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Els santuaris són llocs que, per essència pròpia, representen els aspectes fonamentals de l’alliberament
animal. Per començar, el punt de partida de tot això:
l’explotació animal. Tan sols s’han de mirar els habitants d’un santuari per comprendre ràpidament que
han estat marcats de per vida per l’explotació. Les
seves històries personals són el retrat viu de les conseqüències d’aquesta idea nefasta que assumeix que
la vida d’altri pot ser entesa com un mitjà, en lloc de
com un fi. El fet concret del rescat també és evident
als santuaris. Ningú no hi ha arribat per si mateix: han
estat d’altres que els han ajudat a sortir d’on estaven
tancats. D’altres han actuat moguts per l’empatia,
per la solidaritat i pel sentiment d’injustícia. Per últim, als santuaris també es plasma la protesta de les
noves formes de relacionar-nos que es proposen des
de l’antiespecisme: no hem de convertir els altres en
mercaderies ni en recursos, hem de respectar la llibertat i la individualitat de cadascú, hem de valorar
els interessos i les necessitats de qualsevol de forma
personalitzada i per igual, sense que l’espècie sigui
un criteri que s’hagi de tenir en compte a l’hora de
prendre decisions, etc.

El protagonisme d’aquesta lluita rau en els altres
animals, això és fonamental. Porten segles patint els
efectes de l’explotació, vivint la cara més fosca de
la domesticació: tancament, separació de famílies,
amputació de banyes, becs i cues, disciplina, rutina
i repressió, eliminació absoluta d’estímuls, selecció
genètica basada en criteris productius, control total
sobre tots els moments i aspectes de les seves vides,
etc. Un procés de segles que ha suposat la modificació tant del cos com l’esperit dels animals explotats,
amb l’únic objectiu d’augmentar-ne la rendibilitat en
el primer cas i instaurar-ne la submissió en el segon.
Un procés viu que s’ha anat desenvolupant no sense
certa resistència per part dels animals, que de punta a
punta del planeta han protagonitzat episodis diferents
que, d’una manera o d’una altra i de diferents modes
i intensitats, mostren el rebuig davant d’allò que els
fan passar: des de bous que es neguen a seguir treballant fins a visons que s’escapen de les granges; des de
porcs que caven forats per davall de les tanques fins a
tigres que ataquen els seus domadors del circ; des de
fugues col·lectives a zoos fins al suïcidi de la dofina
Suzy, protagonista de la famosa telesèrie Flipper (per
saber-ne més, consulteu els textos de Jason Hribal i la
web de Querer la libertad). Per desgràcia, el procés de
domesticació dona els seus fruits i milions d’animals
pateixen l’explotació de manera submissa, com a resignada, i sofreixen en llurs cossos cada moment i
cada agressió sense que això suposi cap tipus de problema per als agressors.
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Ells es queixen. Llurs mirades, llurs crits, llurs ferides al cos, fruit de l’estrés i la desesperació que
moltes vegades els porta a l’automutilació o a atacar-se entre ells, són senyals que ens parlen de la
seva situació. I són aquests senyals que molts cops
fan que una baula del pensament especista es trenqui al nostre interior i comencem a replantejar-nos
la visió del món que hem heretat. Coneixem la seva
situació i, tal com ja hem apuntat, volem que més
gent també la conegui. Aquest és precisament el
sentit de Tras los Muros, un projecte de fotoactivisme que persegueix quelcom tan simple, i alhora tan
complicat, com és precisament això: mostrar-nos
què hi ha darrere dels murs de l’explotació animal.
Imatges i videos que ens conten històries, històries
d’opressió i alliberament que cerquen agitar-nos
per tal que sacsegem el món sencer per acabar amb
la massacre especista. Amb aquest llibre, a més de
posar imatges, Tras los Muros plasma per escrit algunes de les seves reflexions després d’haver conegut
de primera mà dues cares de la història: els centres
d’explotació i els santuaris.
El moviment per l’alliberament animal, pels drets
animals o com vulguem anomenar-lo, té molta de
feina per davant. L’especisme està fortament arrelat en la nostra societat: segles utilitzant la resta
d’animals al nostre caprici han generat un embull
de mites i idees que requereix molt d’esforç de
desfer. Per això, els qui rebutgem continuar perpetuant aquesta opressió sentim quelcom dedins que
ens fa voler compartir les idees i les informacions
que hem conegut, perquè veiem necessari posar el
nostre gra d’arena per acabar amb aquesta situació. Hi ha un proverbi afroamericà que diu: Each
one teach one (Que cadascú n’ensenyi un altre). Quan
a les esclaves els negaven l’accés al coneixement i
l’alfabetització, i alguna aprenia a llegir o es dotava
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d’alguna habilitat útil per al dia a dia, tenien molt
clara la consigna: cal compartir el coneixement. I
encara més si ens l’oculten per mantenir l’opressió.
Amb la situació de la resta d’animals i les idees antiespecistes passa quelcom molt similar: quan alguna
de nosaltres coneix aquesta realitat asfixiant, i alhora les idees i les pràctiques que busquen de superarla, sent la necessitat de compartir-la, de fer que la
resta pugui veure el que succeeix, per així sumar
forces i posar-se, des d’ara mateix, a intentar acabar
amb aquesta situació.
Tothom té unes habilitats, uns coneixements, unes
preferències, quelcom que se’ns doni especialment
bé, quelcom que aprenguem amb més facilitat o
que encaixi millor en la nostra forma de ser. És important buscar una forma de participar que encaixi
amb el nostre tarannà i així podrem donar el millor
de nosaltres, en lloc de frustrar-nos fent quelcom
amb el qual nos ens adiem. I, per suposat, som
capaços de molt més del que ens imaginem. Ens
educaren per no saber fer gairebé res i per creure
que ni tan sols som capaços de fer res, per cridar
i pagar gent que faci totes les coses per nosaltres.
Si poses fil a l’agulla, et sorprendràs de la quantitat
de coses que ets capaç d’aprendre i de fer, com la
resta de companyes. La batalla primera és al cap, si
trenquem amb el que ens hi han ficat, haurem fet
un avenç enorme.
Hi ha molts de camps d’actuació en aquesta lluita.
Tots són importants. Tots són valuosos. Tots són
necessaris. Tots aporten. Cap no és més important
que els altres. Cap, per si mateix, no durà la llibertat per a la resta d’animals. Necessitem treballar a
diversos nivells perquè l’opressió funciona a nivells
diferents.

Hi ha qui s’infiltra a les indústries explotadores per
documentar el que hi ocorre, qui s’endinsa als centres d’explotació per convertir-se en els nostres ulls.
Gràcies a aquestes persones, cada cop més gent sap
què hi ha darrere del consum de l’explotació animal.
Les necessitem.
Hi ha qui fa conèixer aquesta realitat, qui crea publicacions, webs, llibres, organitzen xerrades, jornades, aferren cartells, adhesius i fan tot allò que ideen per ajudar a difondre la situació de la resta d’animals. Gràcies
a aquestes persones, cada vegada més gent s’adona de
com és d’injust utilitzar els altres. Les necessitem.
Hi ha qui dedica el temps i l’esforç a investigar, a
documentar-se, a pensar i elaborar un discurs antiespecista cada volta més ric i elaborat, cada cop més
sòlid, que evidenciï la inconsistència i la perversió de
les ideees de superioritat fonamentades en l’espècie.
Gràcies a aquestes persones, el gegant amb peus de
fang trontolla en la ment de cada vegada més gent.
Les necessitem.
Hi ha qui entra als centres d’explotació i rescata o
allibera els animals presos, amb la qual cosa posa fi
d’aquesta manera a tota una vida de reclusió i possibilita una nova vida que fins al moment se’ls havia negat.
Gràcies a aquestes persones, milers i milers d’animals a
tot el món han esquivat la mort que els havien preparat, han vist el sol i la pluja, han pogut jugar, han pogut
fer-se càrrec de les seves vides. Les necessitem.
Hi ha qui protesta, protesta i segueix protestant, als
carrers, a les portes dels centres d’explotació, als
llocs on es prenen les decisions sobre les vides dels
altres, on sigui necessari. A vegades, per visibilitzar
la situació de la resta d’animals, a vegades per entorpir i incomodar qui els exploten. Gràcies a aquestes

persones, s’han tancat criadors i laboratoris, s’han
impedit caceres, s’han produït canvis i molta de gent
ha conegut aquesta problemàtica en veure la lluita
d’aquestes persones dia rere dia. Les necessitem.
Hi ha qui promou el veganisme com a forma de vida
respectusoa amb la resta d’animals, el fan conèixer,
fan menjadors, receptaris, ensenyen d’altres com
alimentar-se de forma equilibrada sense necessitat
d’esclavitzar ningú. Gràcies a aquestes persones, cada
cop més gent rebutja el consum de productes d’origen
animal i aquest canvi obre la porta a un canvi de percepció i de valors que ens faci augmentar l’empatia i la
responsabilitat vers els altres. Les necessitem.
Hi ha qui centra moltes de les seves energies a fer
costat a les persones que han estat represaliades per
lluitar pels animals. Actes de protesta, alliberaments,
rescats i sabotatges, però també investigacions o la
participació en campanyes poden significar multes o
presó per als activistes. Gràcies a aquestes persones,
les activistes represaliades no estan soles, reben ajuda legal en els seus processos judicials i calor humà
en els seus processos vitals. Es manté la seva presència dins la comunitat i es fa el possible per evitar
que la repressió enfonsi les persones amb les quals
s’acarnissa. Les necessitem.
I, per suposat, hi ha qui munta santuaris, petits oasis
de respecte enmig d’un món de fustigament vers els
animals.
Gràcies a aquestes persones és possible tot el que
trobareu en aquestes pàgines.
Les necessitem.
Ochodoscuatro ediciones
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Tras los Muros
La indústria ramadera, conscient del poder comunicatiu d’una imatge, va molt alerta de mantenir ocult als
consumidors el que succeeix rere els murs dels seus
centres d’explotació i el dolor profund que hi pateixen
els animals. Lluny de les imatges idíl·liques que es mostren al públic, la gran majoria dels animals explotats
passen tota la seva vida amuntegats i no en prats verds
entre muntanyes. La imatge d’una granja amb vaques
i gallines felices només existeix en les campanyes de
publicitat.

Als qui pateixen injustícies.
Als qui prenen posicions.

A les granges confinem i explotem de forma sistemàtica milions d’animals no humans per produir aliments.
Uns fets que hem normalitzat com a naturals i necessaris sota la creença que ells hi són per servir-nos. Considerem que la carn, els peixos, els ous o la llet són
indispensables per dur una dieta saludable i en conseqüència veiem raonable l’existència d’activitats com la
ramaderia i la pesca.
Aquesta idea, que se’ns ha inculcat des de la infantesa,
que està fortament arrelada en la nostra societat i que
és promoguda per qui es lucra amb aquests negocis, en
rares ocasions és qüestionada.

A Javier Bueno Aranzábal.
Sempre crític.
Sempre dissident.
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En les darreres dècades un gran nombre d’activistes
de diferents organitzacions s’han infiltrat en granges i
escorxadors i han demostrat, a través de les fotografies
i dels enregistraments obtinguts, que aquesta indústria
distorsiona la realitat mitjançant acurades i planificades
campanyes de màrqueting.
Gran part de les activitats en les quals m’he involucrat
durant més d’una dècada han consistit a boicotar i pro7

El poder d’una imatge
La indústria ramadera és hermètica. Fes-ne la prova. Vés a un escorxador i demana permís per documentar el treball que s’hi fa. Tens assegurada la
negativa. Per aquest motiu, la major part d’imatges són obtingudes amb càmera oculta. I, fins i tot
així, aconseguir l’accés és una feina complexa. Un
treball que es faria amb normalitat si es tractés de
documentar una altra activitat aquí es converteix en
una labor d’espionatge.
I no és casualitat. Cada imatge obtinguda en una
granja o en un escorxador pot convertir-se en un
cop fort per a la indústria i per als seus interessos
econòmics. Ells ho saben.

Porcs en una gàbia de maternitat

testar contra els llocs on els animals són tancats i explotats, així com a investigar-los i documentar-los. Aquestes vivències, que em feren testimoni de part dels
innombrables abusos, agressions i injustícies que es cometen contra els animals,
foren la llavor del projecte Tras los Muros.1 Sota aquest nom, publico un treball de
documentació i investigació sobre l’opressió que pateixen els animals no humans
en els diferents àmbits d’explotació i també sobre la lluita pel seu alliberament. És
el cas d’aquest recorregut visual. Els protagonistes de les imatges següents són els
habitants refugiats del santuari2 Wings of Heart, un lloc gestionat per activistes on
viuen animals rescatats de la indústria ramadera en un entorn de respecte i equitat.
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L’impacte que les investigacions han tingut en la
societat, i en conseqüència en la indústria, és de tal
magnitud que els activistes som durament perseguits. Als Estats Units, on el moviment de drets
animals té un llarg recorregut, s’apliquen lleis
promogudes per la mateixa indústria de l’explotació animal com l’AEPA o l’AETA3, que tenen
com a objectiu criminalitzar l’activisme en favor
dels animals i fer que es percebi com una pràctica
(eco)terrorista;4 o les lleis Aggag (mordassa)5 de creació recent que prohibeixen filmar i documentar què
passa en aquests llocs.
Un informe de l’any 2011 d’Europol titulat EU terrorism situation and trend report (Informe de la UE
sobre la situació i la tendència del terrorisme) identifica en un dels apartats les activitats de documentació i investigació en centres d’explotació animal
dutes a terme per activistes.6 Els atacs de la indústria contra els qui intentem fer visible el que ens
amaga són constants.

El terme ecoterrorisme encunyat per Ron Arnold,
vicepresident d’una organització de relacions públiques que representa diverses empreses d’explotació
animal, es féu conèixer a l’Estat Espanyol el juny
del 2011. Fou aleshores quan dotze activistes7 de les
organitzacions Equanimal8 i Igualtat Animal9 foren
detingudes per les autoritats i acusades pels mitjans
d’exercir ecoterrorisme, així com de pertinença al
Front d’Alliberament Animal.10 La batuda, dirigida per un jutge recentment premiat per caçadors
en reconeixement a la seva trajectòria,11 rebé gran
atenció dels mitjans més importants de l’Estat.
Després de set anys d’instrucció, amb més d’una
vintena d’imputades (tres de les quals foren posades en presó preventiva) en un operatiu sense
precedents contra l’activisme pels drets animals i
nombroses irregularitats, el cas s’acabà arxivant,
fet que donà la raó a les activistes però que deixà
una porta oberta a la criminalització i persecució
del moviment. La ruta dissenyada per neutralitzar
els qui treballem per l’alliberament animal sembla
clara: la indústria té poder i qui qüestiona l’ètica de
les seves activitats suposa una amenaça per als seus
interessos econòmics.
Quans ens preguntem què ens ha portat a ser vegans i a mobilitzar-nos contra les injústicies inflingides als animals ens ve al cap la primera imatge
que ens sacsejà la consciència i ens féu sentir responsables. Som l’exemple i el resultat del poder i de
l’efecte que tenen les imatges que algú obtingué infiltrant-se als centres d’explotació animal. No s’emprarien tants de recursos a impedir que les càmeres
de les activistes traspassessin els murs d’aquests
centres si no tinguessin aquest poder de canvi.
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La indústria menteix i nosaltres hi col·laborem
Ni l’hermetisme de la indústria, ni els protocols de seguretat ideats per impedir que
les activistes s’hi infiltrin, ni cap del seus murs, no la fan totalment impenetrable. Com
molts d’altres companys, he aconseguit d’accedir a aquests llocs amb la meva càmera
i he estat testimoni de tot el que la indústria no vol que vegis.12 Si encara penses que a
les granges es preocupen pels animals hauries d’entrar a qualsevol per adonar-te que
has estat enganyat. De fet, tots ho hem estat.
Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
(FAO), més de cinquanta mil milions d’animals a l’any13 (sense comptar els animals
marins) moren per satisfer les exigències de l’alimentació humana. Cada cop que això
succeeix, l’espai que ocupava cadascun d’ells a la granja torna a ser ocupat per un altre
animal. I així, any rere any en un cicle sens fi, els animals són tractats com a simples
mercaderies i sotmesos a una vida de violència programada difícilment imaginable.
Basta recórrer als informes de la indústria per comprendre la dimensió d’aquesta
tragèdia.
Si un nadó de 3kg. (humà) creix al mateix ritme que un gall dindi a dia d’avui, quan
tingués les 18 setmanes d’edat, pesaria 680 kg. (Lancaster Farming)14
Fins a 300.000 pollastres han mort els darrers dies a les granges de la província per
culpa de les altes temperatures, segons informaren des de la Unió d’Agricultors i
Ramaders. (El Periódico Meditérraneo)15
Els pollastres ara creixen tan ràpidament que el cor i els pulmons no s’han desenvolupat suficientment per suportar la resta del cos, la qual cosa genera enormes pèrdues
per mort a causa de la insuficiència cardíaca congestiva que en resulta. (Feedstuff)16
Ara bé, davant de la impossibilitat d’escarbar a causa dels sòls de ciment o d’enreixat,
el porc redirigeix aquest comportament vers altres objectes no habituals, un dels
quals pot ser la cua dels seus congèneres de corral, i el que en un principi comença
com un joc i com una forma de combatre el tedi i l’avorriment pot acabar en vertader
canibalisme. (Stolba i Woo-Gush, 1989)17
L’esforç realitzat per la vaca [làctia] en el pic de la lactació és molt alt. En comparació
amb un ésser humà, seria com córrer prop de 6 hores al dia, tots els dies. (John Webster, professor emèrit de la Bristol University)18
Si els conills s’emmalalteixen a voltes és preferible eliminar-los per evitar causes de
contagi i costos de medicació i mà d’obra. (Toni Roca, cuniculicultor)19
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Davant d’evidències i declaracions semblants, podria parèixer que no ens amaguen el que succeeix.
Tot i això, per trobar aquest tipus de testimonis és
necessari recercar en informes que no són difosos
massivament o que passen desapercebuts quan són
publicats tot i descriure-s’hi fets atroços. A això se
suma el bombardeig continu de propaganda al qual
ens sotmet la indústria ramadera per fer-nos creure
que els animals són feliços a les granges i que per
a ells és la seva llar. Però res d’això no és veritat.
La granja és el darrer lloc del món on un animal
desitja estar.
La gestació forçada ininterrompuda,20 l’amuntegament extrem,21 la mutilació de la cua,22 23 el tall de
banyes,24 la castració,25 el tall del bec,26 la separació
prematura de les cries de sa mare,27 28 o els cicles de
llum artificial29 que tenen com a finalitat controlar el
ritme productiu són, entre moltes altres, pràctiques
recollides en la normativa de la indústria i no fets
aïllats de maltractament.
Problemes cardíacs i circulatoris, infeccions, trastorns a les articulacions, coixera, hipotèrmia, degradacions a les potes, feblesa òssia,30 malalties respiratòries,31 cremades,32 estrés social,33 canibalisme,34
dolor crònic i altres malalties físiques i psicològiques
que deriven freqüentment en una mort agonitzant
són assumides com a normals i descrites com a
fets habituals en els informes de la indústria. Totes
aquestes morts no són més que nombres que compensen les seves equacions econòmiques.
Avui dia una gran majoria social considera que la
«crueltat» contra els considerats «animals de granja»
no està bé però continuen les seves vides com si no
poguessin fer-hi res o com si la responsabilitat no
fos seva.

Un percentatge petit va més enllà i s’hi posiciona
rebutjant el consum de carn i de peixos però no
d’ous i productes lactis sota la idea que així no es
contribueix a la mort o al mal dels animals tot ignorant el que en realitat ocorre.
Milions d’ous són fecundats i incubats cada any
per abastar la indústria. D’aquests ous, en surten
pollets d’ambdós sexes. Els mascles de la raça
utilitzada per a la producció d’ous no engreixen
suficientment per ser rendibles per a la producció
càrnica. Com que no poden posar ous i el seu valor
en el mercat és nul, molts són capolats vius.35 Només als EUA moren així més de dos-cents milions
de pollets.
Quelcom de semblant succeeix amb els vedells.
Prop del 75% dels que són venuts com a carn provenen de la indústria làctia.36 El consum d’ous i de
productes lactis no només causa dany als animals
afectats, sinó que també suposa per a tots la fi prematura de les seves vides.
Les tendències actuals de consum apunten que, si
no hi intervenim, cada vegada el consum de carn
serà major i la indústria intensificarà els mètodes
d’explotació. Hi haurà més animals explotats que
patiran un dany encara major.
Arribats a aquest punt, és possible que pensis que
la solució rau en el sistemes de producció extensius com ara la ramaderia ecològica o sostenible.
Arran de la nova veta de mercat que genera l’incipient interès social per qüestions relacionades
amb el maltractament animal i la salut, aquests
negocis són publicitats com l’alternativa ètica a la
granja factoria. Però no és així. Hem tornat a ser
enganyats.
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Una cabra és atordida en un escorxador amb una pistola de pern captiu

Aquestes granges també són empreses que cerquen maximitzar els seus beneficis.
El seu fi és oferir al consumidor productes més sans, ecològics o de major qualitat
i els animals són considerats mitjans per a això. La seva preocupació pel benestar
animal respon a la finalitat d’obtenir una major qualitat de la carn, dels ous o de
la llet, però per als animals aquestes diferències no signifiquen res. Animals que
podrien arribar als quinze o vint anys de vida en condicions naturals són enviats
a l’escorxador a les setmanes o als mesos d’haver nascut en un viatge llarg en què
són privats d’aigua i d’aliment (alguns no el suporten i moren) i, així, redueixen
dràsticament la seva esperança de vida.
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Lara Luengo, fundadora del santuari Wings of Heart, amb Alexia, una cabra rescatada de la indústria ramadera

Conscients de tota aquesta informació, coneixedors de les innombrables privacions i agressions a les quals els animals són sotmesos rere els murs de les
granges, cal que ens demanem si els hem de considerar individus oprimits i si,
en conseqüència, hem d’assumir la responsabilitat del seu alliberament o si,
per contra, continuarem justificant la nostra col·laboració amb la indústria i els
seus crims amb enganys i mentides.
«Benestar animal» o «matança humanitària» són expressions que no tenen cap
significat per als qui volen seguir gaudint de la seva vida en llibertat.
13

Opressors i oprimits
Un individu es troba en una situació d’opressió
quan és sotmès en contra de la seva voluntat i
de forma arbitrària a un patiment que vol evitar,
o quan se li impedeix, de manera arbitrària també, experimentar allò que desitja. Sota aquesta
premissa hem de concloure que els animals no
humans són oprimits. Ells eviten, si poden, allò
que els fa mal o els causa malestar i, lluny de
qualsevol dubte, eviten també tot el que posi en
perill les seves vides.
Els qui considerem l’ètica com l’espai comú en
què qualsevol individu és respectat entenem
que les diferències existents entre els éssers humans com ara el sexe biològic, l’aspecte físic, la
intel·ligència o el gènere (entre altres exemples)
no poden justificar cap discriminació. Així mateix, assumim que la capacitat de poder patir
un dany o de poder gaudir d’una experiència
positiva és el motiu central a l’hora d’establir
una relació d’igualtat i la causa única que origina qualsevol ideal de respecte i d’emancipació.
Per això ens oposem a la discriminació sexista i a la discriminació racista, perquè les raons
sobre les quals es fonamenten ambdues ideologies són arbitràries i perquè aquestes discriminacions fan mal a tercers, alhora que també impedeixen de viure en llibertat a qui les pateixen.
Laura amb Hart
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Tot i això, davant de la discriminació que pateixen els animals no actuem de la mateixa forma.
L’especisme, és a dir, discriminar un animal per
no pertànyer a una espècie determinada (freqüentment la humana), és igual d’injust que el
sexisme, que el racisme o que qualsevol altre
tipus d’actitud discriminatòria, puix que els criteris en què es basa aquesta discriminació són
tan arbitraris com el color de la pell, el lloc de
procedència, el gènere o el sexe biològic.
La intel·ligència dels animals no humans, la
mida dels seus cossos, la seva incapacitat d’expressar-se amb paraules o el seu aspecte físic
no són raons per matar-los, confinar-los en
granges, disparar-los en boscos, torturar-los en
laboratoris o asfixiar-los en mars.
Malgrat totes aquestes evidències, la relació
que hem construït amb ells és extremadament
violenta. Els tractem de les formes més brutals. Els fem embogir rere murs i reixes. Els
matem en massa. I el pitjor de tot: sembla que
no ens importa.
La idea de l’Alliberament Animal i el moviment que en porta el nom sorgeix com a oposició a tota aquesta absurditat. De forma anàloga a altres moviments emancipatoris, dirigeix
el focus a l’opressió de la qual són objectes els
animals no humans perquè, de la mateixa manera que altres oprimits, ells també tenen interès a ser-ne alliberats.

indústria que confronten les posicions i generen debat públic (a més de perjudicar greument
determinades empreses que es lucren amb la
mort d’animals), investigacions que treuen a
la llum la situació que pateixen els animals als
centres d’explotació, alliberaments d’animals
o tasques més institucionals que tenen com a
objectiu influir en l’àmbit legal, són algunes de
les formes en les quals persones en tot el món
han fet de l’Alliberament Animal la seva lluita
diària.
En aquests escenaris de confrontació, presa de
consciència i agitació política i social,37 emergeixen els santuaris com a llocs de refugi per
als animals víctimes de la indústria ramadera i els ofereixen una vida lliure de qualsevol
opressió en un entorn de respecte i d’igualtat.
Al santuari Wings of Heart, Edu i Laura, amb
el suport d’un grup col·laborador habitual, donen refugi a més de tres-cents animals
rescatats de l’explotació ramadera. Cadascun
dels protagonistes de les pàgines que tens a
les teves mans arrossega una història d’abús,
d’abandonament i d’esclavitud.
Les imatges següents i les històries que les
acompanyen són una petita mostra del que
succeeix en aquests llocs cada dia.

Des d’aquestes bases de solidaritat creix i s’expandeix, i es materialitza en diferents pràctiques de lluita. Campanyes de presa de consciència adreçades a la societat, sabotatges a la
Parchís

Coco

Laura fent una volta amb Carmen

Edu es disposa a repartir el sopar entre el grup d’ovelles i cabres refugiades (Mane, Conchi, Jill, Montxito, Pippin, Paco, Susie, Iri, Gene...)

El santuari
Fa temps que la vida de Laura Luengo i Eduardo Terrer canvià per sempre.
Es conegueren defensant els animals i durant anys participaren en projectes i
accions de protesta contra el seu tancament, el seu abús i la seva explotació.
Amb el temps foren madurant les seves idees i també el compromís. Un cop
situats en el context de tot un moviment i conscients del lloc més idoni per
ocupar-hi, prengueren la decisió de fer una passa endavant i crear un santuari
antiespecista.
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Cada dia des de fa ja sis anys, matinen per atendre les necessitats dels més de
tres-cents animals que viuen refugiats en aquest lloc: ovelles, vaques, porcs, ànneres, oques, gallines, cabres, ases i cavalls que han estat rescatats d’una situació
d’explotació programada. La nova vida que els espera a tots és diametralment
oposada a la que patien a la granja. Mentre que allà eren tractats com a mitjans
de producció, al santuari són les seves necessitats les que marquen l’agenda i el
ritme de treball.
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Laura dóna els biberons a Lluvia i Aire

Pablito, un xot refugiat a la seva cadira de rodes. La cama de darrere fou amputada a causa d’una infecció originada a la granja on fou explotat

Aquest exercici de solidaritat es construeix sobre dos principis fonamentals. Un
sobre el qual s’assenta la relació amb l’altre: cada animal és únic, la seva vida li
pertany i com a tal ha de ser tingut en compte de forma íntegra. Un principi que
s’entén com a base necessària per a una convivència respectuosa entre éssers
humans, però que és negat quan es tracta d’estendre’l a la resta d’animals. Un
altre principi sobre el qual es traça el nostre grau de compromís: renunciar als
privilegis. Molts hem heretat un seguit d’avantatges que gaudim en detriment
d’altres. Si bé no tenim responsabilitat en la forma d’obtenir aquestes privilegis,
sí la tenim amb l’ús que en fem. Ja que arribaren a nosaltres de forma il·legítima
20

fruit d’una situació de desigualtat, cal renunciar-hi i transformar-los en eines de
canvi per als qui avui són oprimits.
Aquestes dues idees són condicions innegociables si hom vol sumar-se al projecte. El Santuari no és un campament de treball ni un lloc de retir. Tampoc no
té res d’idíl·lic, com molta gent pensa. Si hom assumeix el compromís amb el
projecte, ha d’apropiar-se d’aquests dos principis i entendre que aquest és un
lloc on es lluita pels animals. Edu i Laura ho tenen molt clar. Així viuen i així
treballen. Si digués el contrari, t’estaria enganyant.
21

Laura medica a Amber

Laura i Sonia atenen Emi

Refugiats
Les persones que han passat part de la seva infantesa en entorns rurals tenen al seu
record una història comuna que ens convida a la reflexió. En les escapades familiars
al poble, jugaven amb animals amb qui establien una relació d’afecte. Però tot canviava el dia en què el porc, el conill o el pollastre a qui s’hi adreçaven pel seu nom
apareixia davant dels seus ulls dins una safata de forn. I el que amb anterioritat era
vist com un simple tros de carn passava a ser reconegut com el cos d’algú a qui havien conegut i amb qui havien jugat.
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Encara que tots sapiguem quina és, normalment evitem pensar en la procedència
de la carn. Els aliments d’origen animal són exposats com a productes prefabricats
i d’aquesta manera és més difícil fer una connexió amb les vides de qui foren morts
per a això. A més, ens valem d’eufemismes per referir-nos a fets molt greus i així evitar qualsevol sensació incòmoda. Si les víctimes fossin humanes parlaríem de crims i
assassinats o, pitjor encara, de camps de concentració. Reemplaça els animals de qualsevol granja per éssers humans i digues-me què és el que veus.
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Sonia i Laura en la sessió de cures de Maru

Els animals que confinem als centres d’explotació posseeixen individualitats que
els fan únics. Tot i això, la indústria els numera i els nega aquest reconeixement,
els converteix en propietats mercantils i impedeix qualsevol apropament a les
seves vides. El nom propi descosifica els animals, visibilitza la seva personalitat i
els fa únics i importants. Per aquesta raó al santuari Wings of Heart cada animal
és interpel·lat pel seu nom. I així, quan hom entén que aquella vaca no és només
una vaca, sinó Carmen; que aquell boc no és només un boc, sinó Alfonso; o que
aquell porc no és només un porc, sinó Bakunin; permet que el món emocional
d’aquests animals s’apropi al seu i comprèn que les seves experiències són per
24

Laura en la sessió de cures de Frida

a ells tan importants com les nostres ho són per a nosaltres: que juguen, que
pateixen la pèrdua dels seus, que estimem i que cerquen afecte.
En visitar un lloc com el santuari Wings of Heart, t’adones quan Laura afirma
que «els santuaris són l’únic lloc a la Terra on els animals rescatats de la indústria ramadera poder ser ells mateixos» del significat i la profunditat que hi ha en
aquestes paraules. Els animals refugiats als santuaris ens recorden que el món
pel qual lluitem és necessari.
25

Dues històries a tall d’exemple
Tenir cura d’una somera que no es pot incorporar per si mateixa o atendre un xot en un hospital
veterinari són imatges inexistents en un context
d’explotació. Si un animal no pot complir el
ritme de producció, s’acaba amb la seva vida. El
seu tractament veterinari té un valor econòmic
superior al preu d’un altre animal en el mercat.
Pot ser que sigui estampat contra una paret, colpejat amb una barra metàl·lica o senzillament
llençat al fems. Els animals que no són rendibles
per a la indústria són considerats rebuig i com a
tal són tractats. Així de cruel, així de simple.
Apropa’t als contenidors de bioseguretat d’una
granja i obre’n un qualsevol. T’hi trobaràs cossos d’animals morts. Ho sé perquè ho he vist en
moltes d’ocasions.
Però quan els santuaris hi intervenen canvien
el destí dels animals com el de Luna o el de
Sergio, les històries dels quals ho expliquen tot.

Cada matí Edu aixeca Luna, una somera que no pot posar-se dempeus per si mateixa a causa d’un problema a la pelvis
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Luna era una somera que no podia posar-se
dempeus i a qui Edu aixecava tots els matins
amb l’ajut d’una politja. Durant vint anys fou
explotada per tirar de càrregues molt pesades.
Algú la comprà en un mercat i la traslladà a una
protectora que, per a desgràcia seva, també es
lucrava amb els animals. Allà patí una rotura
de pelvis i decidiren matar-la ja que els deixà
de ser útil. Amb el fi d’evitar aquest destí, una
tercera persona es posà en contacte amb el santuari, que decidí rescatar-la. Luna passà els seus
darrers anys refugiada al santuari fins que recentment morí com a conseqüència d’una vida
d’explotació

Sergio a l’hospital veterinari de la UAX atès per un equip veterinari

Sergio era un xot que fou apartat de la paridora en la qual hi havia sa mare i, sense gens de compassió, fou abandonat per morir. L’estat de salut en néixer incidia
en la rendibilitat i no compensava mantenir-lo amb vida. El seu plor conduí Edu
i Laura, que es trobaven buscant altres xots abandonats per la zona, fins on era.
El trobaren en estat d’hipotèrmia perquè li havien impedit accedir al calostre (la
«primera llet» que produeixen les ovelles en haver parit). La falta d’ingesta dels
nutrients que conté el calostre durant les primeres hores de vida és una causa de
mort molt comuna entre xots i aquest fet marcà Sergio per sempre.
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Les visites a l’hospital veterinari es convertiren en rutina i, tot i la falta de milloria, Edu i Laura, amb l’esperança amb la qual es lluita per un amic o per un
familiar malalt, seguiren endavant amb el tractament. Lamentablement les circumstàncies de les seves primeres hores de vida marcaren el seu destí i morí en
una de les seves recaigudes.
La manipulació genètica, la sagnia metabòlica a la qual són sotmesos o les malalties a les quals són exposats a les granges i als criadors condemnen de per vida
tots aquests animals i molts no aconsegueixen sobreviure tot i els esforços que
es fan per surar-los. La indústria no perdona.
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Antonio

Ricky

Enola

Watson

Cròtals que pertanyen als habitants del santuari

Un passat com a esclaus
Les marques visibles en molts dels habitants del santuari ens recorden que aquests
animals que avui juguen, corren o es banyen a l’arena han estat esclaus de la indústria
i arrosseguen un passat d’abús i d’opressió. Si eliminem el prejudici especista amb
el qual ha estat escrit el diccionari de la Real Academia Española (RAE), i al lloc en
què veiem escrit persona hi escrivim animal —humà, o no humà— la paraula esclau
és un terme que s’ajusta amb precisió a la realitat
1. adj. Dicho de una persona: Que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra.38
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Yoko

Tal com succeïa amb els tatuatges de les presoneres als camps de concentració de
l’Alemanya nazi o com passava amb les marques amb ferros roents de les esclaves
procedents d’Àfrica, les empremtes inesborrables d’aquests animals fan cruament
visible l’envergadura i la gravetat d’un problema d’opressió estructural: l’especisme.
El marcatge és una pràctica estandarditzada la finalitat del qual és facilitar la classificació i l’administració dels animals. Sense cap tipus d’anestèsia les seves orelles
són perforades o tatuades i els cossos de molts d’animals són cremats amb un
ferro roent
Julieta
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Clara

Mary

Elisa

Alicia

Pipi

Igualment visible és el tall del bec de les anomenades gallines ponedores. Aquests
animals són éssers sensibles i sociables que en llibertat estableixen jerarquies en
què cada individu ocupa el seu lloc. L’amuntegament i la massificació als quals
són sotmesos els impedeix d’establir aquestes relacions de forma saludable i el
seu comportament es torna agressiu i genera habitualment un comportamet caníbal. En lloc d’evitar la causa que el provoca, la indústria, en el seu afany de
maximitzar la producció, ha implementat un procediment que consisteix a amputar el bec mitjançant una fulla roent a través de l’os, cartílag i teixit bla que
origina un dolor agut i crònic.
34

35

Laura i Luna

El món que volem
Reconèixer que els animals no humans són individus oprimits que mereixen solidaritat no pot quedar així: ha de tenir conseqüències en les nostres vides. I molt més
quan sabem que aquesta opressió és patida per milions d’animals i que és de major
intensitat en ells que en altres grups d’oprimits. Basta passar uns minuts en un escorxador o presenciar una pràctica de vivisecció per adonar-se que això és un fet. És
poc probable que cap ésser humà tingui una vida pitjor que la d’un pollastre en una
granja industrial o que la d’un gos en un laboratori.
Hansel, Edu i Gretel
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Martita

El veganisme, definit com la renúncia a l’explotació animal, no pot ser considerat
una opció com la gran majoria defensa, sinó un imperatiu moral si assumim que
l’opressió ha de ser eliminada en totes les seves formes.
Si considerem que l’oposició a l’esclavitud infantil, a la tracta d’éssers humans o
als camps de concentració (entre altres fets) no són opcions, sinó les respostes
adequades a injustícies intolerables, no hi ha cap raó per relegar el veganisme a
una mera qüestió d’elecció personal. La discriminació que pateixen els animals no
pot ser reduïda a una simple opció.
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Barry

A més, hi ha una altra qüestió que no podem
obviar: la renúncia a la participació d’un fet
injust no té com a conseqüència que aquest
arribi al seu final, car mentre d’altres segueixin
participant-hi el fet seguirà existint.
Si considerem que tenim la responsabilitat
d’intervenir davant la injustícia i de no mirar
cap a una altra banda quan succeeix, és inevitable concloure que la lluita per alliberar els animals de l’opressió que pateixen tampoc no pot
ser reduïda a una altra simple opció.
Sempre han existit éssers humans que han
compromès llurs vides per lluitar pel món
que volien, que han pres posicions contra les
injustícies i s’han solidaritzat amb qui les patien. I ho han fet, tot i les conseqüències a què
s’exposaven o a pesar de l’esforç que els suposava una implicació així.
Les companyes que avui són a presons, les que
planegen noves campanyes contra la indústria,
les que s’hi infiltren, les que es dediquen amb
ple esforç a fer prendre consciència o les que
han fet possible la història que aquí t’he contat han renunciat a llurs privilegis i han pres
posicions.
És fàcil mirar la història. Mirar enrere i pensar
que, d’haver presenciat fets atroços, hi hauríem
intervingut. Ara és el moment de saber si ens
hem estat enganyant.
És hora de prendre posició.
Salut i llibertat.
Moni

Hope

Preguntes a Laura
Com són els animals que explotem a les
granges?
Creixem amb idees equivocades sobre com són,
infravalorem les seves capacitats perquè ens
ensenyen que tan sols són menjar. Així podem
justificar que nadons amb pocs mesos de vida
vagin a l’escorxador perquè la seva carn és més
tendra, que les mares siguin separades dels seus
fills per robar-los la llet o que pateixin una vida
d’amuntegament per poder prendre’ls els ous.
Hem menyspreat durant molt de temps les capacitats dels animals i els hem reclòs en unes condicions de vida miserables com si de màquines
es tractessin.
Cap animal no és una màquina, només desitgen
viure i poder fer-ho en llibertat.
És indescriptible experimentar com, per primer
cop i després d’haver viscut explotats, poden córrer i moure’s lliurement, sentir-se estimats i segurs i el moment en què decideixen jugar i confiar.
Els santuaris són l’únic lloc a la Terra on els animals rescatats de la indústria ramadera poder ser
ells mateixos.
Ricky i Laura
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Per què no està bé menjar ous, tot i ser de gallines d’allò que en diuen «semillibertat»?
Pensem en alguns animals com a «coses» útils. Ningú no pensa a prendre els ous a un gorrió per consumir-los,
però tot canvia quan es tracta de gallines.
Les gallines, tal com les coneixem a dia d’avui, han patit un procés de selecció genètica que les porta a dur una
vida desnaturalitzada. Neixen en incubadores, els pollets mascles són rebutjats i triturats vius per a pinsos. Als
quatre o cinc mesos les gallines són venudes a granges industrials, a granges ecològiques o al comerç rural. Els
seus cossos alterats per la indústria els porta a pondre un ou diari, dos-cents més a l’any del que seria natural.
Totes moren abans dels tres anys per problemes relacionats amb la posta d’ous: infeccions, càncer...
L’esperança de vida d’una gallina és de deu anys i en rares ocasions superen els tres. Literalment els ous les
maten. Als santuaris procurem esterilitzar les gallines per tal de frenar la posta d’ous amb l’objectiu que puguin dur una vida més saludable.
Sé que alguna vegada has pensat de deixar això enrere, però quelcom t’ha fet seguir endavant. Què
ha estat?
Les condicions de vida al santuari són dures. Tots els dies t’enfrontes a problemes que et fan perdre les forces. Però
aquesta és la nostra feina, els animals no tenen veu i no els deixarem sols per molt dur que sigui.
Decidires deixar la teva «altra vida» enrere. Ja fa anys que no passes temps amb els teus amics ni amb
la teva família i que no gaudeixes d’oci o de dies de descans. Has encertat en aquesta decisió presa?
Treballar en un santuari gairebé sense suport i haver-se d’enfrontar a quelcom tan arrelat com és el consum de
productes animals et fa entendre quines són les qüestions importants. Som sociables i necessitem el suport de la
nostra família i dels éssers estimats, però hi ha moltes qüestions que estan sobrevalorades en una societat que ret
un culte excessiu a la felicitat i al benestar personal. La felicitat i el benestar són importants, però allò que és just
és que sigui equitatiu per a tothom que sigui capaç d’experimentar-ho. Això inclou els animals.
Les bases de la nostra societat estan construïdes sota un prisma egoista: en què molts podem gaudir de molts de
privilegis i la majoria no té accés ni al més bàsic.
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Doc i Laura

Preguntes a Edu
Si haguessis de condensar en un paràgraf
una explicació per a un tercer del que fem als
animals, què diries?
Explotem, massacrem i generem patiment indescriptible de forma sistemàtica a milions d’animals
que, com nosaltres, volen viure la seva vida.
Opressió titànica justificada en una superioritat
inconsistent de l’humà sobre la resta d’animals
que genera la discriminació arbitrària més estesa
de la història: l’especisme, que és la discriminació
en funció de l’espècie. Ens sentim amb el dret
de torturar, matar, empresonar o violar els qui no
són humans, simplement perquè ho podem fer.
Edu i Ruth
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Sabent que hi ha milions d’éssers humans patint innombrables injustícies, per què decideixes involucrar-te de forma tan activa en la seva defensa?
Per dos motius. El primer és que l’explotació animal és la injustícia que més víctimes provoca, en una quantitat infinitament superior a qualsevol altra. En només unes setmanes moren tants d’animals en granges i
escorxadors com humans viuen a la Terra.
El segon és que els animals no humans no poden defensar-se, no poden rebel·lar-se. Els forcem en una situació en la qual només poden resignar-se a patir l’inefable i abusem del fet que l’adaptació evolutiva no veié
necessari dotar-los de la capacitat d’unir-se per lluitar contra un enemic comú.
Hi ha un tercer motiu, però és subjectiu. Hi ha una innocència que envolta els animals no humans, quelcom
semblant a allò que pots veure en un nen o en un nadó, que fa que la injústicia comesa contra seu em sembli
encara més injusta i cruel, si això fos possible.
Durant les setmanes que vaig passar al santuari, parlàrem molt de la necessitat de comprometre’s i
de solidaritzar-se amb qui és oprimit. Què és el compromís per a tu?
El compromís és renunciar al dret de ser feliç a costa d’altri, perquè la nostra felicitat i el nostre benestar solen
estar construïts sempre, sigui a pocs quilòmetres o a l’altre costat del món, sobre l’opressió d’altres. Si tenim
el privilegi de poder decidir la nostra vida i com viure-la, aleshores tenim el deure de lluitar perquè aquest
privilegi també el tingui la resta.
El compromís és el deure de fer, de la teva lluita, la millor lluita que puguis fer. El compromís és solidaritzarse amb els oprimits, amb els més oprimits en quantitat i patiment, i dedicar totes les teves forces a lluitar pel
seu alliberament.
Els animals explotats necessiten la major revolució que puguem imaginar. I no s’aconseguirà ni lliurant el
nostre temps lliure, ni lliurant tot el nostre temps. El que necessiten és que ens comprometem a lluitar per ells
tant com puguem i que portem altres humans a recórrer aquest camí, talment com una flama en la foscor que
no només brilla sinó que s’encén més.
Això és per a mi el compromís: entendre que l’explotació animal és una guerra declarada pel món sencer
contra la resta d’animals, que són massacrats a cada segon, i comprendre i assumir que el canvi no vindrà sol,
sinó que serà la suma d’infinites passes petites. I, per molt llarg que sigui el camí, és un camí que s’ha de fer.
Mentre algú llegeix aquestes paraules, moren milions d’animals.
Què és el compromís? És, senzillament, l’única oportunitat que tenen els animals explotats.
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Sobre l’ús del terme animal
En ocasions he fet ús de la paraula animal en substitució d’animal no humà amb l’únic propòsit de facilitar la lectura. Els éssers humans
també som animals, per la qual cosa la utilització del terme animal per referir-nos a la resta d’animals és discriminatòria i s’ha d’evitar i
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En alguns moments he fet ús de la paraula alliberament en comptes d’usar la paraula rescat de forma intencionada, car rescatar algú d’un
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L’abisme no ens deté,
l’aigua és més bella estimbant-se
RICARDO FLORES MAGÓN

En record de Blacki, Esther, Sergio, Rebeca, Emma, Trasto, Eve, Fermi, Coque, Ismael, Sonia, Hirosha, Nagasaki, Wings, Ronnie,
Despeluchi, Martita, El Doctor i Belén, refugiats del santuari que moriren durant la realització d’aquest llibre.
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Sense comptar els peixos, que es comptabilitzen per tones, cinquanta-sis milions d’animals són forçats cada any a la producció de carn,
llet i ous. Vaques, porcs, gallines, galls dindis, ases, conills i altres animals són condemnats a una vida programada de violència i de
sotmetiment.

Notas al final

En oposició a aquesta injustícia, un petit (però molt compromès) grup d’éssers humans lluita amb l’exigència d’acabar amb això i estén
un missatge d’alliberament. Els santuaris emergeixen enmig d’aquest escenari de confrontació, presa de consciència i agitació política
i social com a llocs de refugi per als animals víctimes de la indústria ramadera i els ofereixen una vida lliure de qualsevol opressió.
Al santuari Wings of Heart, Edu i Laura, amb el suport d’un grup col·laborador habitual, donen refugi a més de tres-cents animals víctimes de la indústria ramadera. Cadascun d’ells ha patit la duresa del règim de l’explotació ramadera i arrossega una història d’abús,
d’abandonament i de brutalitat. Aquí se’ls allibera, se’ls protegeix i se’ls torna la vida que els fou robada.
Les imatges que trobaràs en aquest llibre són un petit reflex del que succeeix cada dia en aquests llocs.
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