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[ESTRENA] Documental ‘Termitas’, sobre el
‘cas Bárcenas’ i la corrupció a l’Estat
espanyol

CRÍTIC ofereix als seus subscriptors l'estrena 'on line' del
documental 'Termitas', produït per l'Observatori DESC i dirigit per
Xavi Artigas i Xapo Ortega. El reportatge, que fa servir el 'cas
Bárcenas' com a fil conductor, és una reflexió col·lectiva sobre la
cultura política i la corrupció a l'Estat espanyol des de la Transició
fins a l'actual moment històric. El film es projecta dimarts a les
18.30 hores al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona en un acte
obert a tota la ciutadania.

Redacció CRÍTIC

CRÍTIC us ofereix l’estrena on line del documental Termitas, produït per l’Observatori DESC i
dirigit per Xavi Artigas i Xapo Ortega, sobre les arrels de la corrupció a l’Estat espanyol. El
reportatge, que fa servir el cas Bárcenas com a fil conductor, és una reflexió col·lectiva sobre la
cultura política i el sistema de corrupció des de la Transició fins a l’actual moment històric.

El film, dirigit pels autors del documental Ciutat Morta, ha estat recentment premiat al Festival de
Cinema de Drets Humans de Barcelona com a millor llargmetratge. Aquest dimarts,
l’Observatori DESC el projectarà en un acte obert al públic a Barcelona a les 18.30 hores al Pati
Llimona amb motiu de la cloenda del IX Curs de Drets Socials. L’acte serà presentat per Jordi Borja,
president de l’Observatori DESC, i hi participaran Gonzalo Boye i Isabel Elbal, advocats de l’equip
jurídic responsable de la querella criminal contra Bárcenas.

El documental, realitzat per la productora Metromuster, mostra els secrets del sistema judicial
espanyol a través d’un dels casos més emblemàtics de corrupció, el cas Bárcenas. Hi parlen
l’exjutge Elpidio Silva, l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, l’activista Ada
Colau o els advocats Jaume Asens, Isabel Elbal i Gonzalo Boye, entre d’altres.

L’origen del cas Bárcenas apareix el 2009 quan es descobreix un dels casos de corrupció més
importants de la història recent de l’Estat espanyol: la trama Gürtel. Arran d’aquesta
investigació apareixen el 2013 els anomenats papers de Bárcenas. Entre el cas Gürtel i el cas
Bárcenas ja sumen més de 200 imputats, 74 dels quals polítics i expolítics del Partit Popular, però
també empresaris de les principals constructores, que apareixen com a donants del partit. Tal com
assegura al documental el jutge Elpidio Silva, recentment inhabilitat pel Consell General del Poder
Judicial, “la delinqüència econòmica organitzada és invisible, com les termites, i es menja
per dins qualsevol institució de l’Estat fins a laminar-la”.
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