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La formació d’agrupacions de joves –me-
nors i majors d’edat– etiquetades com a
bandes juvenils en entorns urbans no és
cap novetat al nostre país. El que sí que

és novetat és que nous grups juvenils apareguts
en el nostre territori prenguin com a model,
s’inspirin i reprodueixin l’estètica, la terminolo-
gia i les característiques genèriques de bandes de
carrer juvenils sorgides als Estats Units a la se-
gona meitat del segle passat. Aquesta aparició no
és casual ni espontània, sinó que és conseqüèn-
cia de la transformació que ha experimentat la
nostrasocietatenelnoumil·lenni.Arabé, lavelo-
citat amb què es produeixen aquests canvis i la
necessitat col·lectiva de trobar explicacions rà-
pides i lògiques a nous fenòmens i les seves ex-
pressions, sobretot si són conductes violentes i
protagonitzades per joves, ens poden conduir a
conclusions i actuacions precipitades, inexactes
o fins i tot contraproduents. Especialment si fo-
menten estereotips, poden ser estigmatitzants
o poden incrementar la sensació d’inseguretat. I
és que el fenomen d’aquests nous grups juvenils
amb un alt grau d’organització i disciplina inter-
na responen a una problemàtica complexa i que
en cap cas es pot tractar i considerar superficial-
ment, ni només a base de mesures de seguretat.

QUE JOVES RESIDENTS A LES nostres ciutats s’identi-
fiquin amb els mateixos noms de grup, emble-
mes, colors i símbols de grups homònims d’altres
països del continent americà en cap cas implica
quese’lspuguiatribuirelmateixnivellderiscper
a la seguretat, la participació en les mateixes ac-
tivitats il·lícites ni semblants graus de violència.
L’objectiu dels grups presents a Catalunya no ha
estat la comissió d’actes delictius amb finalitat
lucrativa. Darrere de molts dels joves que en for-
men part existeixen experiències de mancances
afectives, desestructuració o desintegració fami-
liar idesatenció,quecombinatsambl’exposicióa
d’altres condicionants fan que el grup es conver-
teixi en el substitut de la família i s’hi estableixin
vincles molt forts. El problema, en el fons, no és
l’existència dels grups, sinó la seva dinàmica i el

comportament dels seus membres. La necessi-
tat de fer-se sentir en els contextos socials de
marginació i exclusió on va aparèixer aquest
model de grup féu que la violència s’incorporés
com el llenguatge que garantia ser escoltat i re-
conegut, encara que fos en negatiu. En el nostre
context,notésentitparlard’atributsd’origenge-
ogràfic a l’hora d’etiquetar els grups –com ara la
utilització del terme bandes llatines. Sí que és
certquelamajoriadelsmembresd’aquestsgrups
són nois i noies originaris de països de l’Amèrica
Llatina, però cada vegada més en formen part
joves nascuts a Catalunya i d’altres orígens.

EN UN PRIMER MOMENT, QUAN una societat comença
a escoltar les primeres manifestacions violentes
d’aquesta tipologia de grups s’acostumen a pro-
duir dues reaccions extremes: la negació i l’alar-
misme. La comprensió del fenomen, a través de
l’anàlisi i la generació de coneixement, no inhi-
beix la resposta policial decidida en cap cas quan
aquesta esdevé necessària, més aviat la dirigeix.
Tanmateix, no és la fórmula principal per evitar
situacions de risc derivades de situacions de pre-
carietat social, econòmica o afectiva. En els dar-
rers anys s’ha produït una evolució de la proble-
màtica en una doble direcció. D’una banda, ha
crescut el nombre de grups i de membres, però
en consonància amb el creixement del conjunt
de la població. De l’altra, també s’ha aconseguit
amb l’esforç d’institucions, professionals, enti-
tats i els mateixos joves revertir dinàmiques ini-
cialsd’enfrontamentirivalitatentregrupsiplan-
tejar vies alternatives per ser tinguts en compte,
sempre renunciant a la violència. Les manifesta-
cions de violència protagonitzades per alguns
membres del que hem anomenat nous grups ju-
venils a Catalunya sí que representen un motiu
d’alt interès per a la seguretat, però en cap cas
d’alarma. Disposem del coneixement i els instru-
ments necessaris per revertir aquests processos
i minimitzar les situacions de risc, posant l’èm-
fasi a actuar sobre les causes, no tan visibles, i no
pascentrartotselsrecursossobreelsefectes,que
no deixen de ser la punta de l’iceberg.

Lluís Paradell Subinspector dels Mossos d’Esquadra. Gabinet
de la secretaria de Seguretat del departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Lesnovesbandesjuvenils
“S’ha aconseguit amb l’esforç
d’institucions, professionals,
entitats i els mateixos joves
revertir dinàmiques inicials
d’enfrontament i rivalitat entre
grups i plantejar vies
alternatives, sempre renunciant
a la violència”

Elsermódelesdesconfiances

Desconfieu de les persones
que es presenten a si matei-
xes com a “ciutadans del
món”: Si d’entrada no acla-
reixen de quin món, ha-
vent-n’hi tants, val més
que no en feu cas. Segura-

ment no s’han mogut mai
del seu terròs. Desconfieu
dels grans entusiastes de
l’“ajuda humanitària”: per
regla general, no tenen cap
interès a ajudar el veí. Des-
confieu dels que manifes-
ten sense empatx que es-
tan –i estaran sempre– “a
favor de la vida”. O sigui, a
favor de complicar-la tant
com puguin i mentre pu-
guin. Desconfieu d’aquells
a qui, en temes nobles,
falta temps per invocar
l’“autoritat divina”. Des-

confieu-ne, però, aplaudiu-
los. No deixa de ser un gran
honor que Déu opini exac-
tament com ells. Desconfi-
eu de les persones que sem-
pre “estan d’acord en tot”.
No és que siguin dòcils, és
que no escolten. Desconfi-
eu dels qui han aconseguit
la paradoxal proesa de ser
simultàniament defensors
del “multiculturalisme” i
detractors del “bilingüis-
me”. Són pocs però bena-
vinguts. I de tan mal enten-
dre, que és millor passar de

llarg. Desconfieu dels qui
confien en la utòpica “glo-
balització”. Més global que
la injustícia no crec que hi
hagi res, i tanmateix la in-
justícia és viscuda com un
drama personal. Desconfi-
eu igual dels “creients que
no practiquen” i dels polí-
tics que practiquen sense
ser creients. Desconfieu de
l’autoestima i l’“autoaju-
da”. L’autoestima deriva
en narcisisme, i l’autoaju-
da, en egoisme. Desconfi-
eu dels qui es creuen en

“possessió de la veritat”, i
al mateix temps no deixeu
d’ajudar-los a superar
aquest greu error. Si és que
es deixen ajudar. Natural-
ment que no és gens fàcil.
Finalment, desconfieu de
vosaltres mateixos, i cada
dia us serà més fàcil confi-
ar en els altres. Només
així, sumant i no restant,
serà possible plantar cara,
no a la desconfiança, que
tant se val, sinó a tantes
coses que no mereixen la
nostra confiança.

EN DIRECTE

Els nens
primer
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Tree

Tot llegint ‘Les benignes’ de
Jonathan Littell, es pot apre-
ciar el rigor de l’autor a
l’hora d’estudiar la docu-
mentació abundant sobre
la primera fase de la Shoah
(fins i tot en reprodueix
algun detall pintoresc, com
la descripció que l’historia-
dor Richard Rhodes fa de
Kíev; Littell hi està
d’acord: “sota el càlid sol de
tardor, els til·lers luxuri-
ants i els castanyers vira-
ven al groc”). Atès que
aquesta novel·la ha tingut
èxit aquí, pot ser que modi-
fiqui la visió rutinària que
s’hi sol tenir de l’Holo-
caust, basada com està en
quatre referents –Ausch-
witz, sobretot– que s’han
convertit, de tan repetits,
en malnoms vulgars del
mal. Les benignes, en
canvi, ens recorda que
abans que les famoses cam-
bres de gas obrissin les por-
tes, els alemanys i els seus
col·laboradors locals ja ha-
vien afusellat 1.200.000
jueus a la rereguarda del
front rus: un assoliment
replè d’episodis encara no
convertits en tòpics histò-
rics. Com ara la solució del
problema dels nens petits,
els cossos flonjos dels quals
no paraven bé les bales, que
rebotaven perillosament.
De manera que a Letònia
van decidir llançar els nens
enlaire. La propera vegada
que algú banalitzi l’Holo-
caust tot asseverant que
els israelians, posem per
cas, fan igual que els nazis,
potser no estaria de més
recordar-li la naturalesa
real d’aquests, atestada
prou bé per aquells milers
d’infants hebreus tirats
cap al cel, confosos per la
barreja d’excitació i terror
que devien sentir abans
que uns homes com ara tu
o jo premessin el gallet, ru-
tinàriament.
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