
APARTAR LES CÀMERES O TAPAR-NOS LA CARA
(reflexions en torn la presència de càmeres a les manifestacions)

És un fet que la proliferació de persones amb càmeres de foto i vídeo s´ha 
estès a qualsevol acte polític (com pràcticament, a qualsevol altre àmbit de 
les nostres vides quotidianes), des de manifestacions, assemblees o accions 
diverses, especialment als últims mesos. Des de l´esclat del 15-M veiem com 
cada cop hi  han més càmeres en molts dels  espais i  situacions d´acció i 
protesta, i no parlem únicament de càmeres de mitjans de comunicació i 
premsa, sinó de qualsevol persona que assisteixi i participi a un acte polític, 
sigui el que sigui. 

Moltes de nosaltres portem temps insistint en la importància d´allunyar les 
càmeres de premsa i televisió de tot allò que fem. Més enllà de que no ens 
interessa aparèixer ni tenir espai als mass media -ja que volem construir les 
nostres  pròpies  eines  de  comunicació  real-,  sabem  que  qualsevol  tipus 
d´acció política que se surti dels esquemes previstos per la protesta permesa 
des del poder, serà transmesa pels mitjans com quelcom reprovable, perillós 
i  irracional.  Intentaran  filtrar  a  la  població  un discurs  criminalitzador  i 
difamatori  de les pràctiques polítiques contestatàries i  de la gent que les 
realitza,  tot  això  amb  el  clar  interès  de  protegir  els  interessos  polítics  i 
econòmics dels que manen. 

Amb les detencions pels fets del Parlament es fa palès per a que han servit 
les imatges realitzades del bloqueig als polítics del 15 de Juny: donar-li un 
extens recull  d´informació gràfica a la policia i  a  l´aparell  judicial  per a 
poder processar, després de la pertinent investigació, a més de 20 persones. 
Moltes d´aquestes imatges provenen de mitjans de comunicació comercials, 
però també és cert que en la investigació s´han servit d´altres vídeos i fotos 
trobades a internet que ha penjat  gent -amb la millor intenció del món, 
suposem- a diverses pàgines web. 
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Per posar un altre exemple recent, va succeir el mateix a la resistència al 
desnonament del 25 de Juliol al barri del Clot quan desenes de persones van 
intentar evitar amb determinació que la policia fes fora de casa seva a una 
família. Portaran a judici més de 30 persones acusades de diverses faltes i 
delictes  i  gran  part  de  la  informació  i  (probables)  proves  provenen  de 
gravacions de diversa procedència que la policia ha rastrejat a Internet. 

És innegable el potencial de la imatge en la comunicació, però hem de veure 
també la distància i el buit creat pel fenomen espectacular de fer-li fotos a 
tot allò que es mou. S´ha creat un clima de tolerància i benevolència cap a la 
realització indiscriminada de fotos i vídeos -molts cops sense una mínima 
idea  de  seguretat,  gravant,  fins  i  tot,  de  manera  directa  i  a  la  cara  a 
companys  en  situacions  compromeses  i  que  poden  ser  il.legals,  com  la 
okupació d´edificis o la realització de pintades-.  Si  la gent que sortim al 
carrer  contra  tot  allò  que  ens  genera  malestar  d´aquest  maleït  sistema 
capitalista estem a la mateixa banda caldria que tots tinguéssim en compte 
el respecte a la intimitat i la consciència del risc que suposa prendre imatges 
de persones. 

Fartes ja de tolerar tantes càmeres a tot arreu i fartes ja de veure (massa 
sovint  últimament)  els  perillosos  efectes  de  la  proliferació  d´imatges  de 
persones a manifestacions i accions, algunes veiem més necessari que mai 
dir: O APARTEM LES CÀMERES O ENS TAPEM LA CARA!
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