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La festa alternativa D-Form es trasllada al centre de Barcelona 

La Guàrdia Urbana va frustrar el concert d'Ojos de Brujo a la plaça Catalunya

Van ser desallotjats dels terrenys del Consorci de la Zona Franca

Laura Nicolás
El festival alternatiu anomenat D-Form va traslladar ahir el concert d'Ojos de Brujo, cantant a dalt d'un
camió, als carrers de Barcelona després que la Guàrdia Urbana frustrés l'actuació a la plaça Catalunya.
El D-Form s'havia de celebrar inicialment al solar del polígon Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat,
propietat del Consorci de la Zona Franca, però van ser desallotjats divendres.

Durant més d'una hora, centenars de joves es van aplegar a la cèntrica plaça per ballar al so dels
timbals amb el vistiplau de la policia municipal. El cap de l'operatiu de la Guàrdia Urbana, però, va
avisar que no permetria que s'instal·lés un escenari per celebrar diverses performances i el concert del
grup Ojos de Brujo. I així va ser. Quan passats tres quarts de nou del vespre va arribar el camió que
transportava els altaveus i altres materials perquè la festa fos completa, els agents van intervenir per
impedir-ho.

Tot i que durant uns minuts es van viure moments de tensió, fins i tot policies antiavalots van preparar-
se per intervenir, finalment els organitzadors van desistir-ne i es va improvisar una manifestació on els
joves concentrats, uns 200, van acompanyar el camió durant la seva marxa. La protesta, a la qual es va
anar afegint gent a mesura que anava avançant, es va dirigir cap a casa de l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, tot i que la Guàrdia Urbana va muntar un dispositiu al mig del carrer Bailèn per mirar d'evitar-ho.
Dins del camió, els components d'Ojos de Brujo -una formació sorgida de l'escena alternativa amb un
considerable èxit comercial- interpretaven les seves cançons sense que es produís una nova intervenció
policial. La forta presència policial va obligar a variar el recorregut de la marxa festiva, que es va dirigir
cap a la plaça Urquinaona i des d'aquí va baixar per la Via Laietana.

Una de les portaveus del festival D-Form, Semolina Tomic, va explicar que amb la concentració a la
plaça Catalunya "volíem fer un acte de denúncia" per la impossibilitat de celebrar un festival de cultura
alternativa "autogestionada i que no té cabuda a l'actual cultura enllaunada i de consum que s'ofereix
des de les institucions".

Els organitzadors del D-Form també van destacar que les actuacions policials demostren que hi ha una
estratègia en què no es permet l'ús de l'espai públic "per a activitats que no reportin beneficis
econòmics". 

La manifestació-festa va recórrer la ciutat vigilada per la policia
Jordi Play
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