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Solidaris

Barri TV, o
sobre com
canviar la
mirada
Conversesdebar, festesdel jovent,protestesa laFeixina i, fins i
tot,unamissa.Sónalgunsdelscontingutsd’aquestmitjàde
comunicacióalternatiu,enelqualelsciutadanssónalhorapúblic
iprotagonistes.Elsmembresde l’associaciórealitzentallers
obertsenquè imparteixenclasses teòriques ipràctiquessobre
audiovisuals.El resultatestàdisponibleen lasevapàginaweb
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PALMA El visor s’ajusta, la imatge
desdibuixada s’aclareix i hi obser-
vam. En el cap de cantó un grup de
persones entona una cançó impro-
visada, amb regust a caló, mentre
una dona amb hijab passeja amb
un carretó i topa amb dues senyo-
res, 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 en-
focar. Un descampat. El to festiu és
marcatpelscolors, lestaulesplenes
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
davantel joventdelbarri.Laproce-
dència de cadascú no esdevé cap
barrera. Ben al contrari, els uneix
l’esperit de protesta. Les seves lle-
tres parlen de crisi, hipocresia polí-

tica, la bandera espanyola... Ningú
nose’nsalva.

Imatgesdebarriada,quotidianesi
senseimportància,quepassendes-
apercebudesper lamajoriarobotit-
zada, que ni tan sols troba temps
peraturar-se imirar.

Llevat d’excepcions puntuals, el
periodista d’avui dia, com a conta-
dor d’històries, s’ha forçat ell ma-
teixaoblidaraquestacapacitat,do-
blegant-se i deixant-se endur per la
marea de continguts sensacionals i
sensacionalistes que marquen l’ac-
tualitat i els interessos del seu “su-
prem”particular.

Arabé,encarahihapersonesque
sís’aturen,quesípensenqueés im-
portant fer-ho.Hoéscontarhistòri-
es.Mostrarl’altrarealitat,donarveu
i protagonisme als éssers anònims
delasocietatenlaqualvivimcoma
mitjà per entendre’ns, conviure,
avançar, créixer. “Contrainforma-
ció”, 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
nomBarriTV.

Elprojecte
Talcomellsmateixosesdefineixen,
Barri TV es basa en “un nou con-
cepte de mitjà en què els veïns són,
amésdepúblic,protagonistes”.

Concretem un poc, però. Merce-
des Mariani, coordinadora del pro-
jecte, ens mostra una panoràmica
de per què i com va néixer el grup,
amb qui col·laboren i quins són els
objectiusacurt i llarg termini.

“IB3, com a televisió pública, és
uninsulta laciutadania”,ensexpli-
ca Mariani. Aquesta i altres inquie-
tuds semblants esdevenen el ger-
men del que serà una agrupació de
persones provinents d’un entorn
formatiurelacionatambelsmitjans
audiovisuals i amb certa participa-
ció o interessos en diferents movi-
ments 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 relati-
vament senzill: els continguts és
graven i més tard es pengen en la
pàginaweb.

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
deveïns.ElpuntdepartidaéselPo-
lígon de Llevant. Allà ideen un pro-
jecte, es presenta al consorci i a
l’Ajuntament i,a la fi,ésaprovat.Els
doblers arriben i la maquinària es
posaenmarxa.

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’ob-
jectiu és oferir una formació bàsica
sobre els mitjans audiovisuals. La

convocatòria està oberta a qualse-
vol persona i el material pot ser de
qualsevol tipus, laqüestióésapren-
dreagravar iamostrar.

L’objectiu de Barri TV és convertir-se en una
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Mai no he estat un optimista
tecnològic. No crec que els
avenços de l’era digital conten-
guin cap bondat inherent. Bé,
tampoc no crec que incloguin
cap maldat intrínseca i per
això em sent igualment lluny
d’aquell catastrofisme, certa-
ment minoritari però no ine-
xistent, que veu en el món di-
gital la darrera encarnació del
Leviatan. Tot depèn de l’ús
que se’n faci, és clar. En qual-
sevol 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 irrup-
ció dels nous canals de televi-
sió autonòmics i privats com-
portaria, amb la fi del mono-
poli 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 Nietz-
sche, 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 res-
ponsables. Els qui fins ara ha-
vien treballat per altres mit-
jans en la creació d’espais de-
mocràtics 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 cana-
litzar la seva lluita. Però els
èxits, i tant de bo que en ten-
guin molts, no els vindran de
la tecnologia, sinó de les seves
conviccions i de la seva tenaci-
tat.•

La tecnologia
no us farà
lliures

Elprojectegeneralesvaperfilant i
la passa següent és orientar els ta-
llers i donar-los un contingut més
social, més crític. La cooperació, la

integració dels nouvinguts i la pre-
venciódelaviolènciadegèneresón
alguns dels temes que es proposen
com a eixos vertebradors dels dife-
rentscursos.

N’ésunexempleelprojectesocio-
educatiu realitzat a Son Roca, on
amb la col·laboració de l’ACIB (As-
sociaciódeCineastesde les IllesBa-
lears) fan diverses activitats, com
arapetitsdocumentals,enquètrac-

tendesd’unaaltraperspectivala in-
tegració en al barriada dels emi-
grantsprocedents,sobretot,depaï-
sosdelsud.

Al finaldel2008,segonsensexpli-
ca Mercedes, tornen a treballar
amb el Consorci Riba i duen a
termediversostallerssobrexenofò-
bia.Alhora,desdelaSoledat,conti-
nuenarribantpetites feines.

TambéalaPartForana
Elscontactess’expandeixenidesde
la Part Forana també arriben algu-
nes propostes. Els membres de
Barri TV es traslladen a sa Pobla i a
Manacor per realitzar dos tallers: el
primer,encol·laboracióambl’Asso-
ciació de marroquins i el segon, de
la mà de l’Associació de dones
porto-riquenyes.
La cosa funciona i, una vegada ini-

ciat 2009, els diferents professio-
nals 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”, afir-
malacoordinadora.

Amb aquesta darrera passa es
plantegen altres debats amb la mi-
rada 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 platafo-
ma independent, un mitjà sense
censura, de continguts oberts, en
quèlamàximasigui la lliurecircula-
ció de la informació, la cultura i el
coneixement.Arabé,sobretot,una
maneradedonarveuaaquestaciu-
tadania traïda pels mitjans conven-
cionals, especialment per aquells
que utilitzen els doblers de l’Admi-
nistraciópública.•

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.

plataforma independent.

Visita la seva pàgina web:
http://barri.tv

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat

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


