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Solidaris

Barri TV, o
sobre com
canviar la
mirada
Converses de bar, festes del jovent, protestes a la Feixina i, fins i
tot, una missa. Són alguns dels continguts d’aquest mitjà de
comunicació alternatiu, en el qual els ciutadans són alhora públic
i protagonistes. Els membres de l’associació realitzen tallers
oberts en què imparteixen classes teòriques i pràctiques sobre
audiovisuals. El resultat està disponible en la seva pàgina web
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PALMA El visor s’ajusta, la imatge

desdibuixada s’aclareix i hi observam. En el cap de cantó un grup de
persones entona una cançó improvisada, amb regust a caló, mentre
una dona amb hijab passeja amb
un carretó i topa amb dues senyores, ja grans, que s’encaminen cap
al mercat per fer la compra del dia,
parlotejant en el seu mallorquí de
Ciutat.
La mirada s’allunya, tornam a enfocar. Un descampat. El to festiu és
marcat pels colors, les taules plenes
de menjar típic nigerià i la música
que recorda la terra que van deixar
enrere.
Viratge de 360 graus. La Soledat.
Un grup de rap, Punto Norte, actua
davant el jovent del barri. La procedència de cadascú no esdevé cap
barrera. Ben al contrari, els uneix
l’esperit de protesta. Les seves lletres parlen de crisi, hipocresia polí-

tica, la bandera espanyola... Ningú
no se’n salva.
Imatges de barriada, quotidianes i
sense importància, que passen desapercebudes per la majoria robotitzada, que ni tan sols troba temps
per aturar-se i mirar.
Llevat d’excepcions puntuals, el
periodista d’avui dia, com a contador d’històries, s’ha forçat ell mateix a oblidar aquesta capacitat, doblegant-se i deixant-se endur per la
marea de continguts sensacionals i
sensacionalistes que marquen l’actualitat i els interessos del seu “suprem” particular.
Ara bé, encara hi ha persones que
sí s’aturen, que sí pensen que és important fer-ho. Ho és contar històries. Mostrar l’altra realitat, donar veu
i protagonisme als éssers anònims
de la societat en la qual vivim com a
mitjà per entendre’ns, conviure,
avançar, créixer. “Contrainformació”, se’n diu de vegades. Algunes
d’aquestes persones s’han unit a
l’Illa per tractar de dur a terme

aquesta feina: l’associació té per
nom Barri TV.

Elprojecte
Tal com ells mateixos es defineixen,
Barri TV es basa en “un nou concepte de mitjà en què els veïns són,
a més de públic, protagonistes”.
Concretem un poc, però. Mercedes Mariani, coordinadora del projecte, ens mostra una panoràmica
de per què i com va néixer el grup,
amb qui col·laboren i quins són els
objectius a curt i llarg termini.
“IB3, com a televisió pública, és
un insult a la ciutadania”, ens explica Mariani. Aquesta i altres inquietuds semblants esdevenen el germen del que serà una agrupació de
persones provinents d’un entorn
formatiu relacionat amb els mitjans
audiovisuals i amb certa participació o interessos en diferents moviments socials. Així, comencen a fer
reunions.
Sota la “protecció” de Candela
Projectes Solidaris, ja constituïda, i

tenint en compte l’exemple d’altres
experiències com Radio Vallecas,
Barcelona TV i altres iniciatives a
Colòmbia, sorgeix la idea de crear
un mitjà de comunicació alternatiu
la via de transmissió del qual sigui
internet. El funcionament és relativament senzill: els continguts és
graven i més tard es pengen en la
pàgina web.
Segons Mercedes, la primera
passa és establir el contacte amb el
Consorci Riba, el qual els obre les
portes per començar a fer feina
colze a colze amb les associacions
de veïns. El punt de partida és el Polígon de Llevant. Allà ideen un projecte, es presenta al consorci i a
l’Ajuntament i, a la fi, és aprovat. Els
doblers arriben i la maquinària es
posa en marxa.
La coordinadora indica que del
Polígon de Llevant es traslladen,
entre l’abril i l’agost, al barri de
Corea i, més tard, a la Soledat. L’objectiu és oferir una formació bàsica
sobre els mitjans audiovisuals. La

L’objectiu de Barri TV és convertir-se en una
convocatòria està oberta a qualsevol persona i el material pot ser de
qualsevol tipus, la qüestió és aprendre a gravar i a mostrar.
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La tecnologia
no us farà
lliures

ELSTALLERS En què
consisteixen els cursos de Barri
TV? Es realitzen en col·laboració
amb les associacions veïnals i,
en principi, és aquest el públic al
qual són destinats. Els grups es
divideixen en principiants i
avançats i els professors van
instruint els alumnes sobre com
emprar el material i com fer les
seves primeres creacions
audiovisuals. La part pràctica és
la fonamental, és llavors quan
tots surten al carrer i es
dediquen a gravar allò que els
interessa. La durada dels tallers
és modificable i els continguts,
tan variats com les persones
que hi participen. Un dels
darrers projectes en marxa és la
creació d’una sèrie de ficció
amb els alumnes de les Veles.

La iniciativa pren
com a exemple els
models de Radio
Vallecas i de
Barcelona TV
Es va constituir en
associació al principi
d’enguany amb la
intenció de ser un
mitjà independent

plataforma independent.
El projecte general es va perfilant i
la passa següent és orientar els tallers i donar-los un contingut més
social, més crític. La cooperació, la

integració dels nouvinguts i la prevenció de la violència de gènere són
alguns dels temes que es proposen
com a eixos vertebradors dels diferents cursos.
N’és un exemple el projecte socioeducatiu realitzat a Son Roca, on
amb la col·laboració de l’ACIB (Associació de Cineastes de les Illes Balears) fan diverses activitats, com
ara petits documentals, en què trac-

ten des d’una altra perspectiva la integració en al barriada dels emigrants procedents, sobretot, de països del sud.
Al final del 2008, segons ens explica Mercedes, tornen a treballar
amb el Consorci Riba i duen a
terme diversos tallers sobre xenofòbia. Alhora, des de la Soledat, continuen arribant petites feines.

TambéalaPartForana
Els contactes s’expandeixen i des de
la Part Forana també arriben algunes propostes. Els membres de
Barri TV es traslladen a sa Pobla i a
Manacor per realitzar dos tallers: el
primer, en col·laboració amb l’Associació de marroquins i el segon, de
la mà de l’Associació de dones
porto-riquenyes.
La cosa funciona i, una vegada iniciat 2009, els diferents professionals que hi participen decideixen
constituir-se com a associació. “Els
milers d’idees que teníem en el cap
s’havien d’ordenar i reorientar cap

uns objectius més tangibles”, afirma la coordinadora.
Amb aquesta darrera passa es
plantegen altres debats amb la mirada fitada en el futur, com ara la
creació d’una programació fixa o la
redistribució a la web dels vídeos i
els curtmetratges per temàtiques o
per localització.
Tant Mercedes com la resta de
membres de l’associació tenen clar
cap on volen caminar: una platafoma independent, un mitjà sense
censura, de continguts oberts, en
què la màxima sigui la lliure circulació de la informació, la cultura i el
coneixement. Ara bé, sobretot, una
manera de donar veu a aquesta ciutadania traïda pels mitjans convencionals, especialment per aquells
que utilitzen els doblers de l’Administració pública.•
Visita la seva pàgina web:
http://barri.tv

Mai no he estat un optimista
tecnològic. No crec que els
avenços de l’era digital contenguin cap bondat inherent. Bé,
tampoc no crec que incloguin
cap maldat intrínseca i per
això em sent igualment lluny
d’aquell catastrofisme, certament minoritari però no inexistent, que veu en el món digital la darrera encarnació del
Leviatan. Tot depèn de l’ús
que se’n faci, és clar. En qualsevol cas, més quantitat no vol
dir millor qualitat. Més oferta
no vol dir millors productes.
En aquella ja llunyana dècada
dels vuitanta, qui més qui
menys pressentia que la irrupció dels nous canals de televisió autonòmics i privats comportaria, amb la fi del monopoli estatal, una major qualitat
en l’oferta. És obvi que no va
ser així, com tampoc no ho és
en l’actual proliferació de tot
tipus de canal de televisió, via
TDT o plataformes digitals. I
és que, com ja va intuir Nietzsche, la rebaixa estètica per
donar gust a les masses sol
acabar amb la degeneració de
la cultura.
Les noves possibilitats de fer
televisió per internet, el fet
que qualsevol pugui produir i
penjar continguts audiovisuals
a la nova àgora digital, no són
garantia de res, però sí que
brinden noves oportunitats als
ciutadans crítics, actius i responsables. Els qui fins ara havien treballat per altres mitjans en la creació d’espais democràtics i el foment de la
participació i la mobilització
social (cosa que mai no és una
tasca que mogui masses) ara
tenen nous mitjans per canalitzar la seva lluita. Però els
èxits, i tant de bo que en tenguin molts, no els vindran de
la tecnologia, sinó de les seves
conviccions i de la seva tenacitat.•

