivells i per diferents causes passen a

ser interlocutors, i la relació transforma tant els adults com les organitzacions

(el cas dels cossos policials mereix una consideració especial en aquest sentit).

Visera requisada en un institut (2005).
Les�bandes�segons�els�adults
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Més enllà dels exemples concrets, és interessant constatar el ventall de possi-

bilitats que obre l'existència de vincles amb els joves i amb les organitzacions,

tant per a aconseguir un coneixement més complex i precís que el que ofereix

la premsa com per a explorar nous tipus de relació basats en la mediació, la

cooperació o la participació en xarxes socials.

2.3.3. Les "bandes" segons els joves

"La gent ara pensa que tots els llatinoamericans som d'una banda."

Toño (disset anys, Perú)

Quan han superat la primera fase d'adaptació, els joves llatins –tant els que

havien format part d'algun grup en el lloc d'origen com els que no, que són la

majoria– topen de diferents maneres amb les bandes (primer com a fantasma

i després com a presència). Els que tenien vinculacions amb pandillas, nacions

o associacions en el lloc d'origen, poden conèixer hermanitos i hermanitas que

van arribar abans que ells i amb els quals "reporten" al cap d'un temps. La

resta solen entrar en contacte amb el tema pels mitjans de comunicació: tant

si és perquè veuen un reportatge a la televisió com perquè llegeixen la premsa

gratuïta, no triguen a assabentar-se que aquí hi ha bandes llatines. De seguida

troben algun veí o algun jove autòcton que els mira malament i els acusa

de ser pandillero –encara que la majoria, insistim-hi, no ho siguin. A l'escola,

coincideixen amb algun jove llatí com ells que els parla de les bandes. En

sortir de l'escola, als parcs pròxims a casa seva, troben grups de joves llatins

que es reuneixen en grup per jugar a basquet o futbol, per escoltar música o

simplement per parlar. Encara que la major part d'aquests grups no són bandes,

els veïns i joves espanyols tendeixen a sospitar que ho són. La majoria de joves

que hem entrevistat diuen que no són membres de bandes, encara que gairebé

tots tenen informacions sobre el tema.

La font principal d'aquestes informacions són els mitjans de comunicació. En-

cara que són molt crítics amb la manera amb què els mitjans retraten els joves

llatins, solen prestar atenció als reportatges sensacionalistes que surten sobre

aquests temes, i se senten fascinats per les notícies referents als seus rituals i

la seva simbologia. Com passa amb els adults, circulen molts rumors i llegen-

des urbanes, com el famós somriure del pallasso. No s'ho acaben de creure però

exerceixen sobre ells un fort atractiu: la imatge proscrita i perillosa d'aquest

món, i l'estigmatització social que l'acompanya, no solament no representen

un fre sinó que poden ser un incentiu perquè puguin buscar refugi en aquests

grups.

Encara que els relats són molt variats, hi ha un element comú que es repeteix:

la denúncia�de�ser�confosos per pandillas pel simple fet de ser llatins i anar

vestits d'una determinada manera. La denominació estètica latin king ha fet im-

pacte no solament entre els mitjans de comunicació sinó també entre l'opinió

pública i fins i tot entre els seus propis pares. Hi ha molts adults que tendeixen

a pensar que un llatí forma part d'una banda –és latin– pel simple fet d'"anar de

Pintades de Latin Kings contra Ñetas a
l'Hospitalet (2005).

Les�bandes�segons�els�joves
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raper". Es tracta d'una profecia que en alguns casos es pot autocomplir: a força

d'acusar-los de ser de pandillas hi ha alguns joves que hi acaben buscant refu-

gi. Encara que els joves comparteixen amb els adults molts mites i llegendes,

la diferència amb aquests adults és que poden acabar coneixent algú que és

en un grup –"algú de la meva lleva"– i per tant contrastant aquests fantasmes

amb persones i rostres reals. Una part significativa dels nostres informants re-

coneixen que han rebut propostes per a entrar en algun dels grups esmentats,

encara que gairebé tots s'hi van negar per diferents motius. En conèixer algun

dels seus membres, el contrast amb la imatge prèvia alimenta l'atractiu: no són

tan dolents com els fan veure.

2.3.4. Les "bandes" segons les "bandes"

"Nosaltres som missioners, com aquell qui diu."

Marco Antonio (trenta anys, Equador)

"Som una nació de gent organitzada."

Héctor (vint-i-vuit anys, Equador)

"Tothom ens critica, però realment no saben què volem fer per a la nostra gent."

Allan (vint-i-tres anys, Equador)

Són molt pocs els joves que una vegada a Barcelona reconeixen espontània-

ment que formen part d'una agrupació juvenil o hi estan a prop. Només els

tres participants en l'entrevista de grup que reproduïm en l'apartat següent

reconeixen obertament que formen part d'una nació.

De les trenta entrevistes individuals, hi ha tres persones que s'hi manifesten

pròximes: una en va formar part al principi, una altra hi va estar a punt d'entrar

i una altra en va sortir (les informacions que manegen mostren la seva proxi-

mitat amb el tema i el coneixement directe que en tenen). En els grups de dis-

cussió es va tractar del tema sense parlar directament de la pertinença. I en els

qüestionaris de l'institut, malgrat el caràcter anònim que tenen, només una de

les setanta persones (una noia) explicita que pertany al grup. En l'estudi que

es va fer a la presó de menors, solament un dels interns reconeix que pertany

a una organització, encara que n'hi ha tres més que també en poden ser.

Aquestes dades confirmen tres supòsits de l'estudi:

• el caràcter minoritari dels joves que pertanyen a aquestes organitzacions

(que correspon a grans trets a les dades policials);

• l'atractiu que exerceixen en la major part dels joves llatins, sobretot els

homes;

• les (fundades) reticències a reconèixer obertament la pertinença.

Trobada universal de Latin Kings a Barcelona
(2005).

Les�bandes�segons�les�bandes
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Acabarem esbossant breument la visió dels membres d'una de les organitzaci-

ons que fa uns mesos es van començar a reunir en un casal de Barcelona amb

l'objectiu de transformar l'organització en una associació legalitzada, dedicada

a la defensa dels joves llatins i a la promoció d'activitats culturals. Es tracta

d'una organització que, sorgida als Estats Units en els anys quaranta i implan-

tada a l'Equador el 1992, va arribar a Espanya el 2001 amb la primera onada

de joves equatorians, i es va començar a difondre entre joves llatins i d'altres

nacionalitats. Per comprendre-ho recuperarem les fases dels relats biogràfics a

què ens hem referit més amunt:

Entrevistador: Com es diu la seva organització i en què consisteix?

Marco�Antonio: Es diu ALKQN, Almighty Latin Kings and Queens Nation, que en cas-
tellà és Todopoderosa Nación de los Reyes Latinos y Reinas Latinas, però a l'Equador és
coneguda com a Sagrada Tribu Atahualpa Ecuador, organització cultural STAE Nation. Es
va fundar a l'Equador el 1994, quan va arribar un germà de Nova York que es deia Boy
Gean (Gean Carlos Cepeda). Va ser el primer hermanito a arribar a l'Equador. En realitat
no va ser el primer, però ell va fundar la nació i va implantar la bandera.

Entrevistador: Parlin-me de la ideologia del grup...

Marco�Antonio: Són quatre propòsits (Comença a llegir): "Primer: l'objectiu consisteix a
implantar una organització en què nosaltres com a germans, com a homes i dones, pu-
guem acomplir el nostre somni de vida, un somni establert per nosaltres mateixos en
societat, i viure amb el nostre emblema, la corona, allà on sigui que puguem caminar
en aquest món. Aquest és el nostre primer propòsit. Segon: unir la nostra raça llatina i
construir una forta organització per a la nostra família i els nostres nens, ja que d'aquesta
manera els nostres nens podran tenir èxit, com hi té dret qualsevol nen. Tercer: cons-
truir una organització legítima i ser fortes financerament per a construir una poderosa
corporació i així ser una font d'ocupació per a la nostra gent. Quart: ser un exemple per
als nostres joves, per a unir-los i guiar-los a tots a la recerca del vertader ensenyament i
educació, perquè puguin ser productius i construir una vertadera societat, i convertir així
la nostra nació forta i preservar la nostra cultura hispana. Amor de Rei".

Entrevistador: Què és una nació per a vostès?

Marco�Antonio: Un grup de persones que es regeixen per un sol govern, raça, constitu-
ció, lleis... Bé, és gairebé el mateix: nosaltres vivim aquí en una nació en què tenim un
president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un conseller, un cap de guerra, mes-
tres que ensenyen, les nostres polítiques, reglament, tenim una cort suprema, jutges...
Dins de la nostra organització, vivim en una nació dins de l'altra nació, que és Espanya.

Entrevistador: Però és una nació que és en molts llocs...

Marco�Antonio: Sí, és a l'Equador i Espanya. Tenim les mateixes lleis; en uns [llocs] les
compleixen, en d'altres no les compleixen. Per exemple: hi ha reis a Madrid que no com-
pleixen el que és la constitució, no compleixen les lleis, trenquen les lleis quan els dóna
la gana. Nosaltres no; mirem que les coneguin, respectin i apliquin. Aquesta és la nostra
missió. Nosaltres som missioners, com aquell qui diu. Nosaltres som pastors: ensenyem
la Bíblia als hermanitos, a les persones que volen saber de nosaltres. D'aquí ve el tracte
d' hermanitos, perquè també dins hi ha una religió; en tota religió et tractes de germà
i germana. La nació comença el 1940, a Chicago. Van començar uns hermanitos amb
l'objectiu de defensar la raça, perquè els llatins eren maltractats, allà. Van dir: "Busquem
un emblema que ens representi." I van trobar la corona. La corona representa reialesa;
del nom vindria Latin Kings. Dels quaranta als seixanta van deixar de ser escoltats; lla-
vors tornen a ser escoltats amb més força. D'aquí vénen uns hermanitos i posen el nom
d'ALKN; no hi havia Queen, no hi havia reines en aquell temps. Els colors eren el groc
i el negre: el groc pel sol que ens il·lumina i el negre pel coneixement i en honor dels
nostres germans difunts també. Tot sorgeix a Chicago. Allò de representar amb la nostra
bandera, els rosaris; van decidir posar les daurades i les negres en honor dels hermanitos.
El rosari en si és un mateix, un representa això, un sap com el tracta, el rosari. En unir
el daurat amb el negre forma la força cafè, el llinatge de la nostra raça. Després dels sei-
xanta els hermanitos comencen a emigrar a Nova York. Lord Gino va dir: "La nació no
ha de ser solament a Chicago; també a Nova York, en altres parts." Va començar a sortir
King Blood (Luis Felipe) a Nova York. Hi va començar a haver conflicte entre els diferents
grups, perquè volien tenir el control de tot. Hi va haver un hermanito que va dir: "Perquè

Almighty Latin Kings and Queens Nation.
Les�bandes�segons�la�nació
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no hi hagi aquest problema, posarem un nom que ens representi a tots". I van escollir
Almighty Latin Kings Nation.

Em sento bé perquè he trobat persones que almenys tenen amor a la nació. Treballo amb
elles, intentem canviar les coses, sempre que Déu em doni forces per a continuar lluitant.
El 1995 vaig sentir a parlar de la nació. Tenia un amic; em va parlar de la nació. A partir
d'aquí vaig anar coneixent la nació, aprenent. La meva dona té més temps que jo. A ella
la vaig conèixer a la nació. A partir de llavors ja no he parat, no he tingut mai vacances.
Estava estudiant, vaig fer el batxillerat, vaig seguir un curs d'informàtica, que en la meva
mentalitat era sempre progressar, però després per falta de... Com que l'Equador és molt
pobra i els meus pares no em podien donar [diners], vaig deixar a mig fer els estudis. Vaig
seguir en la nació. Allà s'organitzava per al Nadal: com que hi ha molts nens, em vestia
de Pare Noel per anar a portar joguines als nens pobres.

Allan: A Espanya es va fundar [la nació] el 2001. En veure al principi el maltractament que
hi havia cap als llatins, l'abús, va anar creant la nostra nació aquí. Perquè aquí hi havia
molts germans, a Madrid i Barcelona, però estaven dispersats, no tenien l'autorització. Ell
va ser el primer que va implantar la bandera aquí. Tothom ens critica, però realment no
saben què volem fer per a la nostra gent. Fins i tot gent de la nostra pròpia raça, ens critica;
diuen que per culpa d'uns paguen tots. És veritat, però nosaltres no caminem fent mal
al carrer perquè sí, sinó que volem que ens entenguin, que ens comprenguin, que [vegin
que] lluitem per uns propòsits per a unir la nostra raça, la nostra gent, unir tota la gent.

Marco�Antonio: Els hermanitos, quan vam començar, ens reuníem en un parc. Després
vam començar a [mirar d']aconseguir un local, que sempre ha estat la meva mentalitat,
aconseguir locals, que la gent se senti a gust, segura, que no tinguin el pensament en un
parc, de mirar a un costat i a l'altre i no concentrar-se en allò de què un parla. Jo els vaig
dir: "Busquem un lloc on vostès se sentin segurs, on jo pugui fer les reunions el primer
diumenge del mes." Jo no sabia què eren, els casals, abans. Pum! Hi vam anar el primer
diumenge; ens va agradar. Jo m'adonava que ells dubtaven; tots ens miraven amb cara
de "ho deuen ser o no?".

Héctor: Hi ha membres de la policia que ens escolten i ens entenen, i n'hi ha d'altres que
es passen. Hi ha de tot. Jo, de vegades, en part, els entenc. No som nosaltres, però n'hi
ha molts que els entren directament a cops, que jo ho he vist. I ells, quan saben que són
llatins, pensen que pot ser que siguem Latin Kings, i t'acovardeixen i et posen contra la
paret. La primera vegada, malament, però després ja venien més tranquils. Això és el que
volem, que ens vagin coneixent, que sàpiguen diferenciar.

2.4. Un exemple de resolució de conflictes: units pel flow

"No hay horizontes ni fronteras que nos separen,
no hay diferencias de creencias ni de mensajes,
unidos por el mismo sueño en una canción."

Diversos autors, Unidos por el flow (2008)

El diccionari Merriam-Webster defineix flow com un "smootth uninterrupted

movement", encara que hi ha una altra accepció que diu que és una "continu-

ous transfer of energy". En la cultura hip-hop s'utilitza per a fer denotar movi-

ment i barreja, en un sentit musical i corporal, i per extensió també social i

cultural. Per això va ser el terme que van escollir joves latin kings i ñetas, dos

col·lectius immigrants situats a Barcelona, considerats fins fa uns anys com a

perilloses "bandes llatines", per batejar el seu projecte de resolució de conflic-

tes per mitjà de la música.

El gener del 2009 els resultats de la iniciativa es van presentar a l'auditori del

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), laboratori de la cre-

ativitat cultural de la ciutat, després de dos anys de treball intens en una casa

Diversos autors (2008).
Unidos�por�el�flow
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de joventut de Nou Barris (un veïnat barceloní de llarga trajectòria obrera i

immigrant, que en aquests darrers anys ha acollit "nous veïns" provinents de

l'Amèrica Llatina i de la resta del món).

En la iniciativa hi van participar un centenar de latin kings, ñetas i altres joves

del barri, amb l'objectiu de produir un CD de música hip-hop, rap i reggaeton,

un vídeo documental sobre l'experiència, un llibre crònica en què narren les

seves vides i la seva visió del projecte, i una obra de teatre. En paraules de

Xaime López, Chispón, promotor de la iniciativa:

"Hay que seguir creando vida, pero creando vida desde la vida, porque luego es volver a
empezar. Es un proyecto de arte urbano. La idea es que de todos los jóvenes participan
en el proyecto y aquí ya no solamente están Latins y Ñetas sino que hay otros jóvenes:
gitanos, nigerianos, etc. Otra gente del barrio que estén animados a cantar con ellos."

Diversos autors (2008)

2.4.1. Antecedents

El nostre estudi sobre els joves llatins de Barcelona (Feixa et al., 2006) va per-

metre documentar que, malgrat que només una minoria de joves d'aquest ori-

gen pertanyien a bandes, en l'imaginari col·lectiu s'havia establert una for-

ta identificació entre llatins, bandes i cultura hip-hop –de fet, l'estètica rapera

("anar vestit ample") es va començar a confondre amb "ser de bandes". L'estudi

també va posar de manifest la immensa capacitat de creativitat cultural que

hi ha entre aquests joves immigrants transnacionals, que estaven construint

una nova "llatinitat" a Europa.

Latin Kings i Ñetas en pau

Arran de l'estudi, l'Ajuntament, amb el suport d'entitats com Fedelatina (una

federació d'entitats llatinoamericanes) i l'Institut Català de Drets Humans, va

impulsar un diàleg entre les dues agrupacions principals, que es va concretar

en la creació de dues noves entitats juvenils, reconegudes pel govern autònom

català: l'Organització Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya (consti-
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tuïda l'agost del 2006) i l'Associació Sociocultural, Esportiva i Musical Ñetas

(constituïda el març del 2007). Una vegada legalitzades, les associacions volien

mostrar que, més enllà dels problemes de violència que els havien estigmatit-

zat, eren capaces de generar propostes socials i culturals per al conjunt de la

ciutat. La que va tenir més èxit va ser Units pel flow.

Latin Kings i Ñetas en guerra

En paraules de King Manaba, un dels joves participants en el projecte:

"Ara estem units, no com a enemics; com si ens haguéssim conegut de tota la vida,
m'entens? Quan tu vas allà no hi vas com un latin king i quan hi va un ñeta no hi va com
un ñeta sinó que hi anem units pel flow, o sigui, anem al que a mi m'agrada. Jo em vaig
ficar en aquest projecte perquè també estic muntant, i com que porto el meu propi grup,
m'agrada la música i m'agrada això de la producció musical. És el projecte que [va] des
de muntar una base, des de muntar una pista, fins que els artistes puguin cantar i rimar
les lletres. I que la lletra siguin missatges o crítiques constructives, m'entens?"

I en paraules de Julio Bravo, representant dels Ñetas:

"Per a mi l'important és que arribi el missatge. Hi sóc per representar la meva gent. Vull
que arribi al món sencer. Que puguin veure que estem junts, que no tot és guerra i bara-
lles. Tots els immigrants lluitem per un mateix propòsit. I el missatge és que no hi ha
diferència entre nosaltres."

2.4.2. Actors

La iniciativa es recolza en quatre�actors�col·lectius:

El primer�actor és el Kasal Juvenil de Nou Barris, entitat que gestiona un equi-

pament de l'Ajuntament situat en una antiga zona marginal convertida en es-

pai d'acollida de diverses onades migratòries: la interna dels anys seixanta i

la transnacional de després del 2000. El Kasal té vocació comunitària: és mu-

nicipal però el gestiona una entitat privada compromesa amb el moviment
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cívic del barri, molt combatiu des de finals del franquisme, agrupat entorn

de l'Ateneu Popular de Nou Barris (entitat intergeneracional però amb un fort

protagonisme juvenil).

Kasal Juvenil de Nou Barris, Ateneu Popular de Nou Barris, K Industria Cultural

El segon�actor és l'Organització Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya,

versió local de la Totpoderosa Nació de Reis i Reines Llatins (ALKQN, per les

sigles en anglès), dels quals ja hem parlat.

El tercer�actor és l'Associació Sociocultural, Esportiva i Musical Ñetas, versió

catalana de l'Associació Ñetas pro Drets del Confinat, fundada a Puerto Rico

per un militant independentista en els anys setanta per a defensar els drets

dels presos i que després va saltar als carrers de Nova York i d'allà a altres en-

clavaments dels Estats Units i de l'Amèrica Llatina. Encara que als Estats Units

Latin Kings i Ñetas tendeixen a ser grups aliats, quan van arribar a l'Equador

es van produir alguns altercats que els van convertir en suposats enemics.

El quart�actor són altres joves del barri, no necessàriament llatins ni membres

d'aquestes agrupacions, com una jove gitana que canta flamenc i un raper

nigerià arribat fa poc a Barcelona que participa en el projecte mentre busca

feina i intenta regularitzar els papers.

2.4.3. Metodologia

El projecte es va basar en els principis de la recerca participativa, incloent-hi

una tècnica de teràpia de grups –anomenada refleacció– que tendeix a resoldre

conflictes amb la música (sorgida a les faveles del Brasil entorn del hip-hop

intercultural). Va anar madurant a partir de la interacció entre els animadors

que hi van creure i el van impulsar inicialment, els joves de l'associació de ñetas
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i de la nació de kings, algunes entitats que hi van donar suport material i moral

(el Kasal de Roquetes, el Casal de Prosperitat, l'Ateneu) i altres "companys de

viatge" que hi van col·laborar puntualment, com alguns acadèmics, artistes i

militants polítics.

Recerca participativa, hip-hop intercultural, refleacció

Els contactes inicials es van establir a finals del 2005, en un clima encara de

gran suspicàcia entre tots dos grups. El punt d'inflexió va ser un concert que

va tenir lloc a l'Ateneu Popular de Nou Barris el juny del 2006, en què van

participar mig miler de latin kings i ñetas que van acabar ballant plegats un rap

cridant "pau, pau", sense que es produís cap incident. Això va convèncer els

educadors de la possibilitat de proposar un projecte col·lectiu que involucrés

tots dos grups.

El projecte es va formalitzar a finals del 2006, però paradoxalment no va rebre

cap subvenció institucional i va haver d'acudir a un finançament privat a càr-

rec d'una discogràfica (K Industria Cultural), en la qual col·laboren prestigio-

sos artistes alternatius com Manu Chao i Mala Rodríguez. La discogràfica es va

fer càrrec de l'equip de formadors (tècnics de so, músics, professors de ball i te-

atre), a més del procés tècnic d'elaboració del disc i de la resta de productes. La

creació de les cançons va ser un procés d'interacció complex entre la inventiva

dels joves participants en els diferents tallers (les lletres i la base melòdica són

seves), els recursos tècnics aportats pels formadors, i un procés de producció i

masterització posterior a càrrec de la productora. Algunes cançons van tenir la

col·laboració de músics professionals com un dels components del grup català

Dusminguet. Als joves els va costar d'entendre que complir l'objectiu requeria

un treball intens, amb classes i assajos setmanals, i n'hi va haver molts que

s'ho van deixar estar i d'altres que hi van continuar; també s'hi van incorporar

nois i noies entusiastes de procedències diverses.
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2.4.4. Resultats

El producte final, presentat públicament i als mitjans de comunicació a la Casa

d'Amèrica de Madrid el desembre del 2008 i al CCCB el gener del 2008, va ser

un CD que conté setze cançons amb ritmes hip-hop, rap, reggaeton, amb algun

toc de flamenc, de cúmbia, de salsa i fins i tot de música electrònica. Encara que

com és lògic la qualitat de les cançons és desigual, el nivell general és notable,

i la que dóna nom al projecte (UPF) és un ritme encomanadís que combina

raps individuals amb cors i que al seu moment fins i tot va generar la il·lusió

de competir com a candidata a ser la representant espanyola d'Eurovisió.

A més de la música, es va produir un original llibre multimèdia que, a més

del CD, inclou les crònica de l'experiència, relats biogràfics i fotos dels prota-

gonistes, textos acadèmics, dibuixos trencadors, a més d'un DVD documental

en què s'explica l'experiència i es visualitza el viodeoclip promocional.

El tercer resultat del projecte va ser una representació teatral (Más que tres:

teatro cultural de hip-hop) creada col·lectivament pels mateixos participants –

amb l'assessorament d'una directora colombiana compromesa amb el teatre

comunitari–, en la qual els joves dramatitzaven la seva experiència migratòria,

des del viatge inicial i els riscos de la clandestinitat fins a acabar-se fent fotos

davant l'estàtua de Colom i establint un diàleg amb el conqueridor i de passa-

da amb la societat d'acollida. La quarta pota del projecte es va centrar en la

cultura digital, amb la creació d'un lloc web dinàmic, d'un espai al YouTube

molt concorregut, de fòrums de contacte entre els membres de l'Associació, i

fins i tot de baixades de politons per a telèfons mòbils. El llibre va ser presentat

amb el suport d'una campanya de premsa d'un impacte notable: la principal

agència de notícies espanyola (Efe) va distribuir l'esdeveniment per tots els

mitjans; un dels programes musicals de més tradició (Radiópolis) hi va dedicar

tota una emissió, i el suplement de tendències del principal diari (El País) va

publicar una elogiosa crònica de l'experiència.
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Más que tres: teatro cultural de hip-hop

Quin ha estat l'impacte de la iniciativa en la cultura juvenil? Des d'un punt

de�vista�intern, els joves es van sentir protagonistes –subjectes més que ob-

jectes–, però el seu compromís va ser irregular i van necessitar el suport més

o menys regular dels educadors; l'objectiu de crear espais professionals –que

permetessin a alguns d'aquests joves convertir la formació rebuda en una ma-

nera de guanyar-se la vida com a cantants, discjòqueis, etc.– no s'ha concretat

de moment, encara que s'han fet algunes gires. Des d'un punt�de�vista�extern,

la iniciativa va tenir una gran repercussió mediàtica i va ajudar a fer que la

imatge de les bandes llatines a Barcelona millorés, encara que cada vegada

que passava algun fet tràgic tornaven les imatges estigmatitzadores clàssiques.

Des del punt�de�vista�del�producte�cultural, es va demostrar que la falta de

professionalitat no ha pas de ser incompatible amb la qualitat: sembla que el

disc, fins ara, no ha estat un gran negoci, però tampoc un fracàs comercial. La

intenció inicial de competir a Eurovisió va quedar en una idea i prou i tampoc

no es va concretar la candidatura a un dels premis MTV a bandes juvenils. Des

del punt�de�vista�organitzatiu, es va constituir l'Associació UPF, presidida per

un jove llatí que no és de cap grup, però la seva activitat ha quedat ensopida

després d'anar-se'n en Chispón, l'animador que hi va haver al darrere des del

principi, i el trasllat de la seu a un altre local al centre de Barcelona, amb un

teatre de format reduït en què es volen fer actuacions teatrals i musicals.

Potser la repercussió principal s'ha donat en l'àmbit�simbòlic: els joves es van

apoderar de la seva imatge per mitjà de la cultura, cosa que va contribuir signi-

ficativament a gestionar més bé els conflictes interns –per exemple, entre ñetas

i reis– i sobretot les tensions amb la societat d'acollida. Finalment, i no per això

menys important, el projecte va tenir una dimensió europea i transnacional
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gens menyspreable: en una altra ciutat europea amb presència de latin kings i

ñetas (a Gènova, Itàlia) s'han dut a terme iniciatives paral·leles, impulsades en

aquest cas per un centre social ocupat i per la mateixa universitat. I a l'Equador

–terra d'origen de molts dels protagonistes– això que ha passat a Barcelona ha

facilitat un canvi en les polítiques de "mà dura" envers les bandes, cosa que ha

permès la constitució de la corporació de reis llatins de l'Equador, que van ser

rebuts pel mateix president Correa.

2.5. Conclusió

Les bandes llatines són un exemple paradigmàtic del procés de transnaciona-

lització de les cultures juvenils en l'era digital (Nilan i Feixa, 2006). Encara que

les cultures juvenils emergeixen en determinats contextos nacionals i socials,

hi ha múltiples formes de comunicació transnacional, que fan que joves de

llocs diferents i distants s'identifiquin amb estils semblants. Més que una for-

ma de conformitat i imitació, l'adscripció a aquests estils pot ser una mane-

ra de representar tensions i resistències ocultes. El cas de les nacions llatines

mostra una evolució de les bandes locals a les tribus globals en dos sentits:

com a construcció social i com a concepte teòric. Com a construcció social,

la difusió d'estils juvenils transnacionals es pot connectar amb la consolidació

d'un mercat adolescent global (representat en logotips internacionals), però

també amb contextos nacionals o locals particulars en què les tribus urbanes

es converteixen en metàfores de processos de transició econòmica o política.

El març del 2009 el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar el judici als latin kings de

Madrid que hem analitzat en aquest article, perquè no es va provar de manera

fefaent que l'objectiu fonamental del grup fos la comissió de delictes: "Aquest

cabal probatori no justificaria per si sol la qualificació de l'associació il·lícita

sense fallida de la garantia constitucional de presumpció d'innocència", ja que

"no es fa la mínima indicació que autoritzi a traslladar-los [els fets delictius] de

l'esfera estrictament individual a la de l'organització" (Sentència 378/2009, p.

20). Es tracta d'arguments que en part coincideixen amb els del nostre infor-

me pericial. La sentència del Suprem obligava a repetir el procés, i mantenia

únicament per als processaments la imputació d'associació il·lícita ja que tots

havien estat absolts de les imputacions de coaccions i amenaces en el primer

judici. Mentre la sentència condemnatòria del 2007 va rebre un tractament

mediàtic rellevant, l'anul·lació que en va fer el TS amb prou feines va ser no-

tícia. A més, en el segon judici, els mitjans, informats pel ministeri fiscal de

l'obertura de la vista, van difondre informació que –pel que fa a imputats, im-

putacions i petició de pena– es referia al primer judici i no al segon (els im-

putats ja no eren catorze, sinó deu; ja no s'imputaven, com assenyalem, els

delictes de coaccions i amenaces, sinó solament d'associació il·lícita; el màxim

d'anys que sol·licitava el ministeri fiscal ja no eren nou, sinó quatre).
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Un rap per la convivència

D'altra banda, i en aquest mateix període, l'experiència de Barcelona es va es-

tendre a altres llocs: els latin kings i queens van ser reconeguts com a associació

constituïda legalment al País Valencià i les illes Balears, i estan en tràmits de

ser-ho a Múrcia i Navarra. La repetició del judici que va anul·lar el Suprem

va tenir lloc l'octubre del 2010, amb la participació com a perits de tres dels

autors d'aquest text, que, a diferència del judici anterior, vam tenir l'ocasió

d'explicar-nos més a fons. La sentència, però, va tornar a ser semblant, encara

que es van rebaixar les penes.
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Resum

En aquest mòdul hem reflexionat sobre les causes, modalitats i efectes de la

violència juvenil, incloent-hi tant la que té els joves com a victimaris (perpe-

tradors) com la que els té com a víctimes.

En la primera part hem abordat els diferents escenaris que configuren el "tri-

angle" que uneix els joves, la cultura i la violència, que es converteix en un

"hexàgon" quan s'hi inclouen els diferents actors que hi estan involucrats: vic-

timaris, víctimes, testimoniatges, jutges, mediadors i mitjans de comunicació.

Encara que la violència juvenil se sol atribuir a la naturalesa humana (a la me-

tamorfosi corporal dels adolescents i a la força física dels joves), la seva persis-

tència depèn de factors culturals, sobretot de l'educació guerrera per què han

passat els homes en moltes cultures. La violència juvenil sol ser exhibicionista

i grupal: es duu a terme de manera col·lectiva i té com a funció principal mos-

trar davant altres joves i davant la societat el domini sobre el propi cos i sobre

l'entorn. Tant les pràctiques de violència com de no-violència "s'incorporen"

durant el procés de socialització, és a dir, s'aprenen corporalment mitjançant

l'observació i la imitació. La violència juvenil es juxtaposa amb la violència

de gènere, ja que coincideix amb l'aprenentatge dels rols sexuals. Una altra

constant és la dimensió política de la violència juvenil: hi ha moltes violències

simbòliques i quotidianes que es poden interpretar com a formes de resistèn-

cia enfront de la violència estructural o política. L'omnipresència dels mitjans

de comunicació comporta una "pornografia de la violència" (especialment la

juvenil), que solament es pot combatre amb formes de representació atentes

als discursos dels actors i al context social i cultural.

En la segona part hem presentat un estudi de cas sobre les anomenades ban-

des llatines. Les pandillas d'origen llatinoamericà sorgeixen de realitats cultu-

rals en què es barregen influències de la tradició nord-americana (el gang), lla-

tinoamericana (la pandilla), europea (les tribus) i virtual (les xarxes). La seva

reorganització a Europa està vinculada a processos de reagrupació familiar en

què les bandes assumeixen rols d'acollida i assentament. Encara que es puguin

vincular ocasionalment a activitats violentes, no es tracta d'organitzacions cri-

minals sinó d'agrupacions del carrer amb un important component simbòlic.

Les reaccions de les institucions de la societat d'acollida poden afavorir que

es converteixin en grups criminals o en organitzacions culturals. A més, les

pandillas poden participar en processos de mediació, en els quals s'utilitzen

amb èxit la música i altres elements culturals en la resolució de conflictes, com

mostra el projecte Units pel flow.
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Glossari

contracultura  f  Subcultures juvenils que van tenir un particular desenvolupament en el
món occidental a finals dels anys seixanta, caracteritzades per una oposició explícita a la
cultura hegemònica i per l'intent de generació d'institucions alternatives.

cultures juvenils  f pl Conjunt de formes de vida i valors característics i distintius de de-
terminats grups de joves. Manera en què les experiències socials dels joves són expressades
col·lectivament mitjançant la construcció d'estils de vida distintius, localitzats fonamental-
ment en el temps lliure o en espais intersticials de la vida institucional.
en youth cultures

estil  m  Agrupació juvenil de caràcter global, no estructurada ni cohesionada, basada en la
música i l'estètica.

gang   f  Agrupació juvenil, en un sentit ampli, de caràcter informal, pròpia d'àmbits urbans i
populars, que es caracteritza per la vinculació a un territori local, per un lideratge situacional
i per la solidaritat moral que es dóna entre els seus membres. En un sentit restringit, designa
agrupacions no necessàriament juvenils que s'estructuren entorn d'activitats delictives, amb
elaboració simbòlica escassa.

microcultura  f  Flux de significats i valors manejats per petits grups de joves en la vida
quotidiana, atenent situacions locals concretes.

nació  f  Agrupació juvenil de caràcter transnacional, amb un fort component simbòlic i
identitari.

pandilla   f  Agrupació juvenil de base territorial local, estructurada habitualment entorn
de l'oci i de vegades entorn d'activitats il·lícites.

subcultura  f  Minoria cultural que ocupa una posició subalterna en relació amb una cultura
hegemònica o amb una cultura parental.

violència estructural  f  Organització economicopolítica de la societat que imposa condi-
cions de dolor físic o emocional, des d'alts índexs de morbositat i mortalitat fins a condicions
de treball abusives i precàries.

violència política  f  Violència que inclou les formes d'agressió física i de terror, adminis-
trades per les autoritats oficials i pels qui s'hi oposen, com ara repressió militar, tortura poli-
cial i resistència armada, en nom d'una ideologia, un moviment o un estat polític.

violència quotidiana  f  Violència que inclou pràctiques i expressions diàries de violència
en un àmbit de microinteracció: entre individus, domèstic i delinqüent.

violència simbòlica  f  Violència definida en el treball de Bourdieu com les humiliacions
internalitzades i les legitimacions de desigualtat i jerarquia, des del sexisme i el racisme fins
a les expressions internes del poder de classes.

youth cultures   f pl  Vegeu cultures juvenils.
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