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Sempre al costat dels repressaliats
IDREN

En aquests temps en que 
la repressió i la persecució 
segueixen castigant als qui 
s’enfronten als poderosos, la 
CGT sabem quin és el nos-
tre bàndol i mai estarem al 
costat dels qui defensen als 
poderosos i reprimeixen als 
febles.

Després de 40 anys de la 
mort del genocida Francis-
co Franco, en ple 2018 i amb 
el règim del 78 controlant 
encara tots els engranatges 
del poder, a l’Estat espan-
yol hi ha presos polítics i es 
continua perseguint i apa-
llissant als qui s’enfronten al 
sistema, als abusos dels po-
derosos i a les injustícies co-
meses pels governs de torn.

La suposada democràcia en 
la qual vivim continua blin-
dant als governants, jutges 
i policies que trepitgen els 
drets i llibertats dels més 
febles i reprimeixen músics, 
activistes, artistes, polítics, 
sindicalistes,... Cal tenir clar 
que no es pot confiar en la 
bona voluntat de les institu-
cions de l’Estat encara que sí 
en el poder del poble, com 
es va demostrar aquell 19 de 
juliol de 1936, prenent ca-
sernes i fent front al feixis-
me.
En aquests temps en que 
el franquisme es resisteix a 
morir i segueix present en 
els nostres carrers, la CGT 
segueix reclamant “Veritat, 
Justícia i Reparació” per 
a totes aquelles víctimes 
del feixisme i exigeix a les 

institucions de l’Estat que 
s’acabin les celebracions 
d’exaltació del franquisme, 
que es localitzin i s’exhumin 
a totes les repressaliades del 
règim franquista perquè re-
cuperin la seva dignitat, que 
s’investiguin tots els crims 
comesos contra el bàndol 
republicà, que s’investiguin 
els casos de bebès robats, 
que les empreses beneficia-
des gràcies al treball esclau 
de tantes persones preses 
del franquisme compen-
sin als seus familiars, que 
s’expliquin en totes les es-
coles les raons de l’exili de 
milers de famílies i que es 
declarin nul·les totes les sen-
tències condemnatòries dels 
tribunals militars feixistes 
que van acabar amb la vida 
de milers de dissidents al rè-
gim del bàndol franquista.
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Una de les creacions més interessants del procés català han estat 
els comitès de base anomenats Comitès de Defensa del Referèn-
dum, posteriorment reconvertits en Comitès de Defensa de la 
República. Aquests comitès van néixer com a idea fa aproxima-
dament un any a l’espai de la CUP davant la imminència de la 
celebració del Referèndum d’autodeterminació i la constatació 
que el Govern de Rajoy ho intentaria impedir. No obstant això, 
els CDR no van començar a funcionar fins al dia 20 de setem-
bre, quan va tenir lloc una sèrie de mobilitzacions populars 
contra la repressió i quan es van enviar a Catalunya 6000 poli-
cies per tractar d’impedir el Referèndum. En aquell dia tothom 
va començar a assumir que la cosa anava de debò.

Els CDR són una mostra d’autoorganització popular horit-
zontal. Van tenir el seu baptisme en el propi Referèndum de 
l’1 d’octubre, obrint col·legis electorals, autogestionant unes 
eleccions —qui ho anava a dir— i protegint físicament els 
col·legis electorals tot el dia. Posteriorment, per als dos dies 
de vaga convocats en protesta per la repressió l’1-O els va re-
convertir en comitès de vaga de cada població.

A partir d’aquests dies d’octubre els CDR es van consolidar 
com una part més del sobiranisme independentista i van su-
perar qualsevol possibilitat de ser controlats per cap sector 
polític. En unes setmanes les contradiccions dels dirigents in-
dependentistes i de les entitats ANC i Omnium Cultural, que 
fins llavors havien liderat el procés, van deixar lliure el pas als 
comitès de base que van ser els qui van convocar una vaga ge-
neral el dia 8 de novembre. Des de llavors es mantenen d’entre 
250 o 300 CDRs que s’han reconvertit en un col·lectiu més 
de la vida associativa de cada població i que van convocant 
mobilitzacions, com ha passat en diverses ocasions a nivell 
general, i en incomptables ocasions a nivell local.

Per l’exposat fins ara, pot resultar estrany que en els CDR exis-
teixi el component llibertari, però hi és i té la seva impor-
tància. Presentem avui 6 entrevistes a companyes i companys 
que participen en aquests comitès. A causa de l’extensió de 
les respostes (el que s’agraeix), hem volgut fer un resum amb 
els extractes que ens semblen més significatius. Però si es diu 
‘traduttore traidore’, tot resum té el biaix de qui ho realitza. 
Les entrevistes completes estan als enllaços http://www.alas-
barricadas.org/noticias/node/40066 i
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/40067.

El rol llibertari en els CDR catalans
Encara que el moviment llibertari no s’ha bolcat, en la partici-
pació dels comitès, no ha estat difícil trobar companyes anar-
quistes que participin en CDRs. Però no solament hi ha anar-
quistes en aquests deu CDR, estimem que existeix presència 
llibertària en la quarta part dels comitès, deixant a un costat 
a aquella gent que entenem que és anarquista i no ho sap que 
milita en tots els moviments socials.

En el qüestionari hem començat amb bastants preguntes per 
comprendre millor què és un CDR, el seu funcionament quo-
tidià, la seva evolució. Posteriorment hem volgut escoltar què 
opinió tenen les companyes sobre la participació de les lliber-
tàries en els esdeveniments que s’han viscut i es viuen a Ca-
talunya i finalment, els hem demanat que analitzin la situació 
política actual:
- En quin CDR estàs? Quin perfil de gent ho compon?
- Tenim entès que els CDRs sorgeixen per recolzar logística-
ment a la Generalitat en el Referèndum de l’1-O. Com neixen, 
evolucionen i com és la seva trajectòria fins ara? Quan i per-
què decideixes participar en el CDR?
- Com és el dia a dia del teu CDR? (el que es pugui explicar - 
nombre d’assistents i freqüència de les assemblees, activitats 
que s’han realitzat o realitzen,...)
- Creus que ha tingut una mica d’influència el 15M en el seu 
funcionament? Sembla que es va aprovar la proposta de fun-
cionament dels CDR basada en el confederalisme democràtic, 
com valores la seva implantació i la seva validesa pràctica 
com a mètode de coordinació?
- Els CDRs estan pel social o són entitats nacionalistes? Tenen 
estratègia? Quin tipus de país està proposant el teu CDR?
- Consideres una contradicció militar en un espai amb perso-
nes nacionalistes?
- Quina opinió tens del paper jugat pel moviment llibertari 
des de l’1-O? Què es va poder millorar?
- Penses que realment se’ls va escapar la situació de les mans 
als polítics catalanistes l’1-O i 3-O?
- Com ha afectat l’atac mediàtic i jurídic sobretot a partir de 
les accions en l’operació tornada de la setmana santa?
- Què li diries als companys de la resta de l’estat espanyol so-
bre el moment que viu Catalunya?
- Què opines del paper jugat pels partits catalans des de l’1-
O? Havent-hi aquesta efervescència en la societat perquè els 
governs sempre els dirigeix el PDCAT?
- Què creus que farà Quim Torra? Com han encaixat els CDR 
que sigui el nou President?

Les persones que hem entrevistat són: Joan de la Garrotxa i 
militant de CNT Olot, Aitor de Vallcarca i participant en la 
Assemblea de Vallcarca, David del Clot membre de Embat, 
Edurne, també de Embat i del CDR de Mèxic DF, que ens 
donarà una dimensió internacional, Oleguer de Vilamajor i 
que participa a Ca Tonal i Marta que prefereix no dir d’on és 
per que el seu CDR té casos repressius damunt.

Primer de tot el funcionament
Joan: El CDR al que pertanyo, funciona per assemblees, està 
dividit en diferents comitès o equips de treball per a cada 
branca de tasques. Es coordina amb la resta de CDR de Ca-
talunya de manera Federal i amb una ENORME autonomia 
local. El nombre d’assistents habitual, ronda entre les 50 i 100 
persones. Les activitats són manifestacions, xerrades, creació 
de propaganda, de teixit associatiu amb altres organitzacions 
d’esquerres i altres activitats que tots podem veure en els pe-
riodicos i no fa falta explicar.

Oleguer: A part de les comissions “Comunicació”, “Accions” i 
“Activitats” surten dues comissions noves: Procés Cosntituent 
i Desconexió, aquesta ultima destinada a anar pensant coses 
que podem anar fent ja al poble per desconnectar-nos de 
l’Estat, des de l’autogestió veïnal als temes fiscals i tal. 
Posteriorment vam crear dues comissions més: una per a 
gestió de conflictes dins del CDR (posant al centre també 
les relacions personals) i una altra per afrontar la polaritza-
ció dels nostres veïns i buscar formes de diàleg i inclusió. A 
aquesta última l’anomenem “Cohesió Territorial”. Dos encerts 
a tenir en compte: 1) Molta obertura a tots els veïns del po-
ble (amb mecanismes de seguretat fàcils a causa que els veïns 
es coneixen bastant), i al mateix temps un grup de Telegram 
amb les persones que prenen responsabilitat en una comissió 
o acudeixen a tres assemblees seguides (perquè la gent que 
es compromet, que s’ha mantingut en un grupet d’entre 20 i 
35 persones, no es cremi, i al mateix temps fomentar que les 
persones prenguem responsabilitat) 2) Limitar el temps de les 
assemblees en què es parla de coses supra-locals al 20% (en 
ocasions excepcionals més), perquè el procés de coordinació 
de tots els CDRs (en el qual participem activament) no ens 
arrossegui de la nostra principal força, l’organització local co-
munitària.
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El rol llibertari en els CDR catalans
Composició i presència lliber-
tària
Joan: El CDR (Assemblea en Defensa de les Llibertats de la 
Garrotxa. ADL) al que pertanyo (encara que no sóc un habi-
tual de les assemblees), es crea a partir d’una assemblea oberta 
de CNT Olot el dia 5 d’octubre de 2017. Just als 2 dies de la 
Vaga General del 3 d’Octubre. En CAP CAS parteix d’unes 
directrius o consignes d’entitats externes o de la Generalitat.

Aitor: CDRL de Vallcarca, la Salut i Penitents. El compon 
gent extremadament variada. Estem algunes llibertàries, sin-
dicalistes, membres d’AMPAS i AFAs de col·legis del barri, 
gent gran vinguda d’ERC i ANC, alguna gent jove sense afi-
liació política, etc.

David: En el CDR Clot-Camp de l’Arpa. El componen per-
sones de tota índole i afiliació política dins de l’espectre inde-
pendentista. Encara que predominen els discurs d’esquerra i 
rupturistes, és difícil dir si això es correspon amb una major 
presència de militants d’aquest signe, o simplement és fruit 
de la conclusió col·lectiva que aquesta és l’estratègia a seguir.

Oleguer: El nostre CDR —Vilamajor— es crea un parell de 
setmanes abans de l’1 d’octubre quan un grup de veïns (que 
informalment formem part d’un moviment veïnal comuna-
lista que s’està animant els ultims anys al poble) coincidim 
que el referèndum és una bona oportunitat per defensar 
l’autoorganització veïnal com a mitjà i fi, i volem estar pre-
sents en ella d’una forma crítica constructiva.

Idees-força dels CDR
Oleguer: […]En aquest sentit, el 15 d’octubre impulsem un 
debat dins del CDRL amb l’objectiu de posar damunt de la 
taula les diferents maneres d’entendre “independència” i “de-
mocràcia” que hi havia, així com allò que ens unia, i amb un 
principi fonamental: “si per a l’Estat Español la diversitat és 
un problema, com estem veient, per a nosaltres ha de ser 
font de força”. Les idees força que van sortir van ser que ens 
motivava la possibilitat de replantejar-ho tot, basant-nos en 
l’autoorganització veïnal i el municipalisme, encara que ac-
ceptant que es tractava d’un canvi llarg i profund.

Edurne: En el cas del CDR Mèxic, es fa poc debat polític i es 
juguen molts equilibris. El context és molt diferent. Hi ha dos 
línies clares, uns de línia més rupturista i uns altres menys. 
No obstant això, per com ve el context mexicà, des del primer 
moment apostem per donar més força als eixos del dret de 
l’autodertmianció dels pobles i perspectiva decolonial i per 
l’altre posar sobre la taula el risc del feixisme.

No hi ha cap estratègia, més enllà de la latència perquè se sap 
que això és llarg i l’estructura està i reacciona quan toca. Al 
nostre ritme (mexicà) no s’abandona i hi ha idees i propostes 
per anar-se realitzant en la mesura que es pugui.

Marta: Des de l’1 d’octubre hi ha hagut una implicació molt 
activa tant a nivell de poble com de territori. Algunes per-
sones ens vam adonar que era el moment de reforçar temes 

que segurament si s’haguessin plantejat un any abans no hau-
rien tingut recorregut. Temes que no tan sol derivaven de la 
repressió viscuda el dia 1 d’octubre, sinó que comencem a 
parlar de diferents casos de l’estat repressiu: Alfon, Bódalo, 
Pandora etc, d’educació, d’economia solidària. A més aprofi-
tem per difondre el cas d’una companya aconseguint que el 
poble s’impliqui en el seu suport (cal tenir en compte que 
fins a aquest moment havia estat silenciat). S’han plantejat 
debats sobre seguretat, desobediència etc. El cas és que tots 
aquests debats s’han fet amb la participació de gent de PDe-
Cat, ERC... que primer van entendre aquest espai com un al-
tre més del que volien treure rèdit però els participants del 
CDR els van deixar clar que allí ningú s’aprofitaria de gens, 
alguns ho van deixar però uns altres han continuat assistint. 
Jo trobava molt interessant aquest procés, la meva experièn-
cia és que s’estan sacsejant moltes consciències i la part més 
interessant, que es qüestionen aspectes que fins ara havien es-
tat intocables perquè es partia del principi que “les coses són 
així”, en canvi ara està començant a calar el “si són així i no ens 
agraden, treballem per canviar-les”. Està havent-hi un procés 
de politització que està derivant en l’augment de la capacitat 
d’autoorganització.

Influència del 15M
Aitor: Per a molta gent ha estat un altre 15-M, però per a unes 
altres ha estat l’oportunitat d’esmenar errors d’aquest moment 
(la soberbia o la inacció amb la qual es va tractar el moment). 
Ha guanyat en el 15M que no hi ha hagut mai una centralitat 

clara, la qual cosa ha permès l’existència dels CDRs més en-
llà de “la plaça” (la coordinadora, ANC, Omnium). No crec 
que el mètode de coordinació es pogués haver fet de cap altra 
manera (el 8 de Novembre es va demostrar la seva validesa), 
encara que veig un problema en els òrgans d’aquesta coordi-
nació, per a mi inoperatius.

David: Al principi, amb les assemblees de centenars de perso-
nes, la semblança era innegable. Penso que el 15M ha estat un 
cicle d’acumulació de forces imprescindible per arribar fins 
a aquí, i possiblement el d’ara està sent un altre cicle que ens 
possibilitarà en el futur arribar encara més lluny. No m’he im-
plicat personalment en la coordinació de CDR, però pel que 
veig a la pràctica s’ha fet una interpretació més aviat lliure de 
la proposta de la plataforma Azadí, de la qual s’han pres sola-
ment els seus aspectes més superficials. Dificil valorar doncs.

Edurne: És evident que hi ha una connexió entre el 15M i els 
CDR. El 15M va ser l’obertura als qüestionaments entorn el 
Règim del 78 en un moment de crisi, que va derivar en una 
crisi àdhuc major i de calibre estructural. El 15M va posar en 
dubte la democràcia i es va fallar en diversos punts com el ni-
vell de “apartidsime”/”apoliticisme” i la falta d’horitzons clars. 
Aquí hi ha horitzons molt clars i la gent ha viscut experiències 
molt fortes que connecten de forma molt directa amb el pas-
sat recent i això fa que la gent no es rendeixi i que no hi hagi 
més alternativa que seguir endavant amb el procés de rutpura.

Es va aprendre del 15M i de forma implícita tot suma, sola-
ment cal veure que els CDR existeixen des de l’1-O i àdhuc 
segueixen i amb mes afluència de persones que les assemblees 
de barri del 15M sis mesos després de les places.

Sobre implantació i coordinació, no puc dir molt en aquests 
termes, encara que crec que malgrat dèficits d’operativitat, els 
CDR estan sent bons laboratoris d’institucionalitat social just 
per la seva heterogeneïtat, hi ha molts CDR en molts pobles 
de Catalunya que tenen realitats i dinàmiques socials molt di-
ferents de les de les ciutats grans. A diferència del 15M que es 
va quedar molt localitzat a la ciutats, els CDR impregnen tot 
el territori i en moments, han estat mes forts fora de la ciutat 
que dins.

Marta: Sobre el 15M, indubtablement es va traduir en un pro-
cés de politització de moltes persones encara que l’impacte 
real es va minvar per l’entrada d’alguns en les institucions i 
l’intent d’acaparar lluites i demandes que van sorgir al carrer. 
A nivell organitzatiu crec que els CDR tenen més potencial. 
Una dada significativa és que el 15M es va donar en contextes 
urbans i en canvi l’organització dels CDR també s’està donant 
en zones rurals, per tant, té més riquesa perquè parteix de les 
inquietuds i necessitats de cada territori.



 CatalunyAJULIOL DE 2018
5 - Tema del mes

El rol llibertari en els CDR catalans

Influència del Confederalisme 
Democràtic
Oleguer: Respecte a la proposta, des de l’inici Vilamajor 
va ser un dels pobles que la va impulsar (la vam recollir de 
plataforma Azadî i la vam defensar en les trobades), com a 
forma de sinergitzar horitzontalitat amb agilitat organitzati-
va. Òbviament sabíem que el procés d’organització dels CDR 
seria una bogeria no comparable amb Rojava, però vam estar 
d’acord que alguns elements com el dels co-delegats podien 
ajudar. Efectivament, el procés d’organització ha estat una bo-
geria... s’han saltat les rotativitats, hi ha hagut dinàmiques de 
poder molt fortes, cremades de persones... però cal dir que 
tenint en compte que es va construir en tan poc temps i sobre 
la base d’alguna cosa tan difusa, encara és sorprenent el ben 
que ha funcionat. I sens dubte crec que ha contribuit molt 
positivament el fet que es plantegés així (encara que la realitat 
després hagi estat un pòsit diferent), i també ha contribuït a 
difondre el Confederalisme Democràtic a Catalunya, del que 
crec que podem aprendre molt més.

Sobre la participació del 
moviment llibertari
Oleguer: Hi ha hagut de tot... Bona part del moviment lliber-
tari s’ha mantingut més aviat en una torre d’ivori respecte a la 
qüestió, absent de contradiccions. D’altra banda, no obstant 
això, hi ha hagut molts llibertaris, i fins i tot organitzacions 
com Embat, que han afrontat aquestes contradiccions amb 
valentia i s’han mullat, d’una forma imperfecta però revo-
lucionària. Crec que tota aquesta gent ha fet un treball molt 
bo i que gràcies a elles els CDR tenen una forta component 
d’autoorganització popular descentralitzada, i una compo-

nent social més present. A l’anarquisme se li obren noves 
portes i aire fresc si sap reinventar-se de la forma que molts 
llibertaris han fet amb el Procés.

A millorar, doncs fer autocrítica de quina forma ens pesen 
(i ens incapaciten a incidir en certes situacions socials) pre-
cisament aquestes contradiccions i d’on ve aquesta forma 
d’entendre la revolució. En aquest sentit crec que les crítiques 
a l’anarquisme i als moviments d’esquerra fetes des del Confe-
deralisme Democràtic ens poden inspirar i ajudar.

Marta: Va ser el 13 de setembre quan van començar a desem-
barcar els milers de policies i guàrdia civils des de la resta de 
l’estat espanyol, però el “moviment llibertari” va mantenir el 
paper d’espectador incrèdul, encara que ja es van començar 
a veure els atacs repressius a mitjans de comunicació, etc. En 
canvi, a partir del 20 de setembre hi ha un canvi de panora-
ma que no és unívoc en tot el sector llibertari, el més purista 
decideix posicionar-se al marge qüestionant que qualsevol 
altra opció significa fer el joc a la burgesia. En canvi, un al-
tre sector, decideix prendre part i organitzar-se sobretot amb 
l’argument de fer front a la repressió. A aquest últim s’uneixen 
sindicats (que fan el pas de presentar el preavís de vaga gene-
ral) i moviments socials.

Hauria pogut millorar si 
prèviament s’hagués omplert el 
procés de contingut social.
Edurne: Excepte les companyes que s’han involucrat, en ge-
neral sento que els moviments socials (no només llibertaris) 
s’ho miren d’aprop i proposen alguna que altra cosa, però des 
del descrèdit, en actitud de moviment social: s’està perquè ara 
és el que hi ha, però no s’està realment, no es creu que serveixi 

de res. Hi ha com un manteniment de les postures que impe-
deix dur a terme un treball de caire popular des de baix.

I una sensació general de molta crítica i mirant des de la llotja, 
una mica equidistant de profecia autocumplida, si no passa 
res diran “veieu?”. No obstant això és evident que hi ha múl-
tiples signes d’esgotament del sistema que actualment orde-
na Espanya. La unitat territorial, i no només pel tema català, 
sinó per la pluralitat evident de la seva naturalesa...i segueix 
la crisi... les causes són estructurals, així que el 15M va obrir 
la porta i això és una nova fase.

Sento que des dels moviments socials es té molt assumit tre-
ballar per a coses que no poden canviar, així no entres en con-
tradicció ni reformisme ni en escenaris complicats. Posar-se 
en alguna cosa com el que està passant implica contradicció 
i des d’ella és que jo entenc que cal treballar. També posar-se 
des d’una lògica constituent i no de reclam, queixa i demanda, 
és molt dificil i no sembla còmode... l’escut és que es tracta 
d’una cosa d’àmbit nacional, quan és tot el contrari i justa-
ment aquesta inacció dóna via lliure a la dreta i als interessos 
perquè això no pugui anar a més

David: Per a mi un paper clarament insuficient (a Barcelona). 
Crec que els CDR podrien funcionar molt millor i haver jugat 
un paper més clau si els moviments llibertaris s’haguessin im-
plicat en ells sense dubtes, amb una opinió clara i sense tanta 
por a embrutar unes suposades essències.

El que ha passat a Barcelona és que al llarg de les últimes dè-
cades s’ha construït una idea del que significa l’anarquisme 
des d’una perspectiva idealista. Fins ara aquesta deriva identi-
tària tan nociva ha pogut operar en la realitat política encara 
que fora amb molt poc èxit, però era impossible fer-la com-
patible amb el moment de ruptura independentista, a causa 
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del discurs tan superficial que aquest identitarisme té sobre 
la qüestió nacional i sobre la participació en moviments de 
masses.

Encara que reconec que la majoria de persones han buscat la 
seva manera de col·laborar amb el 1-O i les vagues generals, 
la implicació ha estat insuficient.

El que està bé és que crec que s’ha visibilitzat fins quin punt 
està esgotat el model identitari, que allunya als anarquistes 
de constituir-se com una força política i que els mantenen en 
les coordenades de la tribu urbana. Ja sigui construint movi-
ments transversals (com fem alguns) o regenerant el movi-
ment anarquista per basar-ho en objectius i no en identitats, 
el succeït marcarà un abans i un després en el qual solament 
hi ha espai per créixer.

Aitor: Excepte en alguns barris concrets, en la resta em va 
semblar bastant pobra (a nivell Barcelona), la qual cosa m’ha 
fet distanciar-me bastant de certes iniciatives. El moviment 
llibertari segueix enquistat en els seus debats estèrils sobre “el 
nacionalisme”, “les contradiccions” i coses així. Però també et 
diré que ha estat obra de la descoordinació i desorganitza-
ció àcrata que ha portat a no tenir cap estratègia en res. Dies 
previs al referèndum encara sorgien debats sobre el naciona-
lisme, en comptes de centrar-se en l’1 d’Octubre de forma es-
tratègica i segueixen apareixent aquests debats avui dia. Per a 
mi el millorable no passa per un parell de reunions més, per 
a mi hi ha una raó de fons que es remunta anys enrere i que 
implica una cosmovisió llibertària bastant allunyada del que 
avui és hegemònic (els petits).

Octubre com a ruptura 
potencial
Joan: Si. Per això que el 3-O intentessin tot tipus d’ardits per 
parar l’embranzida, des d’ajuntar-se Òmnium, ANC, PDeCat 
i ERC, amb CCOO i UGT per fer el que van anomenar una 
“aturada de país”, per intentar boicotejar la Vaga General pro-
moguda des de CGT, CNT, COS, Intersindical, IAC, CUP i 
col·lectius llibertaris de barri/poble.

Aitor: Per descomptat que se’ls va escapar (ANC i Òmnium 
es van veure forçats a convocar la vaga que van organitzar els 
sindicats alternatius), encara que també és clar que han sabut 
reprendre les regnes del Procés magistralment.

Edurne: Totalment. Allí em vaig adonar que porten anys 
fent el contrari del que diuen el mitjans. Els mitjans diuen 
que PDeCat manipula. I és just a l’inrevés. Artur Mas va 
haver d’assumir “liderar” la lluita del Procés, perquè sinó 
s’enfonsaven com a partit. I així també ERC. És a dir, es van 
veure arrossegats per les bases socials catalanes. Per això el 
que sempre intenten és el contrari, controlar-ho per restablir 
l’status quo.

Marta: Indiscutiblement. L’1 d’octubre va ser un exercici 
d’organització popular, quan els dies abans van sorgir els ru-
mors que la policia estaria des de primera hora en els col·legis 
i no es podria entrar, el poble ho va desbordar tot, “doncs hi 
anirem el dia abans”. Van ser dies de catarsi col·lectiva. La gent 
es va empoderar, en aquell moment era imparable. Això no 
agrada al poder.

El 3 d’octubre és un exemple claríssim de jugada de perdedor, 
tenir una societat que va a secundar en ple una vaga general 
i boicotejar-la amb la invenció de CCOO i UGT de “aturada 
general” en connivència amb ANC, OMNIUM, i el govern 
dóna una lectura clara dels fets. S’alien amb una paraula que fa 

perdre poder: “aturada”, a partir d’allí s’observa l’escenificació 
de la retirada del projecte per part d’alguns, no del poble, que 
continuava viu. 

Implicació en el social
Marta: Imagino que cada realitat és diferent, en el meu cas és 
clar que predomina el debat social. No puc parlar d’estratègia, 
no crec que n’hi hagi de moment, però el debat va més enllà 
d’una proposta nacionalista identitària. Estem en la fase de 
reflexió totalment lligada al país que volem que alhora està 
vinculada al procés que estem vivint totes, de crisi sistèmica, 
on res funciona amb els codis amb els quals s’ha crescut. És 
molt interessant també que el CDR és totalment intergene-
racional i amb perfils de formació molt diferents, en aquest 
moment s’estan proposant projectes autogestionats molt espe-
rançadors. Per tant el país que es proposa va lligat a la justícia 
social en tots els aspectes de la vida.

David: Molts CDR com el del Clot estan implicant-se acti-
vament en lluites concretes: parant desnonaments, mani-
festant-se a favor del transport públic gratuït, a favor de la 
remunicipalització dels serveis públics. Hi ha un eix nacio-
nal que sempre està aquí, però la idea de nació que impera 
és eminentment popular i inclusiva. Tal com jo ho veig, l’eix 
nacional i el social no estan actuant com a oposats, sinó que 
a través de l’eix nacional ha sorgit l’oportunitat de recuperar 
la consciència de subjecte popular, de “nosaltres”, i per des-
comptat el que vol el poble conscient és lluitar per les seves 
condicions materials.

Per descomptat, hi ha persones amb les necessitats materials 
més que cobertes que estan en això per pur i simple nacio-
nalisme; però el que importa al final és el discurs que mou 
l’acció política. Aquestes persones estan acceptant que si vo-
len sumar més gent necessiten defensar lluites socials. Dit en 
poques paraules: el social està impregnant el nacional, i no a 
l’inrevés.

Aitor: En els CDR hi participa gent molt variada, hi ha nacio-
nalistes i fins i tot algun que explícitament va votar al PDeCat. 
Però just crec que són la gràcia d’aquest espai, un espai de reu-
nió amb un munt de gent amb la que abans no tenies res en 
comú i no s’acostaven a cap acte propi. Cada CDR és diferent 
a l’altre però si que existeix cert consens i cert origen general 
que fan que els CDR s’inclinin cap al social: són assemblees 
obertes, horitzontals i amb presència als barris i pobles. Això 
fa que participin activament en les lluites que es desenvolu-
pen al barri: la lluita per l’habitatge, la pujada de preus del 
transport, la lluita antifeixista, etc.

No se si es tracta d’una contradicció o no, em dóna una mica 
igual: si lluites per un espai et guanyes la legitimitat amb cer-
tes idees que s’implanten en la gent (i clar, al inrevés, empatia 
pura) i per a mi això és polítca pura. No participar i opinar 
no serveix de res. Després del 21-D es va crear cert consens 
en què el social havia d’agafar terreny per llevar-li el terreny 
al descontentament que va derivar en el terrible augment en 
vots de Ciutadans. A partir d’aquest moment, el nostre CDR 
ha destinat moltes més energies a participar en lluites del ba-
rri que a posar llaços grocs, per exemple.

Joan: Els CDR són entitats de tipus social. Es té clar el nociu 
del nacionalisme. Tenen estratègia, evidentment. El país que 
proposa, s’assembla molt poc al que tenim a dia d’avui. Les 
seves propostes són extremadament de tipus social de classe 
treballadora.

Què voldríeu del moviment 
llibertari de la resta de l’estat?
Joan: Que no es creguin tota la merda que els arriba pels mi-
tjans. Que es deixin estar de Pujol, 3%, de les mentides que 
s’aboquen sobre el sistema educatiu català (que considero una 
garantia de cohesió social i una eina clau contra la segregació 
per raó de llengua o procedència) i altres manipulacions que 
els serveixen en safata des dels mass media. Que no només 
reaccionin furibundament cada vegada que surt la paraula 
Catalunya. Que recolzin quan aquí plouen hòsties o deten-
cions. Que la base del moviment independentista respon al 
cansament que provoca el Règim del 78 més que a banderes 
i altres xorrades. evidentment, el nacionalisme espanyol, ha 
atacat en tots els fronts que ha pogut perquè aquestes reivin-
dicacions de tipus social es vagin convertint en una guerra de 
banderes, on és més fàcil que es pugui moure còmodament, 
i en part ho està aconseguint en ocasions. Que no li facin el 
joc a aquesta estratègia. que parlin, que preguntin als que es-
tem aquí. Que coneguin de primera mà. Les xarxes socials, 
el telèfono, el que faci falta. Que parlin amb els companys/es 
que estem aquí. És FACILÍSSIM contactar amb nosaltres. I 
sobretot que es confiï en el bon criteri dels llibertaris catalans, 
que excepte excepcions, en la seva majoria s’han implicat en el 
1-O, 3-O, 8-N i els CDR. Per alguna cosa serà, dic jo...

Marta: Que parlin amb gent d’aquí, que s’informin, que lle-
geixin. He tingut oportunitat de parlar amb gent de diferents 
àmbits de l’estat espanyol i solament un % menor ha mostrat 
certa empatia. A la resta s’ha generat després de llargues con-
verses, però d’entrada mostrava reticències a solidaritzar-se 
amb la nostra demanda.

David: Que necessitem que facin el possible per estendre el 
que succeeix a Catalunya a la resta de l’Estat espanyol, i que al 
contrari del que diuen els mitjans, els equilibris de força dins 
de l’independentisme no són tan favorables a la dreta burgesa, 
completament a l’inrevés. Hi ha vida més enllà de la institució 
i fins i tot aquí la dreta està molt tocada, fent malabarismes 
per sobreviure. Això ho tindrien clar si haguessin viscut el 
1-O, el 3-O o el 8-N, però entenc que amb la manipulació dels 
mitjans espanyols tot ha arribat molt distorsionat. Sigui com 
sigui, hem de teixir suport mutu a través de l’objectiu comú de 
trencar el règim del 78.

Aitor: Que es tracta d’un moviment de base del que sempre 
somiem però SPOILER: no és perfecte. Que parlar solament 
del que treu la TV espanyola i solament dels “líders” indepes 
és fer-nos un flac favor i genera falsos debats. Per descomptat 
que hi ha seguidors acèrrims de l’ANC o dels diferents presi-
dents, però que també hi ha qui es menja assemblees setma-
nals, va a coordinacions i atura desnonaments.

La crisi catalana ha estat una oportunitat, potser no revolu-
cionària, però segur que ha servit per aconseguir més simpa-
titzants, per seguir creant el que anomenem “poder popular”. 
A dia d’avui encara hi ha els qui intentem que el lideratge de 
tot això passi dels polítics de torn als barris i  pobles, encara 
que potser l’oportunitat de ruptura està perduda.

Oleguer: Per a mi la Revolució és un procés ple de contradic-
cions... si no volem contradiccions millor quedar-nos a casa i 
no canviar res, així que no sé què respondre... 

* Article publicat al web alasbarricadas.org
http://alasbarricadas.org/noticias/node/40065
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Òscar Murciano

«Demà aprovem la reforma del mercat labo-
ral i ja veurà que serà extremadament agres-
siva, amb molta flexibilitat en la negociació 
col·lectiva i reducció de la indemnització per 
acomiadament». Qui s’expressava així no era 
cap altre que el ministre d’Economia de l’estat 
espanyol, Luis de Guindos, en una conversa 
amb el comissari d’Assumptes Econòmics de 
la UE, Olli Rehn. Les paraules van ser captades 
pel so ambient d’una càmera que gravava les 
trobades prèvies a una reunió de l’Eurogrup. I, 
efectivament, l’endemà, 10 de febrer del 2012, 
s’aprovava via decret llei la pitjor caiguda de 
drets laborals i salarials de la classe treballa-
dora d’ençà de la mort del dictador.

Cal posar-nos en context: l’estat espanyol es-
tava profundament afectat per la crisi social 
i financera i amb un forat molt elevat en el 
seu sistema bancari per l’esclat de la bombo-
lla immobiliària. L’aposta governamental per 
gestionar aquesta situació es va focalitzar en 
dos punts: d’una banda, incrementar el ritme 
de retallades seguint el dogma de l’austeritat 
imposada per la UE i, de l’altra, reduir forta-
ment els costos laborals per tal d’incrementar 
la taxa de guany de les empreses i afavorir la 
falsa recuperació en què vivim.

Si ens aturem en el segon punt, la devaluació 
interna feta sobre costos i flexibilitat de la mà 
d’obra només es pot qualificar de brutal. En no-
més nou mesos des de l’entrada en vigor de la 
reforma laboral, el pes dels salaris dels treballa-
dors sobre el total del PIB espanyol va baixar 2,6 
punts, la caiguda més important de tota la crisi.

La caducitat dels 
convenis
Un dels canvis més destacables va ser 
l’eliminació de la ultraactivitat en la majoria 
de convenis sectorials. Des de la reforma la-
boral, quan un conveni caduca, el contingut 
—recull de drets, salaris base...— deixa d’estar 
blindat si no s’assoleix un nou acord. Així, 
quan passa un any després de la fi de la vi-
gència, el conveni s’elimina totalment, com ha 
passat recentment amb el conveni d’oficines i 
despatxos de Biscaia. Aquesta espasa de Dà-
mocles ha permès a les patronals obtenir mol-
tes concessions en cada negociació, perquè 
els treballadors volen evitar el mal major de 
perdre-ho tot.

Una altra via per reduir drets laborals és per-
metre que els convenis d’empresa tinguin con-
dicions pitjors que el conveni sectorial, cosa 
que desencadena un dúmping social quan 
empreses amb comitès d’empresa dòcils sig-
nen salaris per sota del mínim per categoria. 
Destaca la proliferació de les anomenades 
«empreses multiservei» que, sovint amb un 
comitè d’empresa creat ad hoc, aprofiten les 
pitjors condicions signades per oferir tarifes 
reduïdes en la prestació de serveis a tercers. 
Un clàssic exemple d’aquestes pràctiques el 
trobem en les ínfimes condicions de treball de 
les Kellys, molt per sota del que hauria de ser 
el conveni de referència d’hosteleria.

Pel que fa a la reducció en el cost de 
l’acomiadament que va fer la reforma, si bé la 
part més cridanera sembla que sigui el pas de 
45 dies d’indemnització per any treballat a 33 
en el cas dels acomiadaments improcedents, 
l’autèntic daltabaix està determinat pels aco-
miadaments objectius: indemnització de 20 
dies per any treballat.

Els estralls de la reforma laboral

Tant en els casos d’acomiadament objectiu 
individual o col·lectiu (ERO), s’accepta com a 
causa vàlida la «previsió econòmica negativa 
de l’empresa» per executar la modalitat. Una 
ambigüitat així és una porta oberta a l’ús a dis-
creció. Cal destacar, també, que l’eliminació 
de l’acceptació de la conselleria o del ministeri 
per tirar endavant qualsevol ERO ha permès 
reduir el número de traves.

L’ampliació de les causes d’acomiadament ob-
jectiu per malaltia va ser un altre dels punts 
negatius incorporats amb afectacions molt 
greus. Per exemple: la setmana passada, la 
plantilla de Correus de Barcelona va fer cinc 
dies de vaga contra els acomiadaments pro-
duïts per aquesta raó.

Hores extraordinàries
Un altre aspecte per eliminar condicions labo-
rals ha estat la relaxació de les condicions per 
a fer modificacions substancials de les condi-
cions de treball. En només 15 dies i adduint 
algun dels motius de tràmit existents, moltes 
empreses han pogut reduir qualsevol garantia, 
salari o dret de la plantilla. L’escàs període de 
negociació pretén limitar les possibles respos-
tes en forma de vaga.

En relació al treball a temps parcial, com que 
es permet fer hores extraordinàries en aquesta 
modalitat, es va donar a les empreses la clau 
perquè les plantilles s’adaptin a les corbes de 
producció. Es paga així pel temps de treball 
imprescindible, i amb un contracte per a sis 
hores s’amplia a vuit quan convé. El nom-

bre de treballadors i treballadores que tenen 
aquesta mena de contractes contra la seva vo-
luntat ha passat del 30% al 62% el 2017. Un de 
cada tres nous contractes signats el 2017 és a 
temps parcial.

Aquest panorama desolador és inamovible? 
En absolut. En tots els sectors o empreses en 
què el conflicte dirigit pels treballadors i les 
treballadores s’ha expressat de forma decidi-
da, les patronals han retrocedit i s’han assolit 
avenços. Potser la clau per defensar i millorar 
els drets de la classe treballadora és en les as-
semblees i l’acció sindical col·lectiva, sense 
que hi faci res el que diu la lletra de cap llei.

* Article d’Òscar Murciano, Secretari d’Acció 
Social de CGT Catalunya, publicat al diari Jor-
nada
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Secretariat Permanent de la CGT 
de Catalunya

Les organitzacions patronals CEOE i CEPYME 
han arribat a un preacord amb els sindicats 
CCOO i UGT per renovar un nou acord de ne-
gociació col·lectiva amb vigència fins el 2020. 
Aquests consensos marcaran les línies de ne-
gociació en les diferents revisions de convenis 
sectorials. Malauradament, són també la cons-
tatació de la continuïtat en unes polítiques de 
contenció del conflicte i lluita de les treballado-
res que s’han demostrat absolutament inútils 
per evitar la caiguda de drets i condicions la-
borals que estem patint com a classe.

Un cop més, s’accepten valors d’increment sa-
larial sense garantia de poder adquisitiu. Amb 
enunciats ambigus i associant una part a crite-
ris de productivitat, resultats econòmics sense 
definir o incorporant la criminalització del 
concepte ‘absentisme injustificat’. No sent su-
ficient això, es crea un observatori que emetrà 
un informe en 6 mesos sobre aquest punt, per 
realitzar proves pilot que el redueixin. Deu ser 
que no tenim prou amb els acomiadaments 
objectius per estar malalts que s’han anat fa-
cilitant en cada reforma, i ens cal més pressió 
i explotació afegida.

IV AENC, tres anys més de pau 
social a canvi d’engrunes

En relació a la desastrosa reforma laboral del 
2012, en poques setmanes s’ha passat de la de-
rogació al retoc d’alguns punts per, finalment, 
quedar en no res. La importantíssima garantia 
de la ultraactivitat dels convenis ha passat a 

ser només una quimera en el redactat d’aquest 
AENC: Diversos paràgrafs atorguen capacitat 
a qualsevol de les parts negociadores per fer 
valdre que quan una d’elles cregui que hi ha 
una situació de bloqueig el conveni passi di-

rectament a arbitratge. Ras i curt, es consolida 
el pitjor de la reforma.

La reducció de jornada quan l’empresa “esti-
gui en dificultats per evitar acomiadaments” 
és també una forma de dir que es desitja adap-
tar les persones a les corbes de producció em-
presarial, traspassant els costos a fons públics 
estatals mitjançant l’afavoriment d’EROs tem-
porals. D’altra banda, caldrà veure si ’instar’ a 
un salari mínim de 1000€ mensuals (només 
150€ per sobre de la previsió de SMI pel 2020) 
serà aplicat realment o només instat.

Llegir les glosses als editorials dels principals 
mitjans de comunicació ja hauria de ser prou 
indicatiu de què pensa el poder d’aquests 
acords, recordar que som l’estat de la UE amb 
major desigualtat social també podria oferir 
alguna pista del que aporta la pau social a la 
classe treballadora. Tampoc cal dedicar gaires 
esforços a observar la correlació entre volum 
d’hores de vaga i millores significatives.

No esperem res del sindicalisme de concer-
tació. La CGT no es considera interpel·lada 
per aquests acords, és més, els farem front i 
seguirem apostant pels mètodes que realment 
funcionen per obtenir les úniques victòries 
reals que milloren les nostres condicions com 
a classe: la mobilització i la lluita col·lectiva.

Secretariat Permanent del 
Comitè Confederal de CGT

Els Sindicats del règim tornen de la seva “in-
compareixença” en els anys de la Gran Estafa 
i ho fan a l’estil de sempre: Pacte Social inter-
classista, amb qui van ser, són i seran els exe-
cutors de totes les polítiques de destrucció de 
drets laborals i socials, la classe empresarial.

Aquest “consens”, anomenat Pau Social o es-
perit de la Transició, com li agrada dir a la 
nova ministra de Treball, ha estat des de 1977, 
amb els Pactes de la Moncloa, el que ha an-
corat les relacions laborals a tres pilars bàsics: 
la flexibilitat laboral, la moderació salarial i la 
llibertat empresarial sobre la força de treball.

Des de l’Estatut dels Treballadors, l’any 1980, 
fins a les darreres Reformes Laborals del 2010 
(del PSOE) i del 2012 (del PP), els “Sindicats 
del sistema” han garantit que els Pactes Socials 
signats amb la Patronal, els farien complir 
disciplinant a la classe obrera, actuant com a 
veritables “agents socials”, per garantir el crei-
xement de l’economia, és a dir la taxa de guany 
del capital o els beneficis del capital.

El contrapoder de la classe obrera, el conflicte 
i la lluita solidària, va ser garantia de drets la-
borals i socials. Abandonat el conflicte laboral 
i social, la classe empresarial ha anat assumint 
tot el control sobre l’organització del treball, 
tant en l’accés (contractacions), com en la per-
manència en el treball (condicions laborals), 
com a la sortida (acomiadaments).

Avui tenim una classe obrera no només pre-
caritzada i empobrida, sinó desmobilitzada (a 

Els agents socials, tornen a complir amb la seva “funció 
constitucional” de garantir la taxa de guany del capital

excepció de certs sectors, els més precaritzats, 
que esclaten puntualment), i indefensa per re-
vertir la inseguretat jurídica i social que pateix 
quan la contracten (el frau en les contracta-
cions, tant en els mercats privats, com en els 
públics, és la norma); per tenir un mínim de 
dignitat en les seves condicions laborals (sala-
ris, salut, negociació col·lectiva, dret de vaga i 
llibertat sindical) i per frenar la “llibertat ab-
soluta” del capital quan ens envien al carrer. 
Aquest crim social, el de l’acomiadament lliu-
re i molt barat, és el regne de la impunitat ju-
rídica empresarial que on es recolza el model 
social d’injustícia en què vivim.

Les pujades salarials “pactades”, que són no-
més recomanacions, és a dir, “oracions a la 
verge de Lourdes “, el mateix que recomanar 
un salari mínim de Convenis de 14.000 € en 
tres anys i que els convenis (gran part d’ells 

ja estan” liquidats “) conservin la vigència 
mentre es negocia, o que es deixi d’abusar de 
les” contractes i subcontractes “com a factor 
d’empitjorament de les condicions salarials 
..., no són producte del conflicte de milions 
d’assalariats i assalariades, sinó que és un 
mandat del BCE, l’OCDE, l’FMI i la Comissió 
Europea, que volen assegurar que el “creixe-
ment de l’economia produït des del 2014”, és a 
dir, el creixement de la Taxa de Guany i Explo-
tació (els beneficis empresarials que es troben 
en xifres superiors als millors anys de la dèca-
da d’especulació de l’economia del totxo i els 
serveis) , pugui continuar.

Classes assalariades que “no consumeixen” 
perquè se’ls hi ha robat “generosament”, tant 
en els seus salaris directes (salaris), com en els 
indirectes (prestacions d’atur i pensions) i en 
els seus drets socials (salut, educació i cures ... 

) i clar, el sistema, per seguir acumulant, ne-
cessita desposseir la majoria social, bé direc-
tament (plusvàlues), bé indirectament a través 
del consum, però si aquesta majoria social té 
“l’escarsella” gairebé buida, el capital “s’enfada” 
i, o bé fica els seus excedents a “fons” o bé sim-
plement deslocalitza a altres “mercats”.

El PSOE, les seves ministres, la d’economia i la 
de treball, han deixat una cosa clara: compli-
rem amb Europa, el dèficit és sagrat i no anem 
a derogar Reformes Laborals, sinó a “instar 
els agents socials” a pactar un nou Estatut 
dels Treballadors, on la flexibilitat laboral, el 
control salarial, és a dir la moderació salarial 
i els “acomiadaments lliures”, continuïn regint 
les relacions laborals ... això sí, “amb consens i 
amb l’esperit de la Transició”.

Van renunciar al conflicte i van estar desapa-
reguts durant aquests deu llargs anys de la 
“crisi-estafa”, per això ara les conseqüències es 
mesuren en pèrdua de llibertat per al treball, 
eliminació de gairebé tots els drets laborals i 
pèrdua de drets socials fonamentals per a la 
vida.

Reaparèixer en escena ara amb el IV AENC, 
no és sinó acudir a la crida d’Empresaris i de 
les classes poderoses (polítics inclosos), per 
garantir la taxa de guany del capital.

La classe obrera, la majoria social, només re-
cuperant el conflicte laboral i social, tindrà 
alguna garantia de recuperar i avançar en els 
seus DRETS.
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Rosa Salido

El SAD s’adreça a persones que necessiten su-
port per a continuar vivint als seus domicilis. 
Qualsevol empresa es pot presentar al procés 
de contractació de l’Ajuntament de Sabadell 
d’aquest servei públic i essèncial de la nostra 
ciutat. Des de 2007 han passat tres empreses.

Cadascuna d’aquestes empreses, fa la seva or-
ganització interna. El que costa d’entendre al 
col·lectiu de treballadors i treballadores, és el no 
compliment de cap d’aquestes empreses del Con-
veni de Treballadores Familiars i del Plec de Clàu-
sules Ajuntament que s’ha de subrogar amb els 
mateixos drets adquirits i les mateixes condicions.

A Sabadell, l’actual empresa des de gener 2017 
és Pere Mata, SA.  Amb les diferents reunions 
(des de 2007 amb l’anterior govern i l’actual) 
al Departament d’Acció Social Ajuntament 
ens diuen que fan el seguiment exhaustiu a 
l’empresa però aquesta no compleix ni el Plec 
de Clàusules ni les millores que es van acordar.

Millores aconseguides amb el nou Plec de 
Clàusules i que no es compleixen:
- Fer l’hora sencera a cada domicili, sense cap 
dèbit d’hores. Encara es deuen hores i per 
arribar a la jornada laboral s’exigeix als treba-
lladors/res fer-ne mes. 
- Desplaçaments d’anar a l’oficina a recollir 
material, com a temps efectiu de treball. No 
consta en Planificació ni enlloc. 

Millores acordades que tampoc arriben:

- Una Demanda Judicial en Conflicte 
Col·lectiu a favor de l’any 2013 sense complir 
diu que els desplaçaments de més de 15 min 
entre domicili i domicili per el sistema Viami-
chelin s’han d’incloure a la planificació i no ho 
fan a costa de menys servei al domicili i menys 

Sobre el SAD (Servei d’Atenció Domiciliari) a Sabadell

temps de treball comptat a les treballadores.
- No es proporcionen protectors de peus llargs 
ni una segona bata a l’any sota l’excusa que els 
proveïdors no en tenen

A més l’empresa actual, amb  un volum 
d’hores a l’any augmentat considerablement 
respecte als anys anteriors, cobreix els serveis 
amb 250 treballadores, que no ha augmentat 
des de l’any 2009.

D’altra banda s’escampa entre les treballadores 
la informació errònia que empresa Pere Mata, 
SA marxa a finals d’aquest any, per els ingres-

sos insuficients que obté de l’Ajuntament. 
Aquest  per la seva part ens va dir que faria 
nou concurs a finals d’aquest any, per a totes 
les empreses que es vulguin presentar.

El col·lectiu de treballadores del SAD estem 
preocupades ja que tant l’empresa actual, com 
les altres que s’hi poden presentar, només els 
interessa els seus beneficis, en detriment de les 
condicions laborals de les treballadores. Tam-
bé volem deixar palès que fa anys lluitem per 
a la Municipalització del Sad, exposant al De-
partament d’Acció Social Ajuntament la seva 

viabilitat i no ho veuen clar. Encara hi han 
treballadores directes de l’Ajuntament quan el 
Sad era Municipal.

Les treballadores i treballadors del SAD conti-
nuarem lluitant per a la qualitat del servei, les 
millores de les retribucions i de les condicions 
laborals.

* Rosa Salido és treballadora familiar a Pere 
Mata SA, delegada Sindical CGT a Sabadell i 
membre de la Plataforma Municipalitzaciò De-
fensa Serveis Pùblics

Òscar Murciano

Aquestes setmanes, i fora de l’atenció principal 
dels focus mediàtics, s’estan definint tres grans 
pactes dels quals tindrem notícia un cop 
tancats, novament simbolitzats amb alguna de 
les acostumades fotografies de rigor. Govern, 
patronal i sindicats majoritaris es donaran la 
mà per enèsima vegada i celebrarem acords 
d’estat més grans, tots junts, remant en la 
mateixa direcció.

Un d’aquests pactes estatals és un altre acord 
de negociació col·lectiva, un document on, 
teòricament, sindicats majoritaris i patronals 
defineixen els punts que es considera que han 
de ser el model per als convenis sectorials. A 
la pràctica, es tracta de les condicions que te-
nen com a objectiu reduir la conflictivitat la-
boral en les diferents negociacions.

És curiós perquè, fins a on jo sé, és precisa-
ment la mobilització el que permet anivellar 
aquestes taules i arrencar concessions relle-
vants. Es tracta d’un model de pacte social 
que acumula grans èxits en anteriors edicions, 
com ara la desvinculació de l’IPC com a ba-
rem per als increments mínims de conveni i 
l’aposta per retribucions flexibles i no conso-
lidables.

El segon gran acord que s’està cuinant és la 
modificació d’alguns aspectes de la reforma 
laboral del 2012, que va provocar la pitjor 
caiguda de les condicions laborals de la clas-
se treballadora dels darrers 30 anys. I és que 

Cos a terra, que ens disparen pau

ara passem de derogar-la sencera a acceptar 
només retocar alguns aspectes mentre es con-
soliden els altres.

Finalment, el Pacte de Toledo (partits, sin-
dicats majoritaris i patronals) està enllestint 
petits retocs per anar tirant amb un  model 
sostingut de pensions ínfimes i pitjors condi-
cions per al futur. Cal tenir ben present que 
l’increment de l’edat de jubilació de 65 a 67 
anys té la signatura del partit que ara gover-
na i els mateixos sindicats que formen part 
d’aquesta nego ciació.

Empíricament, els resultats de dècades de pau 
social són prou clars: segons l’Eurostat, l’estat 
espanyol és el país amb més desigualtats de 

tota la Unió Europea; l’any 2017, els beneficis 
empresarials van créixer un 9,2%, mentre que 
el salari mitjà ho va fer un 0,1%; i el nombre 
de rics a l’estat espanyol creix un 60% des de la 
crisi, mentre que les persones en situació de 
pobresa han passat del 19,7% al 22,3%. Amb 
aquestes regles del joc algú està guanyant, cer-
tament, i no som nosaltres.

Potser la causa la podríem trobar en la conten-
ció conscient del conflicte: les hores de vaga 
estan en mínims històrics si exceptuem aquest 
darrer any, en què l’empenta de sindicats al-
ternatius, amb una força creixent, ha permès 
incrementar-ne el nombre. I amb aquest in-
crement han arribat victòries reals i tangibles 

sobre l’empresariat. Tothom que militi en un 
sindicat sap com de difícil és organitzar una 
vaga, i si la plantilla n’ha perdut el costum, en-
cara més.

Aquesta pau social que és venuda com un va-
lor en si mateix és en realitat la cadena que ens 
manté lligades a un terreny de joc on només 
optem a rebre engrunes. Una pista del que cal 
fer: ja que els poders econòmics posen tanta 
cura a contenir el conflicte, potser és conflicte 
el que han de tenir. I sent així, qui l’intenti des-
activar afavoreix un bàndol que no és el nostre.

* Òscar Murciano és Secretari d’Acció Social de 
la CGT de Catalunya. Article publicat al diari 
Jornada
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Àlex Tisminetzky i Homera 
Rosetti

Fa uns dies es va fer pública una sentència jus-
ta. El TSJC va ratificar la incapacitat total de 
la Natividad Gómez –la Naty–, la combativa 
companya que va acampar l’octubre del 2015 
davant l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques (ICAM) sota una pancarta que deia: 
“Em voleu veure morta, doncs ara viuré aquí”. 
La seva lluita per la pensió que li corresponia 
després de patir greus problemes de salut va 
representar el tret de sortida per una lluita 
més àmplia en el marc de la PAICAM, la Pla-
taforma de persones Afectades per l’ICAM. Ni 
els intents de criminalització, ni les penúries 
econòmiques, ni els malestars físics i anímics, 
ni el llarg via crucis judicial la van aturar.

Una història de lluita al 
carrer i als jutjats
El cas de la Naty no és ni un fet aïllat, ni tam-
poc ho ha de ser la seva victòria. És un cas més 
que demostra on ens porta la judicialització 
de la malaltia. Les administracions apliquen 
un doble càstig a les persones malaltes: pri-
mer, els deneguen sistemàticament pensions i 
apliquen altes mèdiques injustes per, després, 
obligar-les a iniciar processos judicials llargs 
i costosos per reivindicar els seus drets, que 
empitjoren encara més la seva salut. Una ve-
ritable bomba de rellotgeria que necessita de 
potents xarxes de suport mutu i teixit social 
combatiu.

La PAICAM neix precisament per organitzar 
el malestar d’un col·lectiu que ha patit amb 
especial acarnissament les polítiques de reta-
llades dels darrers anys: les persones malaltes. 
La Naty, sense buscar-ho, es va convertir el 
2015 en un símbol contra els criteris restric-
tius de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM) a l’hora de donar baixes laborals. Una 
realitat que afecta a moltíssimes persones i posa 
les seves vides al límit. L’ICAM, que depèn de la 
Generalitat, li va donar l’alta tot i els problemes 
de salut derivats d’un infart —i, posteriorment, 
un ictus— que li impedien desenvolupar la seva 
feina en una empresa de telecomunicacions, 

Del llit a la trinxera: les malaltes 
s’organitzen (i obtenen justícia!)

després de 18 mesos de baixa. Ara, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
donat la raó una vegada més a la Naty, al deses-
timar el recurs presentat per l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social (INSS), que opera a Cata-
lunya a través de l’ICAM.

Aquesta sentència no va únicament sobre la 
Naty. És una sentència que representa un cop 
als criteris injustos i economicistes a l’hora 
de donar baixes mèdiques i pensions per 
malaltia. És una sentència que demostra que 
s’han de reivindicar els drets (també als Tri-
bunals) perquè de vegades obtenim justícia. I 
és una sentència que, sobre tot, ens ensenya 
que la unió fa la força. Perquè sense la lluita 
col·lectiva i el suport mutu que va generar el 
cas de la Naty possiblement no s’hagués arri-
bat fins a aquí. O almenys el camí hagués estat 
molt més solitari i dolorós.

Una sentència que 
impugna l’actuació de 
l’INSS
El judici d’invalidesa de la Naty al Jutjat Social 

17 de Barcelona va comptar amb molts aspec-
tes poc habituals, i que el van convertir en un 
litigi especialment «peculiar». Per una banda, 
la veïna de Bellvitge va comptar amb el suport 
de moltes persones que es van concentrar amb 
pancartes i crits de suport a la Ciutat de la Jus-
tícia, i que contrasta la soledat amb la que pas-
sen aquest tràngol tantes persones. Per l’altre, 
les al·legacions de l’advocat de l’INSS no es 
van centrar en si la treballadora podia o no fer 
la seva feina de Comptable (l’objecte de litigi), 
sinó que es va portar a terme una extensa ex-
plicació de la seva participació en moviments 
socials, la seva acampada davant l’ICAM, la 
capacitat d’estar a les xarxes socials, i en de-
finitiva de «comandar» un moviment social 
contra les altes injustes. En conclusió, segons 
les conclusions de l’advocat de l’INSS, el fet de 
que la Naty hagués lluitat contra la injustícia 
demostrava que l’alta mèdica era correcta, i les 
seves proves inculpatòries no eren mèdiques, 
sinó tuits, cartells i manifestos. L’INSS, amb la 
seva rancúnia contra qui assenyalava les seves 
vergonyes, va polititzar el judici.

Per contra, des de la defensa jurídica del 
Col·lectiu Ronda de la treballadora, es van 
aportar informes dels especialistes de la sani-
tat pública, el peritatge d’un Neuròleg especia-
lista que va ratificar les greus i cròniques pato-
logies, un Tècnic en Prevenció que va explicar 
en que consisteix la feina de Comptable, i fins 
i tot el testimoni del seu antic cap laboral, qui 
va explicar detalladament que durant anys la 
Naty va poder fer la seva feina perfectament, 
però a partir de patir l’ictus, malgrat els seus 
enormes esforços, li va ser impossible.

La sentència del Jutjat Social 17 del 10 de 
maig de 2017 determina de forma clara i ra-
dical que la Naty no pot dur a terme la seva 
feina habitual de Comptable. Tots, menys 
l’ICAM i l’INSS, van veure que li era material-
ment impossible fer la seva feina. La lectura 
de la sentència no deixa cap dubte de que les 
al·legacions de l’INSS no van convèncer al jut-
ge: «el hecho de que la demandante pueda es-
tar liderando una plataforma de protesta con-
tra el ICAM y que pueda mostrarse activa en 
las redes sociales, no tiene nada que ver con 
las facultades mentales necesarias para poder 

ejercer su profesión, por lo que la alegación 
del INSS en este sentido debe ser rechazada 
sin necesidad de mayores argumentos». Una 
impugnació radical, en un àmbit tant poc re-
volucionari com els jutjats.

Però l’INSS no va acceptar tampoc les argu-
mentacions del Jutjat Social 17, i va recórrer en 
suplicació, donant lloc a una nova sentència, 
ara del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC), del passat 6 de juny de 2018. No-
vament, tres magistrats de l’alt tribunal tornen 
a desestimar totes les al·legacions de l’INSS, i 
reiteren que de la simple lectura dels informes 
mèdics es conclou que és impossible que pu-
gui fer la seva feina de Comptable.

Finalment, amb la sentència ferma del TSJC, 
ningú podrà discutir que la Naty patia, ja quan 
va passar per l’ICAM la primera vegada, unes 
patologies que li impedien dur a terme la seva 
feina. I és Cosa Jutjada irrefutable que les altes 
de l’ICAM van ser injustes, terriblement injustes.

El conveni economicista 
es renova durant el 155
En el centre de la polèmica hi ha el Conveni 
entre l’INSS, administració estatal, i l’ICAM, 
administració autonòmica catalana. Cata-
lunya és la única Comunitat Autònoma que 
compta amb les competències de Tribunal 
Mèdic (tasca que assumeix l’INSS a la resta de 
l’Estat) i es va acordar, des de l’administració 
central, que «s’incentivaria» la «racionalitat» 
de l’administració catalana, donant més di-
ners quantes més altes donés i menys inva-
lideses acceptés. Després d’anys d’aplicació 
d’aquests acords de «racionalitat» i «control» 
de les Incapacitats Temporals, les comarques 
de Barcelona compten amb la durada mitja de 
la baixa (25 dies anuals) que és la meitat de la 
de l’Estat (42 dies anuals), i molt menor que 
València (55 dies) o Andalusia (55 dies), per 
exemple.

Un Conveni vergonyós, que les representants 
de l’ICAM sempre han negat per activa i per 
passiva, però que sorprenentment va ser re-
conegut per l’antic Conseller Comín en seu 
parlamentària. El passat 15 de desembre de 
2016, davant el Parlament, va declarar que el 
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Andreu Merino

Naty López demana que 
el seu cas serveixi de 
precedent 
Naty López Gama es va convertir el 2015 
en un símbol contra els criteris restrictius 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM) a l’hora de donar baixes laborals. 
L’organisme dependent de la Generalitat li va 
donar l’alta tot i els problemes de salut derivats 
d’un infart —i que van acabar provocant-li un 
ictus— que li impedien desenvolupar la seva 
feina en una empresa de telecomunicacions, 
després de 18 mesos de baixa. Ara, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
donat la raó a López, després de desestimar 
un recurs de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), que opera a Catalunya a través 
de l’ICAM.

L’alt tribunal ha ratificat així la sentència d’un 
jutjat de Barcelona que el 2017 ja va obligar 
l’INSS a pagar una prestació econòmica a Ló-
pez a causa de la seva incapacitat permanent 
total. La sentència és ferma, ja que segons as-
segura el seu advocat, Àlex Tisminezky, no hi 
ha recurs possible al Tribunal Suprem (TS). 
L’advocat explica que l’INSS només podria re-
córrer si existís una altra sentència sobre un 
«cas idèntic» que s’hagués decantat a favor de 
l’administració. «Això en casos d’invalidesa 
és impossible perquè requeriria que existís 
una altra Naty, un cas idèntic», argumenta. 
«La meva conclusió és que la lluita ha valgut 
la pena», diu López, un cop s’ha confirmat la 
seva victòria als tribunals. 

El detonant de la 
PAICAM 
Després que l’ICAM decidís donar-li l’alta, 
López va respondre amb una acampada de 
dos mesos i mig davant la seu de l’institut, 
una acció que va ser el punt de partida de 
la Plataforma d’Afectats per l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques (PAICAM), que in-
tegra persones en situacions similars a les de 
López.

De fet, la seva lluita es va convertir en un sím-
bol i l’ICAM va respondre denunciant-la per 
danys i coaccions a causa de la seva acampa-
da, tot i que finalment l’institut es va acabar 
retractant. Ara la plataforma ha perdut força, 
però López es mostra optimista. «Podem tor-

Cop als criteris restrictius de les baixes 
laborals a Catalunya

nar a créixer», diu, alhora que veu la victòria 
judicial com una opció d’enfortir la «lluita 
col·lectiva».

La primera oportunitat per comprovar-ho 
serà la concentració que la plataforma ha 
convocat divendres davant la seu de l’ICAM 
per denunciar el que els seus integrants consi-
deren abusos per part de l’institut a l’hora de 
donar altes a persones malaltes.

«Hem de posar en relleu el que suposa l’ICAM 
per a la salut de les persones treballadores i 

nou Conveni de l’ICAM amb l’INSS que esta-
ven negociant no comptaria amb les clàusules 
economicistes per donar altes que tenia fins 
ara, argumentant literalment que «no toca 
que als metges se’ls exigeixi per conveni donar 
menys altes o més curtes».

Però el Conseller Comín no va tenir temps de 
fer realitat la seva promesa. La situació polí-
tica va donar l’oportunitat per a la renovació 
del polèmic Conveni al febrer de 2018, en ple-
na aplicació de l’article 155, i amb el Conse-
ller Comín exiliat i el govern autonòmic sota 
control estatal. Signat per l’Estat per part de 
l’Estat, i per l’Estat també per la part autonò-
mica, el nou Conveni serà aplicable del 2017 
al 2020, i continua amb els mateixos i idèntics 
criteris economicistes del control de les baixes.

Malalties silenciades, 
patriarcat i capitalisme
La Naty, acampant davant de l’ICAM, va donar 
un exemple de lluita que no oblidarem. Dona, 
malalta, qüestionada pel seu diagnòstic i final-
ment ignorada per l’administració, no va accep-
tar la injustícia que vivia i va decidir plantar cara. 
Com ella moltes altres persones, i especialment 
dones, es van veure interpel·lades per aquesta 
lluitadora. Moltes d’elles afectades per les Sín-
dromes de Sensibilització Central (Fibromiàlgia, 
Síndrome de Fatiga Crònica, Sensibilitat Quími-
ca Múltiple o Electrohipersensibilitat), aques-
tes malalties de les quals tothom en parla, però 
ningú no les veu. Començant pels metges i les 
administracions, tot i que són altament invali-

dants. Potser té alguna cosa a veure que la majo-
ria d’afectades són dones, que els símptomes no 
són visibles i són fàcils de silenciar, o que no són 
malalties rendibles per a la indústria farmacèu-
tica –perquè no es curen amb una “pastilleta”–, 
i molt menys per a les administracions, amb el 
suport mèdic i econòmic que representaria el 
seu reconeixement. La Clara Valverde, abans 
infermera i ara cyberactivista de la Lliga SFC 
(Síndrome de Fatiga Crònica), ens ho podria ex-
plicar millor; però està al llit, molt malalta.

La negació de determinades malalties i els 
menyspreu per part de les administracions de les 
persones que han deixat de ser productives per 
esdevenir una càrrega ens parla del món en que 
vivim. El mateix que permet que immigrants 
siguin empassats pel mar o que es produeixin 

impunement violacions en “manada”. És la com-
binació perfecte entre patriarcat i capitalisme, 
on les dones, pobres i persones malaltes –i si ets 
les tres coses, al tanto!—no tenen o tenim més 
remei que preparar-nos per al combat com va fer 
la Naty. I si és en bona companyia, millor.

Avui, aquesta sentència ens demostra que és 
possible obrir escletxes, obrir camí per a tantes 
altres persones que es troben i es trobaran en 
situacions similars. Escletxes al carrer i als Tri-
bunals, que sovint van de la mà. L’ICAM va in-
tentar criminalitzar i castigar a qui defensava els 
seus drets i ha perdut. El futur és per a les que no 
es rendeixen. Felicitats, Naty.

* Àlex Tisminetzky és advocat del Col·lectiu 
Ronda i Homera Rosetti és periodista i activis-
ta. Article publicat a Crític.

en especial per a les dones», afirma Isa Gar-
nica, membre de la Paicam. Garnica, a més, 
avança que la Paicam sol·licitarà una reunió 
amb la consellera de Salut de la Generalitat, 
Alba Vergés, a qui demanaran la destitució de 
la directora de l’ICAM , Neus Rams. 

Un procés «esgotador» 
La sentència favorable a López no supo-
sarà un precedent formal, segons reconeix el 
seu adovcat, que tot i així argumenta que sí 

que tindrà conseqüències per a la imatge de 
l’ICAM. «La desestimació del recurs de l’INSS 
trenca el discurs que ha mantingut sempre el 
tribunal mèdic de l’institut», considera Tismi-
nezky. La decisió del TSJC també suposa que 
López haurà de cobrar 30.000 euros en con-
cepte d’endarreriments en la seva prestació 
per part de la Seguretat Social. Quan el jutjat 
de Barcelona va pronunciar-se a favor seu va 
començar a cobrar-la i actualment percep 600 
euros al mes. López té la incapacitat perma-
nent total, que li permet treballar però no en 
la seva ocupació anterior.

Més enllà de la seva situació personal, López 
demana que el seu cas serveixi per fer visible 
el procés «esgotador» pel qual han de passar 
les persones que estan de baixa mèdica. «Si no 
m’hagués ajudat el meu pare, no me n’hagués 
sortit; la tasca de la Paicam representa un pro-
blema social brutal», conclou.

Què és i com funciona 
l’ICAM?
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
(ICAM) és un òrgan dependent del departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalun-
ya que duu a terme avaluacions mèdiques 
en matèria d’incapacitats laborals i funcions 
d’inspecció mèdica i control de les baixes la-
borals. Arreu de l’estat espanyol les funcions 
les assumeix l’Institut Nacional de Seguretat 
Social (INSS), però a Catalunya les competèn-
cies estan transferides i, per tant, el finança-
ment estatal és gestionat per la Generalitat.

L’activitat de l’ICAM es regula a partir d’un 
conveni firmat entre l’ICS i l’INSS que la Pla-
taforma d’Afectats per l’Institut d’Avaluacions 
Mèdiques de Catalunya (Paicam) afirma que 
es basa en criteris econòmics i no sanitaris, 
ja que incentiva econòmicament l’institut per 
reduir la durada de les incapacitats laborals 
temporals. Una consideració que el mateix 
exconseller de Salut Antoni Comín va fer el 
2016, quan va assegurar que la Generalitat no 
volia renovar un conveni amb aquestes carac-
terístiques. El govern català, però, el va aca-
bar renovant al gener d’enguany fins al 2020, 
mentre l’administració era intervinguda per 
l’executiu espanyol a través de l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució. «Exigim una 
auditoria dels pressupostos de l’ICAM i la de-
rogació del conveni entre l’institut i l’INSS», 
diu Isa Garnica, membre de la Paicam.

* Article publicat al diari Jornada
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Jesús Rodríguez

Rere l’aparença asèptica d’un web, la com-
panyia, recentment aterrada a Catalunya, 
amaga una gran xarxa de centres logístics 
de distribució on s’imposen condicions la-
borals extremes, segons revelen treballs pe-
riodístics d’infiltració a França, Alemanya i 
el Regne Unit.

Carles Puigdemont, el 10 de febrer del 
2017, va fer d’amfitrió del director general 
d’Operacions per a Espanya i Itàlia d’Amazon, 
Fred Pattje, durant una visita a les obres 
de construcció del nou centre logístic que 
la companyia inaugurarà el 4 d’octubre al 
Prat de Llobregat, en uns terrenys a tocar de 
l’aeroport que l’Incasòl li va vendre per 30 mi-
lions d’euros. “La inversió d’Amazon al Prat 
és una porta d’entrada a l’economia del futur”, 
emfatitzava Puigdemont davant del conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i de 
l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor. 
La foto d’aquell dia anava acompanyada de 
l’anunci de contractació de “més de 1.500 per-
sones altament qualificades durant els propers 
tres anys”, segons la nota de prema emesa pel 
govern català. Pattje va incrementar la xifra a 
2.500 persones, sumant-hi els centres logístics 
de Martorelles, Castellbisbal i l’esquerra de 
l’Eixample de Barcelona. En aquest últim, si-
tuat en un edifici del carrer Rosselló –que du-
rant 55 anys va ser la seu de l’editorial Gustavo 
Gili– i que du el segell d’ultrarapidesa Prime 
Now, hi treballen un centenar de persones, 
sotmeses a la pressió d’entregar la comanda en 
el termini d’una hora. La premsa catalana ha 
pogut captar imatges dels dos centres en fun-
cionament –Castellbisbal i Barcelona– i de les 
obres en marxa al Prat i Martorelles, això sí, 
sota la supervisió del responsable de comuni-
cació de la companyia.

Davant les preguntes formulades per la Direc-
ta, un portaveu del departament d’Empresa i 
Coneixement ha assegurat que l’obertura de 
quatre seus d’Amazon a Catalunya no ha rebut 
“cap incentiu fiscal ni cap actuació específica 
de tracte preferencial”. “Només ens vam com-
prometre que les obres previstes de rotondes 
d’accés i d’infraestructures acabarien en el ter-
mini previst”, afegeix la font. En relació amb 
les condicions laborals, preveuen des de la 
Generalitat: “Nosaltres no podem entrar-hi, 
però, pel que sabem, el gruix de l’ocupació 
hauria de ser indefinida, malgrat l’existència 
de puntes de contractació temporal en al-
guns moments de l’any”. Els ajuntaments del 
Prat i Martorelles es manifesten de manera 
semblant. L’arribada d’Amazon “és una bona 
notícia” per a l’alcalde vallesà Marc Candela 
(ERC). Lluís Tejedor (ICV) confia “en la pa-
raula d’Amazon sobre el compromís que té 
amb la ciutat del Prat”.

El 26 d’abril, en el marc d’una ruta amb pe-
riodistes pel centre logístic de Castellbisbal, 
Pattje va refredar les expectatives de llocs de 
treball i va parlar de 600 contractes al Prat du-
rant el primer any –només un centenar dels 
quals serien d’alta qualificació. Aquell mateix 
dia, es va presentar al públic el robot amb ro-
des Kiva, que farà que les prestatgeries amb 
productes es moguin dins les instal·lacions –
al Prat, n’hi haurà 3.500– i reduirà el temps 

Amazon, treballar al límit per 
entregar al minut

que necessiten els pickers –en argot amazonià, 
personal treballador de l’escalafó més baix de 
l’empresa– per localitzar una comanda dins 
del magatzem. Alta tecnologia i màxima ve-
locitat són dues de les claus que permeten que 
el totpoderós Jeff Bezos amassi una fortuna de 
72.800 milions de dòlars, xifra que enguany 
l’ha fet ascendir al tercer lloc del rànquing 
Forbes de les persones més riques del planeta, 
per sobre d’Amancio Ortega i només superat 
per Bill Gates i Warren Buffett. La seva fortu-
na equival a dues vegades i mitja els pressu-
postos de 2017 de la Generalitat de Catalunya.

La cara oculta de 
l’empresa
Com aconsegueix uns beneficis tan elevats 
Amazon? Aquesta pregunta se l’han feta di-
versos mitjans de comunicació d’Europa i, per 
superar la política d’opacitat informativa de 
l’empresa, uns periodistes van optar per infil-
trar-se a l’empresa per conèixer de primera mà 
les condicions laborals que ofereix. El seu tes-
timoni i les imatges captades no deixen gaire 
ben parada la reputació de la multinacional. 
L’any 2013, el programa BBC Panorama, di-
rigit per Richard Bilton, va posar el focus al 
centre logístic de Swansea, al país de Gal·les. 
La veritat darrera del clic, s’anomenava el 
documental, que comptava amb la figura 
imprescindible d’un infiltrat equipat amb cà-
mera oculta. El treball periodístic esbrina què 
passa rere les parets d’Amazon després que 
algú executi una comanda nadalenca a través 
del web. Extreballadors i representants sindi-
cals coincidien a denunciar que la pressió de 
l’empresa era “increïble”. L’infiltrat, malgrat 
ser un noi jove i esportista, constata jornades 
laborals esgotadores, amb un balanç diari de 

vint quilòmetres caminats entre prestatgeries, 
del qual deriven evidents seqüeles físiques i 
psicològiques. L’escàner que s’assigna a cada 
persona empleada quan entra al magatzem in-
corpora un cronòmetre de marxa enrere que 
dóna un màxim de trenta segons per localit-
zar un producte i posar-lo al carretó. Trenta 
segons i… a cercar el següent producte. I un 
altre i un altre… La velocitat dels pickers es 
controla des de la sala de comandament; si no 
són prou ràpids, són esbroncats i penalitzats. 
Converteixen la persona treballadora en “un 
autòmat amb un grau d’estrès indescriptible”, 
relata Bilton. L’aterratge d’Amazon a Gal·les i 
Escòcia va comptar amb el coixí de subven-
cions governamentals importants, de 8,8 i 6,8 
milions de lliures respectivament, fet que va 
incrementar la polèmica al Regne Unit. La in-
vestigació periodística també inclou un apar-
tat sobre l’impacte d’Amazon en les llibreries. 
Documenten el cas de set establiments de 
Londres que s’han vist obligats a baixar la per-
siana davant la competència ferotge.

A França, Estat on l’empresa té un deute pen-
dent de 198 milions d’euros amb hisenda, va 
ser el periodista Jean-Baptiste Malet qui va 
posar el dit a la nafra. “Els internautes que fan 
clic a la pàgina web d’Amazon per comprar 
llibres han de saber que, rere les pantalles dels 
seus ordinadors, hi ha milers de treballadors 
sotmesos a ritmes de treball insostenibles en 
un ambient quasi carcerari”, adverteix Malet 
al llibre En los dominios de Amazon (Trama 
Editorial). Malet es va infiltrar al centre logís-
tic de Montelimar, a mig camí entre Mont-
peller i Lió. La fàbrica, tal com l’anomena el 
periodista, té una superfície de 36.000 metres 
quadrats, equiparable a la que s’està construint 
al Prat de Llobregat. A través d’una ETT, va 

aconseguir que el contractessin i, durant dos 
mesos, va viure l’experiència d’ocupar una 
plaça de picker dins la multinacional. Els pic-
kers són la gent responsable d’entrar al magat-
zem, buscar el producte adquirit per la clien-
ta, posar-lo a la cistella i portar-lo a la zona 
d’embalatge. Allà, els packers els agafen el re-
lleu i, amb cartrons i cintes adhesives, deixen 
el producte a punt per pujar al vehicle que el 
durà al lloc de destí. “Els pickers són dones i 
homes que costen menys i són més eficaços 
que els robots. Amb ells, no cal cap cura tèc-
nica perquè la majoria són temporers. La di-
recció d’Amazon pot reemplaçar-los fàcilment 
quan estan esgotats o no compleixen la seva 
tasca simplement anant a buscar-ne d’altres 
a l’immens exèrcit de reserva que constituei-
xen els aturats”, opina Malet setmanes després 
d’incorporar-se a la plantilla. Les seves parau-
les desmunten la tesi de la feina estable i l’alta 
qualificació.

Al llibre, Malet descriu com es treballa i què 
es pot observar dins la fàbrica –cosa que, 
per cert, es prohibeix a les persones emplea-
des, que quan signen el contracte (amb una 
nòmina d’uns 950 euros) accepten un llarg 
llistat d’obligacions, entre les quals figura la 
prohibició de parlar amb periodistes o de re-
velar cap informació sobre el que passa por-
tes endins de l’edifici. Per entrar i sortir del 
recinte de Montelimar, la plantilla passa per 
arcs detectors de metalls i, si s’escau, per es-
corcolls estrictes. “Adversaris o enemics a la 
societat, tots són clients de la mateixa bandera 
amb ànim de lucre: la multinacional Amazon”, 
adverteix el periodista francès. Al catàleg de 
l’empresa, hi podem trobar llibres d’extrema 
dreta i d’extrema esquerra, filosemites i anti-
semites, seguidors de la teologia musulmana 
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i de les teories islamòfobes… Com reacciona-
ria una clienta si, als prestatges del seu establi-
ment de referència, observés llibres d’apologia 
del nazisme amb esvàstiques a la portada? 
Probablement no hi tornaria. La llibreria Eu-
ropa, regentada pel filofeixista Pedro Varela, 
va ser clausurada per comercialitzar edicions 
del Mein Kampf, algunes d’elles amb pròlegs 
negacionistes de l’holocaust. A Amazon, en 
trobem a desenes, impunement, sense cap im-
pediment judicial.

Amazon Warriors, fitxar 
exmilitars
Malgrat l’aparent neutralitat ideològica, l’amo 
de la multinacional, Jeff Bezos, que resideix en 
una casa valorada en 22 milions de dòlars al 
carrer Tracy Place de l’exclusiu barri de Kalo-
rama de la ciutat de Washington –amb veïns 
com Barack Obama i Ivanka Trump–, ha do-
nat mostres clares del seu ideari. “Lideratge. 
Disciplina. Dots d’organització. Si tens previst 
deixar les Forces Armades, segur que tens 
aquestes aptituds i altres més. A Amazon, pots 
treure el màxim profit de totes elles. Si tens ex-
periència a l’exèrcit, comparteixes els nostres 
valors de ben segur”, diu el multimilionari al 
web Amazon Warriors, destinat específica-
ment a incorporar exmilitars com a líders o 
mànagers, càrrecs amb contracte indefinit en 
un esglaó mitjà de la jerarquia de l’empresa. 
Bezos, a més, és donant del think tank ultrali-
beral Reason Foundation.

“Hi ha tècniques psicològiques que permeten 
que, a llarg termini, els treballadors valorin 
els caps, encara que aquests els facin patir. Es 
tracta de tècniques estudiades científicament 
pels especialistes en psicologia, especialment 
als laboratoris de les grans universitats nord-
americanes”, conclou Malet, que –després de 
revelar-se com un periodista infiltrat– no va 
aconseguir que cap treballadora –segons ell, 
per por– volgués denunciar en primera per-
sona les dures condicions laborals que im-
posava l’empresa. Anys enrere, la periodista 
Claire Newel va signar un article titulat “La 
plantilla d’Amazon castigada per estar malal-
ta” a les pàgines del The Sunday Times i, si 
ens remuntem al 25 de novembre de 1999, 
el diari The Washington Post ens il·lustrava: 
“No tot són somriures dins d’Amazon”. Bezos 
va passar factura al rotatiu l’any 2013, quan 
el va comprar per 190 milions d’euros i el va 
rescatar de la profunda crisi que travessava. 
Des d’aleshores, la seva línia editorial ha fet 
un tomb de 180 graus.

La cadena pública alemanya ARD també 
es va infiltrar dins un grup de migrants es-
panyols que van anar a treballar a una plan-
ta d’Amazon a Bad Hersfeld l’any 2013 i que 
s’allotjaven en bungalous i apartaments pro-
porcionats per la multinacional. Les imatges 
captades van desencadenar un escàndol polí-
tic i fins i tot la cancellera alemanya Àngela 
Merkel va haver de donar explicacions. Els 
guardes de seguretat que vigilaven la planti-
lla –fins i tot escorcollant les habitacions on 
dormien– eren de l’empresa Hensel European 
Security Services (HESS), presumiblement re-
lacionada amb Rudolf Hess, lloctinent d’Adolf 
Hitler. El dia a dia del personal estava ple 
d’amenaces i coaccions, amb un tracte humi-
liant i evidents mostres de superioritat. “La se-
guretat privada entrava als apartaments i ens 
revisava les bosses”, referma una cordovesa de 
34 anys que va treballar a la planta dos anys 
i mig, entre 2012 i 2015. “Primer, em van fer 
un contracte de sis mesos; després, d’un any 
i onze mesos, i, després, em van fer fora per 
no fer-me fixa. Jo guanyava entre 1.200 i 1.300 
euros bruts al mes, però moltes companyes 
guanyaven menys”, afegeix. Confirma, doncs, 
que l’empresa té una política de relleu cons-

tant de les treballadores amb menys qualifica-
ció. “Ara, estan encantats amb la quantitat de 
sirians, eritreus i afganesos que han arribat. 
És un nivell fabril que ni al segle XIX! Però, 
d’incentius perquè pugis, tots els que vulguis”, 
matisa. “Existeix molt la figura del picker 
zombie. Conec gent que, d’entrada, ho criti-
cava molt, però després s’hi adapta; tenen de-
pendència, tot i que alguns tenen carreres de 
biologia o farmacèutica, no et pensis. Amazon 
és tot un món… i fa coses sorprenents com 
donar-te gelats o xocolatines el dia que un sin-
dicat convoca una vaga”, explica.

Vigilància dels sindicats
Ramon González, secretari d’Acció Sindical de 
CCOO al sector de l’hostaleria i serveis, expli-
ca: “Ara per ara, no tenim informació del tipus 
de llocs de treball que hi haurà, estan en fase 
de candidatures i selecció, però sí que sabem 
que Amazon té una posició refractària da-
vant l’acció sindical”. Quan es va saber l’aposta 
d’Amazon per Catalunya, Joan Carles Gallego 
(CCOO) i Josep Maria Álvarez (UGT) van 
anunciar que es mantindrien “vigilants”. Les 
seccions locals de la CGT al Baix Llobregat i 
el Vallès també estan “en guàrdia”, tot i que en-
cara no tenen informació sobre quines seran 
les condicions laborals. El sindicat llibertari sí 
que ha rebut queixes d’una altra empresa del 
sector del repartiment a domicili, es tracta de 
la britànica Deliveroo, especialitzada en men-
jar fresc, que a l’Estat espanyol treballa sota el 
paraigües de la societat mercantil Roofoods 
Spain SL. L’Agència Tributària, per la seva ban-
da, si segueix els passos de la seva homòloga 
francesa, també s’haurà de fixar en els comptes 
d’Amazon. Segons dades del Registre Mercantil, 
l’any 2015, només va facturar 59 milions d’euros 
a l’Estat espanyol i, en conseqüència, va pagar 
uns 2,9 milions d’euros d’impostos. Segons 
l’experta del diari Expansión Miriam Prieto, la 
xifra no pot reflectir la veritable activitat de la 
botiga digital si tenim en compte que, a escala 
europea, l’empresa va ingressar 19.907 milions 
d’euros durant el mateix període.

Cada empleada 
d’Amazon substitueix 
divuit llibreteres
“Treballa dur, sigues feliç, fes història” és el 
lema general de l’empresa Amazon arreu del 
món. Els mànagers repeteixen aquesta frase 
tots els dies a l’inici de cada torn de treball. 
L’empresa destina molts recursos a introduir 
aquestes idees entre la plantilla. A les plantes 
franceses, també fan servir les inicials OR-
DRE, conegudes com les cinc esses perquè, en 
japonès, les paraules ordenar, classificar, des-
empolsar, evidenciar i rigorositat incorporen 
la sonoritat ‘s’ i, en francès, les inicials compo-
sen la paraula ordre. Amazon ha reciclat una 
antiga màxima ideada per l’automobilística 
japonesa Toyota. Extrema competitivitat, 
però ignorant l’adversari. “No ens plante-
gem la qüestió de què els passa als altres”, 
són declaracions de Jeff Bezos a Le Nouvel 
Observateur el 24 de juny de 2011. Un estu-
di del sector llibreter gal determina que, per 
satisfer el mateix nombre de vendes que una 
treballadora d’Amazon, calen divuit llibrete-
res d’establiments tradicionals. Recentment, 
l’escriptor Jorge Carrión alertava en un arti-
cle a la revista Jot Down: “La història de Jeff 
Bezos és la d’una llarga expropiació simbòlica. 
Va escollir la venda de llibres i no la d’aparells 
electrònics perquè hi va veure nínxol de mer-
cat. Per a Amazon, no hi ha diferència entre 
la institució cultural i l’establiment alimentari 
i comercial”.

* Article de Jesús Rodríguez publicat al número 
430 de la revista Directa.
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Notícies sindicals
Victòria judicial per 
a tot el professorat 
associat de la UB
Al juliol de 2016 la secció sindical de CGT-
Plataforma de professors associats de la UB va 
interposar un conflicte col·lectiu contra la UB 
denunciant que el sistema PDA establia una 
discriminació entre el professorat associat a 
temps parcial i el professorat a temps complet 
pel que fa al reconeixement, còmput i retribu-
ció de les tasques de docència, recerca i gestió.
Tenim la satisfacció de comunicar que la de-
manda ha estat estimada i que la sentència 
reconeix el dret que tenim el professorat as-
sociat a que la nostra feina sigui reconeguda 
de la mateixa manera que la del professorat a 
temps complet, i a que el producte resultant 
d’aquest reconeixement sigui computat a efec-
tes de jornada laboral i de retribució. El PDA 
constitueix una vulneració dels articles 4, 12.4 
d) i 17 de l’Estatut dels Treballadors, i 14 de la 
Constitució.
La sentència recull una sèrie de fets provats 
que legitimen les reivindicacions que el pro-
fessorat associat de la UB hem fet públiques 
des de que, fa uns anys, vam començar les mo-
bilitzacions per posar fi al maltractament ins-
titucional que patim i a l’estatut subaltern que 
se’ns reserva, del qual el PDA n’és l’exemple 
paradigmàtic.
El PDA és un sistema de còmput de les hores 
de feina dedicades a la docència, la recerca i la 
gestió del professorat de la UB que, per acord 
del Consell de Govern de la UB de juliol del 
2013, estableix un procediment per compen-
sar al professorat per l’augment d’hores de 
dedicació que implicava el desplegament de 
l’EEES. Aquest acord del Consell de Govern 
exclou al professorat associat, de manera ex-
plícita, d’aquest sistema de compensació, mal-
grat el sistema EEES afecta a tot el professorat, 
sigui a temps complet o parcial. La sentència 
estableix que això té dues conseqüències dis-
criminatòries i injustificades. En primer lloc, 
que hi ha una quantitat considerable de les 
hores que dediquem a la docència que no són 
retribuïdes. En segon lloc, que totes les hores 
que dediquem a la recerca i la gestió no són 
retribuïdes en absolut.
La sentència considera que l’acord del Con-
sell de Govern estableix regulacions diferents 
pel professorat associat a temps parcial i pel 
professorat a temps complet que són inaccep-
tables, en la mesura que queda acreditat que 
el professorat associat “està desenvolupant la 
seva activitat docent 1) en els mateixos depar-
taments i les mateixes assignatures que els pro-
fessors a temps complet, assignatures incloses 
dins les titulacions acadèmiques i impartides 
per la Universitat demandada; 2) està impar-
tint la docència als mateixos grups d’alumnes 
que els professors a temps complet i, per tant, 
desenvolupen la seva activitat docent en grups 
amb el mateix número d’alumnes; i 3) estan 
realitzant treballs de recerca i gestió igual que 
els treballadors a temps complet, que no són 
inclosos en la dedicació global de les hores 
PDA y per tant no són retribuïts”.
La sentència estableix que, de fet, aquesta 
discriminació que la UB fa entre professorat 
associat a temps parcial i professorat a temps 
complet es deriva de l’incompliment, per part 
de la UB, del Conveni Col·lectiu per al PDI 
de les universitats catalanes, el qual reconeix, 
en la seva disposició transitòria segona, la ne-
cessitat de regularitzar, com a figures a temps 
complet, el professorat associat contractat en 

situació inadequada. Segons la sentència, el 
propi Conveni Col·lectiu, que data de 2007, 
reconeix “que hi ha professors associats amb 
la mateixa dedicació acadèmica (docent, in-
vestigadora i de gestió) que els professors a 
temps complet. Sabent que les tasques desen-
volupades per la majoria de professors asso-
ciats responen i han respost sempre, no no-
més a les necessitats permanents i estructurals 
de les respectives universitats, sinó que molts 
d’ells realitzen un treball a temps complet per-
què són un col·lectiu que fan el mateix treball, 
i al qual s’abona un menor salari, el que re-
dueix els costos de la Universitat a costa de la 
discriminació”.
La sentència continua afirmant que “s’ha de 
reconèixer als professors associats la jorna-
da que realitzen, augmentant la seva jornada 
màxima i computant-se totes les hores do-
cents, i per suposat computar-se com a jorna-
da i retribuir-se les hores PDA que realitzen 
d’investigació i gestió”. Això implica que s’ha 
implementar el procés de regularització dels 
falsos associats com a figures a temps complet.
Davant d’aquesta sentència, exigim a l’equip 
de govern de la UB:
1) Que s’abstingui de malbaratar els recursos 
econòmics públics de la UB, ja prou destruïda 
per les retallades pressupostàries, per recórrer 
una sentència que és de justícia.
2) L’eliminació immediata de tota distinció 
entre els còmputs de l’activitat docent, investi-
gadora i de gestió del professorat a temps par-
cial i del professorat a temps complet de la UB.
3) La reobertura immediata d’una taula de 
negociació per a la regularització del fals pro-
fessorat associat que cobreix funcions estruc-
turals i permanents a la UB, per mitjà de la 
transformació dels seus contractes a temps 
parcial en contractes a temps complet, en els 
termes que estableix el Conveni Col·lectiu. 
Exigim, com a inici d’aquest procés, el reco-
neixement de la condició fraudulenta dels 
contractes dels falsos associats i, en conse-
qüència, la renovació immediata i sense con-
dicions dels seus contractes pel curs 18-19, en 
base al que estableix l’article 15.3 de l’Estatut 
dels Treballadors (Es consideren per temps 
indefinit els contractes temporals subscrits en 
frau de llei). Aquest constituiria un gest clar 
i inequívoc, per part de l’equip de govern, de 
la seva voluntat de resoldre de manera no li-
tigiosa aquest conflicte, pel qual estem recla-
mant solucions negociades des de fa 7 anys.
4) Mostrar la voluntat política de cercar els re-
cursos necessaris per endegar aquestes refor-
mes, defensant davant les autoritats governa-
mentals els interessos de la nostra universitat, 
que vol ser pública, autònoma, de qualitat i 
lliure d’explotació laboral.
Secció Sindical de la CGT-Plataforma de pro-
fessors associats de la UB

Mobilitzacions al 
Sincrotró ALBA contra 
la persecució sindical
CGT i CSC-Intersindical van fer una convo-
catòria de vaga al Sincrotró ALBA pel passat 
18 de juny així com a recolzar els companys 
denunciats acompanyant-los a l’entrada dels 
Jutjats de Sabadell.
Els treballadors del Sincrotró ALBA, la major 
instal·lació científica de l’Estat, van decidir 
plantar-se contra la repressió als seus repre-
sentants i en defensa dels seus espais de de-
bat i convocar una vaga per protestar contra 
la repressió als seus representants, coincidint 
amb la celebració d’un judici propiciat per 

l’Empresa, dilluns 18 de Juny a les 11.00 als 
Jutjats de Sabadell.
Els sindicats amb representació al Sincrotró, 
CGT i CSC-Intersindical, demanaven aturar 
la persecució cap als representants dels tre-
balladors i membres dels sindicats, així com 
que es respectin els espais de debat col·lectiu 
dels treballadors i la llibertat sindical dels seus 
representants.
La Cap de Recursos Humans i Responsable de 
Finances del Sincrotró es va presentar a una 
assemblea de treballadors el 14 de desembre 
de 2016 on la plantilla havia de debatre i votar 
una nova normativa que l’empresa, represen-
tada per l’esmentada Cap de RRHH, havia ne-
gociat amb el Comitè d’Empresa. Com s’havia 
fet en anteriors ocasions amb altres represen-
tants de la Direcció del centre, membres del 
Comitè d’Empresa li van demanar que aban-
donés temporalment la sala per permetre als 
treballadors debatre la nova normativa sense 
la presència a l’assemblea de representants de 
la Direcció, i que es tornés a incorporar per 
la posterior votació. Davant la negativa de la 
cap de RRHH a abandonar la sala, el Comitè 
d’Empresa va decidir, a petició dels treballa-
dors assistents, cancelar l’assemblea.
Arran d’aquests fets, l’empresa i la Cap de 
RRHH van denunciar els presidents de les sec-
cions sindicals i tres membres més del Comitè 
d’Empresa per una suposada vulneració dels 
drets de la Cap de RRHH, fins i tot demanant 
una indemnització als treballadors de 6.125€.
Darrerament, el gruix de la plantilla ha dema-
nat formalment a la Direcció que arribi a un 
acord amb els representants dels treballadors 
que permeti resoldre el conflicte sense san-
cions per cap dels implicats. La pressió exer-
cida ha obligat la Directora a comprometre’s 
a renunciar a la sanció econòmica tot i que 
mantenia obert el procés judicial amb el clar 
objectiu de castigar els denunciats i no pas de 
resoldre el conflicte. En aquesta línia, durant 
les converses mantingudes amb el Comitè 
d’Empresa, la Direcció havia fet servir la de-
nuncia com a mesura de pressió per intentar 
forçar un acord que permeti als seus negocia-
dors assistir a les assemblees de treballadors.
Els denunciats es sentien perseguits a títol 
individual i hi veien un intent per part de la 
Direcció del centre de perseguir a aquells que 
defensen els seus drets laborals de forma orga-
nitzada, a més de voler intervenir i controlar 
els espais de debat propis dels treballadors.
Finalment però, el divendres 15 de juny, en 
la mediació amb motiu de la vaga, CELLS va 
acordar retirar la demanda contra els nostres 
companys. La cap de RRHH i de Finances 
també la retirava, per la qual cosa el judici 
previst pel 18 dejuny quedava cancel·lat. La 
CGT desconvocava doncs la vaga al Sincrotró 
ALBA al retirar la Direcció la demanda contra 
el Comitè d’Empresa.

L’acord inclou també la garantia per part de 
CELLS que les persones que representin a la 
Direcció en les negociacions amb el Comitè 
d’empresa no estaran presents als espais de de-
bat dels treballadors i treballadores.
Per tant, aquest acord tanca satisfactòriament 
el conflicte iniciat fa més de 2 anys i per això 
es  cancel·lava de la vaga prevista així com de 
la campanya de protesta.
Malgrat això, no hem d’oblidar que mai hauria 
d’haver-se arribat a aquesta situació, i que la 
pràctica habitual en CELLS d’arribar a acords 
a última hora abans d’un judici, és només la 
menys dolenta de les solucions. Per no haver-
ho resolt abans, s’ha generat un clima de ten-
sió innecessari, la imatge del laboratori s’ha 
vist afectada, s’han generat costos econòmics 
als/as treballadors/as i els seus representants 
i diverses negociacions sobre regulacions que 
afecten a la plantilla s’han vist afectades. Es-
perem que a partir d’ara puguem resoldre els 
conflictes de manera més eficient.
Finalment, volem agrair el suport rebut: a les 
persones que heu participat en la campanya 
de protesta dins i fora del Sincrotrón, a les 
organitzacions sindicals que han fet arribar 
mostres de solidaritat i ens han donat suport 
moral i logístic i als advocats que s’han bolcat 
amb nosaltres. Entre totes heu tornat a de-
mostrar el gran valor de la unió i la solidaritat 
en la defensa dels drets dels treballadors i tre-
balladores.
Secció sindical de CGT-CELLS en el Sincrotró 
ALBA

Vaga parcial indefinida 
a Correus de Barcelona 
a partir del 19 de 
juny contra els 
acomiadaments i la 
falta de contractació
El passat 6 de juny els treballadors i treballa-
dores de Correus a la província de Barcelona 
ens vam reunir en Assemblea per tractar de 
donar una resposta col·lectiva contra l’agressió 
escomesa per l’empresa amb l’acomiadament 
de diverses companyes malaltes. El mateix 
dia, carters i carteres de diferents districtes de 
la carteria de Barcelona i localitats de la pro-
víncia, van ocupar el hall de l’oficina principal 
de Barcelona exigint més contractació i la co-
bertura de totes les vacants.
Des de CGT defensem aquestes dues mostres 
d’autoorganització dels treballadors i recol-
zem la convocatòria, aprovada per unanimi-
tat en Assemblea de Treballadors, d’una vaga 
parcial indefinida a partir del dia 19 de Juny 
de 2018; per les 3 primeres hores en el torn 
de matí i les 3 últimes en el torn de tarda i nit. 
Exigim la readmissió de les companyes aco-
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miadades i assumim com a pròpies la resta de 
reivindicacions:
- Readmissió dels treballadors acomiadats en 
aplicació de l’article 52.
- Cobertura del 100%. Un barri, un carter. Re-
cuperació de la figura del suplent.
- Paralització dels dimensionaments i 
anul·lació dels realitzats.
- Estabilitat en l’ocupació. Màxima durada 
dels contractes i no contractació d’idonis fins 
a esgotar borses.
- Readmissió exclosos de les borses d’ocupació 
davant els nous criteris de puntuació de les 
noves borses d’ocupació.
CGT recolza la convocatòria de vaga i fa una 
crida a secundar-la, així com a acudir a les di-
ferents accions i actes de protesta acordats per 
l’Assemblea de Treballadores.

Secció Sindical CGT Correus Barcelona

Oposicions 2018: Un 
sistema d’accés i unes 
oposicions plenes 
d’irregularitats
Com a CGT Ensenyament tornem a denun-
ciar que l’actual sistema d’accés a la funció pú-
blica és injust, arbitrari, selectiu i memorístic. 
És un sistema que no valora la funció docent 
ni l’experiència, ja que preval la capacitat me-
morística de l’aspirant. A l’actual convoca-
tòria aquest fet es veu agreujat per un sistema 
d’accés en què l’experiència del docent queda 
reduïda a la mínima expressió.

Malauradament, el desenvolupament de 
les oposicions d’enguany ens dona la raó, 
ha estat del tot injust, hi ha hagut un munt 
d’incidències no només en el disseny de les 
proves, que es van plantejar com a elimina-
tòries, sinó en la mateixa convocatòria, amb 
manca de temps i en la data del curs en què 
es convocaven. (Vegeu Esquerda “Oposicions 
17-18. Incertesa, poc temps i menyspreu als 
serveis prestats”)

Un altre problema ha estat la manca de con-
crecions i dubtes sobre què es demanava, re-
ferent al desenvolupament i execució de les 
proves, sobretot a la 1a part de la prova 1. Així 
com uns temaris del tot obsolets, que ni tan 
sols s’adapten a la realitat educativa actual.

A tot això cal afegir l’avaluació dels aspirants, 
que ha tornat a estar plena d’irregularitats. A 
més, quan les opositores han volgut reclamar 
s’han trobat en una indefensió total. L’actual 
sistema impossibilita qualsevol tipus de recla-
mació amb resultats efectius, tant a efectes de 
canvi de notes com de revisió de les proves, 
per tal de valorar-les i millorar la feina feta.

Aquestes oposicions han estat un clar exemple 
de què l’actual sistema genera sobrecàrrega 
d’esforç i ansietat per als aspirants, afecta a la 
mateixa tasca docent i la selecció d’aquests és 
arbitrària i opaca.

És viable l’accés per mèrits? No només és via-
ble sinó que queda recollit a l’EBEP, (Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic: article 61.6). A més, 
la nostra tasca educativa és fàcilment avalua-
ble observant i valorant la nostra feina diària, i 
és el millor indicador possible per constatar la 
capacitat dels i de les aspirants. En qualsevol 
cas només aconseguirem que canviï el sistema 
d’accés amb la mobilització de totes les interi-
nes i el màxim suport de la resta de docents.
Actualment s’estan produint mobilitzacions 
arreu de l’estat com la VAGA a Andalusia, la 
denúncia per part d’interines a les Illes Ba-
lears, i d’altres moviments i lluites.
Els pròxims anys es preveu un accés massiu a 
la funció pública, que pot donar-se per la via 
d’aquestes oposicions totalment injustes o per 
la de l’estabilització amb criteris equitatius i 
transparents.
Només la mobilització del col·lectiu 
d’interines i el suport de tot el professorat 
aconseguirà canviar aquest sistema d’accés 
injust i arbitrari, no podem esperar que sigui 
el Departament d’Ensenyament qui modifiqui 
aquest sistema i doni prioritat a l’experiència 
sense la nostra pressió, la nostra força, i la 
nostra lluita. Si nosaltres ens aturem, el siste-
ma deixa de funcionar.
Les que hi són s’hi queden. Entre totes tot!
CGT Ensenyament

Comunicat de CGT 
Teleco Tarragona 
sobre l’acord entre 
representació social i 
empresa
El passat 14 de juny es va arribar a un acord 
entre la representació social i l’empresa Teleco 
per prorrogar l’acord subscrit en 2015 fins a 
febrer de 2019.
Enrere han quedat les propostes aportades per 
l’empresa per subscriure un nou acord total-
ment inassumible per la plantilla i les amena-
ces de Teleco d’aplicar l’article 41 de lET si no 
s’acceptaven les seves pretensions.
S’ha demostrat que amb la unitat sindical de 
totes les organitzacions és possible com a mí-
nim frenar la voracitat de l’empresariat. No tot 
val, la situació de les condicions laborals en el 
sector de les telecos fa necessari aquest esforç 
per unificar les lluites de totes les empreses del 
sector, sense complexos i amb el ferm propò-
sit d’aconseguir els nostres objectius elemen-
tals: aconseguir tenir un treball digne i des-
envolupar-ho amb normalitat, sense acceptar 
xantatges ni ser presa de la por.
En aquestes estem, sabem que hem de fer en-
tendre a TELECO que, ens presentin la fór-
mula que ens presentin per fer-nos creure que 
és inviable una altra alternativa que garanteixi 
la viabilitat de l’empresa, no podem doblegar-
nos davant propostes que signifiquin conti-
nuar amb l’actual situació d’explotació i pre-
carització.

Però tenim clar que la solució passa per la 
regulació del sector de manera definitiva, és 
l’única manera de modificar la situació actual 
de desprotecció. No n’hi ha prou amb nego-
ciar un conveni de metall estatal a la mesu-
ra de l’empresari perquè rebaixin la pressió 
exercida a les i els treballadors, volem ser 
ambiciosos, que es derogui l’actual legislació 
que permet les subcontractacions de manera 
indefinida, que l’eliminació de llocs de treball 
en grans empreses com Telefónica no suposi 
que de manera automàtica es crein altres llocs 
amb condicions laborals substancialment 
inferiors, que hi hagi un compromís real de 
totes les organitzacions sindicals d’aconseguir 
aquests objectius, perquè mentrestant la pre-
carització en el sector causa múltiples acci-
dents, desgraciadament alguns amb resultat 
de mort.
No volem arriscar les nostres vides, no volem 
ser manipulats amb falses esperances, volem 
viure i treballar amb dignitat, no som simple 
mercaderia.
Secció Sindical CGT Teleco Tarragona

El jutjat social declara 
nul d’acomiadament de 
l’ex-delegat de CGT a 
Cacaolat
El jutjat social ha emès el seu veredicte en rela-
ció amb l’acomiadament d’Àlex Piñol, un tre-
ballador de l’empresa Cacaolat de Santa Colo-
ma de Gramenet. La decisió judicial considera 
que l’acomiadament és nul, per la qual cosa el 
treballador es podrà reincorporar al seu lloc 
de feina en les mateixes condicions que tenia 
quan es va produir la decisió de l’empresa. A 
més, la companyia haurà de pagar-li els salaris 
no percebuts durant els mesos en què no ha 
pogut treballar, segons fonts del sindicat CGT.
L’operari, que va ser acomiadat just uns dies 
després que hagués finalitzat el denominat 
període de protecció que la llei fixa per als 
membres dels comitès d’empresa quan acaba 
el seu mandat. Mentre va representar els seus 
companys, Àlex va ser molt bel·ligerant en la 
defensa dels drets dels seus companys en el di-
fícil procés de canvi de seu social de Cacaolat, 
des de la planta del Poble Nou de Barcelona 
fins a la de Santa Coloma.
El sindicalista va ser acomiadat per motius 
disciplinaris, segons la comunicació feta per 
l’empresa. Entre altres raons, la direcció va 
justificar fer-lo fora del seu lloc de treball, 
després de 19 any, per haver consultat el seu 
mòbil en hores de feina. Però, el treballador i 
també el seu sindicat, la CGT, consideren que 
es tracta d’una represàlia per la seva activitat 
en defensa dels treballadors.
Cal recordar que Piñol va perdre el seu lloc 

al comitè d’empresa de Cacaolat arran de la 
reducció del nombre d’empleats de la com-
panyia la qual cosa va fer que també baixés el 
nombre de membres de la representació la-
boral. Tots els sindicats de Cacaolat –CCOO, 
UGT, USOC i la CGT– van veure com es re-
duïa la seva presència al comitè i Piñol va ser 
qui en va ser afectat en el seu. En una infor-
mació a Diari Treball Àlex explicava com el 
van acomiadar.

Recordar que just després que la històrica 
marca de batuts fos comprada per un grup 
d’empreses que tenia com a màxim accionista 
l’envasadora de Coca Cola a Espanya: Cobe-
ga, es va plantejar un procés d’acomiadaments 
que es va qualificar en el seu dia d’Expedient 
de Regulació d’Ocupació (ERO) encobert. Es 
tractava d’acomiadar part de la plantilla amb 
les mínimes indemnitzacions que permet la 
reforma laboral. Una part dels que podien 
perdre la feina eren els treballadors de repar-
timent. El comitè d’empresa, en el qual havia 
irromput amb força la CGT, s’hi va oposar i es 
va estar a punt de produir una aturada en la 
distribució dels batuts.

A la fi, la reducció de personal a Santa Colo-
ma es va reconsiderar i es van aplicar mesures 
menys agressives com prejubilacions. També 
es van produir tensions entre la plantilla i 
la direcció en aplicar calendaris laborals i la 
classificació dels llocs de treball. A més, s’han 
endurit els ritmes de treball a mesura que la 
demanda de la marca s’ha recuperat, cosa que 
ha provocat protestes laborals.

La compra de Cacaolat feta el 2012 va supo-
sar per al grup d’inversors liderats per Cobega 
una inversió de 75 milions. L’any 2013, des-
prés del desembarcament del nou equip direc-
tiu l’empresa va facturar un 39% més. El 2014 
va créixer un 11% i el 2015 va guanyar un altre 
10% fins a una facturació de 54,7 milions.

Pel que fa als guanys, després de patir pèrdues 
de 16 milions en el període 2012-2014. Els 
resultats de 2015 mostraven una xifra de 5,3 
milions de flux de caixa, 5,1 milions de bene-
fici d’explotació i 2,4 milions d’excedent net 
després d’impostos. Dit en altres paraules, la 
històrica marca havia tornat als beneficis nets 
després d’una època negra en què va caure a 
les grapes de Nueva Rumasa i de la família 
Ruíz Mateos.

Els treballadors de Cacaolat i els companys de 
sindicat de l’Àlex van fer diverses mobilitza-
cions per reclamar la seva readmissió i fins i 
tot el passat 25 de juny es van concentrar a la 
Ciutat de la Justícia per donar-li suport i recla-
mar que tornés a la feina.

Diari del Treball



CatalunyA JULIOL DE 2018
Entrevista  -  16

“Els que diuen que són neutrals sovint són en el bàndol dels poderosos”
Queralt Castillo Cerezuela

Titllat de «periodista indesitjable» per haver 
destapat tota mena de situacions mitjançant 
el treball d’incògnit, Günter Wallraff és un dels 
mestres i referents periodístics del segle XX. Als 
75 anys continua treballant i denunciant totes les 
situacions injustes. El seu mètode, estudiat a les 
facultats de periodisme d’arreu del món, desperta 
odis i passions, però no deixa indiferent ningú

Els mètodes periodístics de Günter Wallraff 
(Burscheid, Alemanya, 1942) sempre han aixe-
cat polèmica, a Alemanya i a la resta del món. 
A les universitats de periodisme, detractors i 
partidaris, en nombres iguals, discuteixen la 
validesa del seu mètode: el periodisme enco-
bert. ‘Cap de turc’ (1985), la seva investigació 
més coneguda, va suposar una autèntica com-
moció a Alemanya i es va convertir en un feno-
men sociocultural. En aquella ocasió i durant 
dos anys, Wallraff es va fer passar per Ali, un 
immigrant turc. Amb unes lents de contacte fos-
ques, una perruca i un bigoti, va deixar la seva 
identitat alemanya de banda amb la intenció 
de destapar les condicions a les quals han de 
fer front els immigrants a Alemanya per sobre-
viure. Wallraff també s’ha fet passar per redac-
tor del Bild, un dels diaris amb més tirada a 
Alemanya, per destapar la falta d’escrúpols pe-
riodístics, o per negre, per donar fe del racisme 
institucional del seu país. El 1974 va viatjar a 
Grècia com a membre del Comitè de Solidaritat 
amb els Presos Polítics i va estar empresonat du-
rant 14 mesos. També a la dècada dels setanta, 
es va fer passar per traficant d’armes alemany 
d’ultradreta i va oferir els seus serveis a António 
de Spínola, el general portuguès que havia estat 
darrere de la caiguda del dictador António de 
Oliveira Salazar. Abans de ser periodista, però, 
Wallraff va treballar com a llibreter, fins que va 
ingressar en el servei militar alemany, fet que li 
van canviar la vida. Amb motiu de la seva par-
ticipació al Tres Festival a Granada, organitzat 
per la Fundación Tres Culturas, la Jornada ha 
tingut l’ocasió de parlar amb ell.

- Quan va començar a documentar el que 
passava al seu voltant?
Mentre estava reclutat a l’exèrcit alemany. Fins 
aquell moment, no era una persona política, 
però aquells deu mesos em van canviar la 
vida. Vaig començar a escriure un diari i em 
van oferir marxar del servei militar amb la 
condició que no publiqués res. M’hi vaig ne-
gar i em van internar en un psiquiàtric. Això 
va canviar la meva vida. Quan vaig sortir, vaig 
viatjar fent autoestop i vaig viure com un sen-
sesostre. Compartia la vida amb persones que 
estaven en la mateixa condició que jo: exclo-
sos de la comunitat. He d’agrair a l’exèrcit que 
em transformés en el que soc.

- Llavors va decidir publicar el seu treball?
Primer vaig publicar el diari que havia escrit 
durant el servei militar i després vaig co-
mençar a treballar d’obrer en una fàbrica. Al 
principi no ocultava la meva identitat. Des-
prés d’una temporada, vaig començar a pu-
blicar reportatges industrials. La gent em va 
anar coneixent i els patrons van començar a 
difondre descripcions meves per evitar que 
em contractessin.

- I es va començar a disfressar.
Exactament. No m’agradava disfressar-me, 
però era l’única manera d’aconseguir feines. 

- Com funciona el treball previ a la creació 
d’una identitat nova?
Mai m’he preparat gaire perquè mai he sabut 
què em trobaria. La realitat sempre ha estat 
diferent del que havia imaginat. El que sí que 
faig és contactar amb persones que són dins 
de l’àmbit social que vull investigar. L’últim 
cop que vaig viure com un sensesostre, vaig 
acollir a casa una persona que havia viscut al 
carrer 25 anys. Sempre he buscat persones que 
em poguessin inspirar, els he demanat con-
sell per portar a terme la feina. Amb aquesta 
persona en concret, he aconseguit que tingui 
una casa i pugui viure més estable. També l’he 
ajudat a escriure les seves memòries i ja van 
per la vuitena edició! Amb el que vaig cobrar 
pel reportatge dels sensesostre, vaig crear una 
fundació per finançar el periodisme encobert.

- Una de les pioneres del periodisme enco-
bert va ser Nelly Bly, que va ingressar en 
un psiquiàtric per documentar-ne la reali-
tat. Les dones que fan periodisme encobert 
s’enfronten a més perills?
Per descomptat. Les dones han fet excel·lents 
treballs encoberts i, de fet, ho fan millor que 
els homes perquè tenen més sensibilitat, 
però tot depèn de què s’investiga. Abans que 
jo, va haver-hi altres periodistes que van fer 
feina com a infiltrats, tant homes com dones, 
però és probable que jo posés els fonaments 
del mètode. Ara la majoria de periodistes que 
treballen encobertes són dones. Em venen al 
cap Florence Aubenas i Lydia Cacho. En el 
cas d’Aubenas, ja era coneguda, però els seus 
treballs d’incògnit li han donat molta fama. A 
Ghana hi ha un noi que ha aconseguit mante-
nir la seva identitat oculta i que ha fet treballs 
molt interessants. I a Itàlia hi ha Fabrizio Gat-
ti, que per mi ja s’ha convertit en un model. 
Quan encara no havia sortit als mitjans, Gatti 
ja era a Lampedusa. També es va fer passar per 
kurd i es va internar en un camp de refugiats, 
amb el risc que comporta.

- No s’inverteix en investigació.
Cada cop s’intenta limitar més el periodisme i 
restringir la investigació. Hi ha un altre feno-
men: la captació del periodista; aquells que es 
deixen portar pel poder i se’n fan portaveus. 
S’haurien de crear i finançar institucions inde-
pendents per fomentar el periodisme de veritat. 
De la mateixa manera que hi ha ràdios i televi-
sions públiques, hi hauria d’haver diaris públics.

- També els mitjans públics estan manipu-
lats pel govern de torn.
Òbviament s’ha de vigilar que aquests mitjans 
no caiguin sota la influència dels governs i 
també s’ha de tenir un ull posat en els anun-
ciants. El que jo aconsello als joves periodistes 
és que escullin una segona professió per no 
haver de dependre del periodisme i per no 
perdre el contacte amb la realitat. Els perio-
distes haurien d’estar especialitzats en àmbits 
per no haver d’escriure sobre qualsevol cosa.

- En la majoria dels seus treballs s’ha fet pas-
sar per la part vulnerable. No ha pensat mai 
fer-se passar per la part poderosa?
Em sento més proper de la gent que no forma 
part del sistema i desconfio dels poderosos. No 
m’hi sento còmode. M’han trucat en diverses 
ocasions per assistir a actes oficials i sempre 
dono excuses per no anar-hi. El 1976 em vaig 
fer passar per un traficant d’armes i em pas-
sava el dia bevent whisky, des de llavors no en 
suporto l’olor. Per fer aquests rols, necessito 
vènce’m a mi mateix. Són rols que em fan mal. 
Fer de periodista al Bild també em va afectar.

- Per què?
El rol de redactor del Bild era molt negatiu. 
Som éssers socials i aviat ens acostumem a es-
tar en grups, en els quals ens reconeixem i ens 
sentim acollits. Quan treballava al Bild, si el 
director em felicitava, arribava content a casa 
i, si m’escridassava, m’afectava profundament 
i em deprimia. La meva parella de llavors em 
deia: «Això que acabes de fer és típic de l’Esser 
—el nom del personatge que jo havia adop-
tat—, si en Wallraff se n’assabentés!»

- Hi ha algun personatge que l’hagi superat 
i del qual hagi hagut de sortir abans d’hora?
Quan em proposo fer una feina vaig fins al 
final. L’únic rol que vaig deixar abans d’hora, 
i no per voluntat pròpia, va ser quan havia 
d’entrar en una central nuclear. Tot i que no 
hi havia garanties i les condicions de seguretat 
eren mínimes, vaig decidir fer-ho. Vaig parlar 
amb un dels treballadors per documentar-me, 
però ell es va enamorar d’una vigilant i li va 
explicar els meus plans, així que no vaig poder 
entrar.

- Havent patit el feixisme en la pròpia pell, 
com veu l’auge de l’extrema dreta europea?
L’extrema dreta és una amenaça, sobretot a Ale-
manya, pel seu passat. Hem d’estar a l’aguait 
amb l’increment del feixisme i amb els partits 
que el fomenten, però també hem de mirar 
cap als partits que no estan fent el que haurien 
d’estar fent.

Conversem amb... Günter Wallraff, periodista

“Cada cop s’intenta limitar més el periodisme i 
restringir la investigació”

“Hi ha un altre fenomen: la captació del 
periodista; aquells que es deixen portar pel 
poder i se’n fan portaveus”
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“Els que diuen que són neutrals sovint són en el bàndol dels poderosos”

Conversem amb... Günter Wallraff, periodista

“Els periodistes haurien d’estar especialitzats en 
àmbits per no haver d’escriure sobre qualsevol 
cosa”

- Immobilitat de l’esquerra?
Durant molt de temps, l’esquerra europea ha 
estat dogmàtica i s’ha mogut dins d’un marc 
ideològic restringit.

- Té una relació estreta amb Turquia i amb la 
comunitat turca a Alemanya. Com veu la si-
tuació del país? [L’entrevista es va fer abans 
de les eleccions del 24 de juny].
En el cas de Turquia em sento responsable, 
sento que em toca fer alguna cosa, perquè 
‘Cap de turc’ continua sent un llibre de culte 
dins de la comunitat turca a Alemanya. De 
vegades pregunto a amics la seva opinió so-
bre Erdogan i em sorprèn perquè molts d’ells 
el veuen com un messies, un salvador de la 
pàtria.

- Les passions que desperta Erdogan són 
semblants a les que despertava Atatürk?
Precisament, els que abracen la figura 
d’Atatürk són contraris a Erdogan i vicever-
sa. Atatürk va portar el laïcisme, a diferència 
d’Erdogan, que fomenta l’islamisme. Part dels 
seus seguidors són religiosos. De la mateixa 
manera que vaig fer costat als presos polítics 
grecs als anys setanta, ara treballo per la causa 

dels presos polítics turcs, de la gent detinguda 
arbitràriament. El 2017 vaig entregar el Pre-
mi de Periodisme Crític Günter Wallraff a la 
dona de l’Ahmet Şık, un dels periodistes em-
presonats, que ara està en llibertat condicio-
nal. També he fet activisme per l’alliberament 
dels periodistes Deniz Yücel i Mesale Tolu. 
Es fa servir els periodistes com a moneda de 
canvi i és la meva obligació fer-hi alguna cosa, 
sobretot pel que jo dec a la comunitat turca.

- Ali continua dins seu.
Encara forma part de mi, sí. Va ser un rol molt 
dur de portar a terme pel que fa a la part física, 
però em va ajudar a construir-me psicològica-
ment, per això estic en deute amb la comuni-
tat turca a Alemanya.

- Existeix la possibilitat d’un periodisme no 
compromès?
Els que diuen que el periodisme és neutral 
menteixen. Jo sóc al costat dels drets humans i 
sempre he intentat donar veu als febles. No puc 
tractar de la mateixa manera els poderosos que 
els que no ho són. Els que diuen que són neu-
trals sovint són en el bàndol dels poderosos.

- Quin rol ha estat més satisfactori de fer?
El rol de pres polític grec em va marcar molt, 
el que més. Vaig ser 14 mesos a la presó amb 
els presos polítics grecs i em vaig alliberar 
de les superficialitats. El rol d’Ali se’m va en-
ganxar a la pell; de vegades, somiava des de 
dins de la seva identitat. Molts dels companys 
amb els quals vaig treballar llavors encara són 
amics meus. Part del que vaig cobrar amb 
aquell treball ho vaig destinar a renovar una 
barriada turca a Alemanya.

- La seva feina es mou entre el periodisme, 
l’antropologia i la sociologia. No es conside-
ra un sociòleg-antropòleg?
L’observació participant és un mètode antro-
pològic, cert, i també és veritat que faig un 
treball sociològic. La meva escola han estat els 
albergs dels sensesostre i les fàbriques. Algu-
nes de les coses que he fet no les he publicat 
per no perjudicar ningú. De vegades, m’han 
volgut posar dins la categoria d’artista activis-
ta, però no m’agrada: a l’art tot li està permès i 
no s’ha de justificar davant un tribunal. Jo de 
vegades ho he hagut de fer.

* Entrevista publicada al diari Jornada.

“Hem d’estar a l’aguait amb l’increment del 
feixisme i amb els partits que el fomenten, però 
també hem de mirar cap als partits que no estan 
fent el que haurien d’estar fent”
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Berta Camprubí, Neuquén

“No hay patrón en Zanon y la cosa pare-
ce que marcha bien.” Així comença la cançó 
d’Arbolito –una popular banda argentina– 
dedicada a la mítica Fábrica Sin Patrones 
(FASINPAT) de ceràmica Zanon. Les seves 
treballadores emprenien, l’any 2001, un llarg 
recorregut de lluita en el qual encara cami-
nen avui. Carlos Menem, president fins lla-
vors de l’Argentina, fugia en avió d’un inici 
de mil·lenni catastròfic, d’un país trencat a 
bocins després d’aquell corralito que deixava 
les classes treballadores del país sense estalvis, 
robades per una mà invisible subjecte a una 
classe política hereva de la dictadura militar. 
Era el moment del “que se vayan todos”. Cen-
tenars d’empreses i fàbriques tancaven les por-
tes i la del gran empresari italià Luigi Zanon 
no volia ser menys. Però a Zanon hi havia un 
sentiment de consciència especial. A Zanon 
les obreres no ho permetrien.

Del patró a la rebel·lió
Luigi Zanon inaugurava l’empresa situada als 
afores de la ciutat de Neuquén, portal de la 
Patagònia, l’any 1979, gràcies als crèdits con-
cedits per la dictadura argentina. L’any 1993 
ja era la fàbrica de porcellana més gran de 
l’Amèrica Llatina. Però aquesta regió, i Zanon 
en especial, heretaven de la Patagònia rebel 
i d’Antonio Soto una forta tradició sindical i 
organitzativa gràcies a la qual “qui treballava 
a Zanon cobrava bé, tenia accés a una bona 
seguretat social i a crèdits”, explica Gloria Go-
doy, seleccionadora de rajoles de ceràmica de 
la FASINPAT. “El meu exmarit i el meu germà 
treballaven aquí quan l’any 1999 van arribar 
rumors que tancaven”, recorda Godoy. L’any 
2000 l’empresa presentava un “recurs preven-
tiu de crisi”, i l’abril de l’any següent suspenia 
el sou de les treballadores.

És aleshores quan agafa embranzida una força 
obrera que ja sumava vagues defensives i vic-
tòries en accions de solidaritat entre la plantilla. 
Comença així una vaga històrica que duraria 34 
dies i que s’aturaria només quan el patró fes un 
pas enrere i retornés els sous a les treballadores. 
Malgrat tot, la situació del país només empitjo-
ra i Luigi Zanon anuncia, el 7 de setembre de 
2001, un acomiadament massiu de ceramistes. 
Les treballadores, però, tenen resposta per a 
cada agressió: el primer dia d’octubre ocupen la 
fàbrica. Impedeixen l’entrada als gerents. Resis-
teixen quatre intents de desallotjament.

La mobilització de Zanon cobra més sentit i 
força amb el comunicat de tancament defini-
tiu de la fàbrica i l’acomiadament de les seves 
380 obreres, amb l’afegit d’una aturada nacio-
nal reprimida pel nou i breu govern de Fer-
nando de la Rúa el 3 de desembre.

Com assegura Godoy, “som les obreres les 
que sabem fer servir les màquines”. I, així, 
el procés d’apoderament arriba al seu punt 

Disset anys sense patró a Zanon

d’inflexió: el març de 2002, la fàbrica Zanon 
–ara sense patró– encén de nou els forns i es 
reactiva sota gestió obrera, i esdevé la primera 
de diverses fàbriques recuperades després del 
tancament massiu de 2001.

Una transformació 
integral
“Del 1999 al 2001, tots els petits gestos que es 
van anar fent per mostrar que es podia treba-
llar d’una altra manera van ser la sembra per a 
més endavant”, assegura Cristian Moya, coor-
dinador de producció de Zanon que tenia 21 
anys quan va deixar de tenir patró. La nova 
posada en marxa de la fàbrica va necessitar el 
suport popular que s’havien guanyat a pols. 
“La que havia estat la gran empresa Zanon es 
convertia en autora d’una injustícia i, com que 
això és un poble, va haver-hi molt boca-orella 
i vam aconseguir moltes col·laboracions”, se-
gueix Moya.

El coordinador de producció explica com 
“de 270 treballadores que vam quedar en 
l’okupació, unes 100 feien guàrdia cada dia 
dins la fàbrica”, la resta sortien a fer treball 
social i de resistència com ara la recollida so-
lidària d’aliments, porta per porta. En total, 
van ser vuit mesos sense rebre un salari: “No 
podíem ni pagar les factures de l’habitatge 
però no ens tallaven els serveis, ho gestiona-
ven d’alguna manera per donar-nos suport!”, 
recorda Moya entusiasmat. I no només van 
rebre; s’organitzaren i se solidaritzaren amb 
altres col·lectius, “va arribar un moment en 
què Zanon era un focus de solucions, era 
sinònim de lluita legítima, de justa pressió 
contra l’Estat”.

La transformació va arribar tant al teixit so-
cial de l’entorn de la fàbrica com a l’interior 

de les famílies de les treballadores. “Jo abans 
vivia en una bombolla: tocava cuinar, portar 
els fills a l’escola i esperar que el marit arribés 
a casa amb el sou, res més. A sobre era de les 
que criticaven les que lluiten, les que tallen la 
ruta, per exemple. Gràcies a la lluita de Zanon 
vaig obrir els ulls”, testimonia Gloria Godoy, 
ara molt activa en les lluites socials.

Cooperativa i 
expropiació
La legitimitat ja estava guanyada, la batalla se-
guia per aconseguir la legalitat: l’expropiació 
de la fàbrica. I un pas important en aquesta 
direcció va ser la creació, l’any 2004, de la coo-
perativa FASINPAT, que regulava la manera 
en què ja treballaven: gestió obrera i reparti-
ció dels guanys. “Si es perd aquest esperit, les 
cooperatives degeneren i tornen al funciona-
ment capitalista”, assegura Raul Godoy, germà 
de Gloria i un dels principals líders de la lluita 
de Zanon que avui ocupa un escó pel Partit 
dels Treballadors Socialistes a l’assemblea le-
gislativa de la província de Neuquén. “Zanon 
segueix viva gràcies que no hi ha lucre capita-
lista”, assegura el trotskista.

Van ser “vuit anys en què no estàvem legalit-
zats però ho vam anar superant gràcies a les 
Madres de Plaza de Mayo i a altres suports a 
escala nacional i també internacional”. A Za-
non recorden amb amor la recollida de sig-
natures per l’expropiació de la fàbrica que va 
liderar Naomi Klein arreu del món. I, tot i els 
suports incondicionals, elles mai van deixar 
l’acció, ni els carrers ni les eines, i això és el 
que les va portar a aconseguir-ho l’any 2009. 
“El jutge no podia estirar més el procediment 
legal”, narra Raul Godoy, i el desallotjament 
podia implicar una conflictivitat social de 
greus conseqüències, “perquè nosaltres sem-
pre vam dir que ens traurien de la fàbrica amb 
els peus per davant”. No era un secret per nin-
gú que tenien un sistema d’autodefensa prepa-
rat dins la fàbrica. “I sabien que no els caurien 
només pedres”, confessa el líder polític.

La lluita continua
Des del seu inici, la FASINPAT ha avançat 
sempre a través d’una cursa d’obstacles i l’Estat 
i el mercat argentins han representat les tan-
ques més altes. “Ens ofeguen amb el tarifazo”, 
explica Gloria Godoy, qui assegura que aques-

ta pujada exorbitant de tarifes no s’aplica per 
igual a tothom: “Mentre als empresaris els 
arriben factures de dos pesos de llum, a no-
saltres ens arriben de dos o tres milions”, de-
nuncia l’obrera. Quan es tracta de postular-se 
a crèdits que atorga el Govern, “a nosaltres ens 
tenen castigats perquè som un mal exemple; 
el control obrer és un mal exemple”, assegura 
Godoy, “i mira que sempre demanem crèdits, 
no subsidis, perquè si treballéssim amb ma-
quinària nova, en bones condicions, es poden 
tornar els diners”.

Per principis ideològics, volen funcionar de 
manera autònoma. “Per dignitat”, diu Godoy. 
Però els ha tocat fer-ho en una regió i un gre-
mi que no ho són: menys l’argila, que l’obtenen 
de territori indígena maputxe a través d’un 
conveni amistós, tot el que necessita Zanon 
per produir ceràmica s’aconsegueix fora de 
l’Argentina. “La maquinària, òbviament, és 
italiana i, per tant, els recanvis són allà”, es la-
menta la ceramista mentre mostra una de les 
màquines que no funcionen des de fa mesos.

Avui, Zanon té 230 treballadors i treballado-
res. Els seus sous no arriben al mínim men-
sual que estipula l’Argentina. “No ha sigut 
només amb Macri, ja fa anys que patim la 
situació del país i estem batallant. Aviat farà 
divuit anys sota gestió obrera, però cada ve-
gada se’ns fa més difícil”, reivindica Gloria. El 
motiu principal, la falta de renovació tecnolò-
gica. “El govern més amic, entre moltíssimes 
cometes, va cuidar-se tan sols de deixar-nos 
sobreviure, però mai de donar-nos les eines 
per a poder avançar”, amplia el seu germà 
des de l’assemblea legislativa. La problemàti-
ca ve amb un rerefons regional: “La majoria 
dels governs de l’Amèrica Llatina, fins els més 
progressistes, mai han sortit d’aquesta cotilla 
que és l’extractivisme. Les nostres economies 
es basen essencialment en l’extracció de ma-
tèria primera per a les manufactures que fan a 
altres llocs, no hi ha desenvolupament indus-
trial perquè a les burgesies no els interessa”, 
sentencia. L’exemple de Zanon, en aquest con-
text, és un gra d’esperança. Són, com diu Ar-
bolito, “la gente que lucha, que aguanta y que 
es mucha y que van marcándonos el camino”.

* Article publicat al número 454 de la ‘Directa’
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Sarah Babiker

El dret a la vida no és 
un premi, és el pis. 
És el mínim. I hauria 
de ser el primer i 
irrenunciable objectiu 
polític.
No, no has de ser una dona embarassada a la 
deriva en un vaixell, rebutjada pel més flamant 
paladí del feixisme europeu, per tenir dret a 
la vida. No has de ser un nen desvalgut, cinc 
anys, ulls grans i espantats, dels que afluixen 
el dur gel amb el qual ens volen precintar el 
cor, per merèixer ser salvat. No has d’acreditar 
les bombes de les quals vas escapar, la crue-
sa dels deserts que vas travessar, l’apetit dels 
mars que van voler engolir-te per tenir dret 
a una vida. No hauries d’haver de demostrar 
quant aguda era la gana, quant aclaparadora 
era l’absència de futur, quant justificada era 
la urgència de marxar, la necessitat d’èxode, 
la pulsió de camí. No has d’explicar-nos res 
d’això per tenir dret a una vida. Si vas ser ex-
pulsat per la guerra de les armes o la guerra 
de l’espoli, o per ambdues. O si vas decidir 
solament marxar, per les raons que siguin, els 
motius de les dones i dels homes mai caben 
en els formularis, els expedients o els titulars 
de les notícies. No tens per què justificar que 
mereixes una vida. Que siguin els altres els 
qui expliquin per què no hauries de merèixer-
la. Que expliquin les alternatives, perquè així 
hagin d’enfrontar-se a les fosses comunes que 
jeuen sota el seu sentit comú. Perquè es facin 
càrrec que d’aquesta racionalitat que justifica 
fredament l’abandó d’uns altres estan fetes les 
guerres i els genocidis.

No, no has de ser un heroi per merèixer-te 
una vida, un spiderman dels que salven nens 
que pengen de balconades del primer món, 
ni una mare coratge que ho va sacrificar tot 
per ajudar als seus. No has de ser una santa 
per merèixer-te una vida, ni un home fet a si 
mateix, ni una dona extraordinària. Tens dret 
a ser covard, comú, malhumorada, com qual-
sevol veí. Hi ha gent que sembla venir amb la 
humanitat de sèrie, inclosa i magnificada en 
el pack que els va tocar en la loteria del nai-
xement. I hi ha una altra gent que solament 
pot guanyar-la a través de grans gestes, exem-
plaritat i immaculada biografia. No has de ser 
l’emprenedor més agosarat per tenir dret a 
una vida, la més treballadora de les treballa-
dores, la més brillant de la teva generació, el 
noi més llest del teu barri obrer. No has de ser 
el més de res, perquè ets humà, i això hauria 
de ser-ho tot. Perquè el dret a la vida no és un 
premi, és el pis. És el mínim. I hauria de ser el 
primer i irrenunciable objectiu polític.

Aquesta és la premissa. La vida. I a partir 
d’aquí tot la resta. I llavors quan ens diguin: 
“no podem acollir als qui vénen, els recursos 
disponibles són els que són, la legalitat és la 
que és,” diguem sí, però com la vida és la pre-
missa, modifiquem la resta: anem a buscar els 
recursos on sabem que sobren, on sabem que 
s’acumulen i engreixen estómacs insaciables. 
Depredadors de la vida dels altres. Deroguem 
la legalitat que a la vida persegueix, fem lleis 
que no ens facin avergonyir-nos, que no ens 
facin còmplices. I llavors quan et diguin: “i 
què fem amb els pobres d’aquí, amb els atu-
rats i les precàries, quan vegin que ajudes als 
qui vénen i a ells no.” Diguem sí, és cert, no 

I si l’Aquarius ens salvés del naufragi?

es pot acollir a uns i oblidar a unes altres, als 
qui veuen en la finestra d’un desè pis l’única 
sortida, quan estan per arrabassar-los tot. Als 
qui acumulen hores de treball que resten vida 
i no sumen esperança, subjectes a un mercat 
laboral vampir, que engoleix els teus millors 
anys i t’escup al buit. Així que teniu raó: tra-
guem als fons voltors de les nostres cases, dis-
tribuïm la riquesa del país, acomodem cada 
política entorn d’una única prioritat: El dret 
a la vida dels qui vénen, i dels qui ja estan. 
Però llavors et diran: “ens castigaran des de 
la Unió Europea, vindrà el caos i la incertesa, 
ens abandonaran els capitals internacionals.” 
Potser sigui cert, i llavors mirarem a la Unió 
Europea als ulls i li direm: per a què serveixes? 
Perquè si no ens serveixes per poder viure, no 
serveixes per a la nostra principal prioritat 
política. I potser vindria el caos, i el desordre. 
Però seria el nostre caos, i ens tocaria llavors 
ordenar-ho, recol·locar les peces perquè la 
nostra vida encaixi entre elles sense tantes fe-
rides. Recol·locar-les, perquè encaixin en les 
nostres vides. Perquè aquest ordre en el qual 

vivim ara ens empeny a la pobresa i ens obliga 
a la insolidaritat.

Hi ha una nebulosa de realisme, una hipo-
teca a la imaginació que ens té segrestats en 
marcs aliens. Un realisme imposat, artificial 
i interessat, gens neutre. Una inèrcia cap al 
pensar que és la vida la que s’ha d’ajustar al 
sistema, i no el sistema a la vida. És una equa-
ció criminal, doncs implica que les vides que 
no s’ajusten són d’un sol ús. Que el marc en 
el qual acceptem jugar necessita un mar que 
sigui una tomba, erms en els quals abandonar 
als qui no demostren ser el més de res, indi-
ferència mortal cap als qui no acumulen les 
gestes, l’excepcionalitat, o la vulnerabilitat su-
ficient per pagar el peatge que permet que els 
considerem humans.

Escric això tard, acabo de ficar al llit a les me-
ves filles. A elles no les puc convèncer que és 
realista deixar morir a gent en el mar, que és 
normal tancar als qui solament intenten so-
breviure, que és acceptable fer fora a les per-
sones de les seves cases, que és impossible 

canviar lleis que condemnen als treballadors 
a la pobresa i la incertesa o que és inevitable 
que milers de nenes no hagin sopat bé aques-
ta nit. Elles no s’empassen aquestes milongas. 
Encara entenen el bàsic, la qual cosa porten 
temps cridant les feministes, que cal posar la 
vida al centre. Una vida que mereixi la pena 
ser viscuda. La vida de totes. Aquest és el 
nostre marc. I a partir d’aquí, canviar-ho tot, 
traçar els mapes, resituar les batalles. Perquè 
no hagis d’ensenyar-li als teus fills que la teva 
forma de vida necessita de la mort dels fills de 
les altres. Per restablir els fils sagrats que en-
treteixeixen les nostres existències, amnistiar 
a l’empatia, alliberar a la solidaritat d’aquesta 
condicionalitat que la buida i mata. En fi, sal-
var-nos. I així, ja sense excuses, emancipades 
d’un sentit comú que és una barricada de gel, 
permetríem que l’Aquarius ens rescatés, tam-
bé a nosaltres, del naufragi. 

* Article de Sarah Babiker, periodista madri-
lenya especialitzada en temes de gènere, publi-
cat a la revista El Salto



CatalunyA JULIOL DE 2018
Social  -  20

Fatiha El Mouali / Salma Amzian

Durant aquests dies, els nivells de revictimit-
zació i paternalisme que hem pogut observar, 
escoltar i llegir en relació a les protestes i de-
núncies de les dones marroquines, treballado-
res temporals de la maduixa a la província de 
Huelva, han aconseguit nivells insuportables. 
Espanya sembla estar sorpresa d’uns fets que 
porten anys succeint i portem una dècada de-
nunciant.

Nadia Messaoudi ja va denunciar, durant el 
2008, la situació de les dones marroquines en 
els camps de Huelva en un mitjà informatiu 
francès amb un article titulat “12.000 mères 
marocaines pour la fraise espagnole”. Jaouad 
Midech també ho feia en el mateix any. Des-
prés d’una extensa recerca en els camps espan-
yols, francesos i italians, Chadia Arab publica-
va, sota el títol Les Marocaines à Huelva sous 
‘contrat en origine’. Partir pour mieux revenir”, 
un treball que a través d’entrevistes amb dones 
temporeres i d’un ampli treball en el terreny 
treia de nou la situació a la llum l’any 2009. El 
treball s’ha fet llibre aquest febrer passat amb 
el títol “Dames de Fraises, doigts de fée, les in-
visibles de la migration saisonnière marocaine 
en Espagne“. Al Marroc, la revista Bladi.net es 
referia a aquesta realitat el 2010. El 2016, Fa-
tiha El Mouali, coautora d’aquest article, feia 
la mateixa denúncia en el si d’unes jornades 
sobre feminismes i violències a Barcelona.

En primer lloc, caldria deixar clar el que 
sembla no ser important sinó per a unes po-
ques. Qui són aquestes dones? Es tracta de 
dones treballadores migrants en situacions 
d’explotació i sota múltiples violències en els 
camps andalusos; dones marroquines provi-
nents d’una excolonia espanyola. Totes elles 
provenen de zones empobrides del Marroc, 
terres abandonades pels governs locals i sa-
quejades al seu moment pels poders colonials.

Molts marroquins, sobretot homes joves, ve-
nien a treballar als camps andalusos abans 
del tancament de les fronteres. Venien a fer la 
temporada i se n’anaven, sense cap intenció o 
necessitat de quedar-se a Espanya. Tot va can-
viar quan el Fons Monetari Internacional va 
obligar al Marroc a implantar, el 1984, un pla 
d’austeritat que forçava al Govern a baixar les 
inversions en educació, sanitat, infraestructu-
res i assumptes socials. Aquest pla va afectar 
de forma més aguda al nord del Marroc. No és 
casualitat que, un any després, l’Estat espanyol 
tanqués les seves fronteres amb l’aprovació de 
la Llei d’Estrangeria. Tot formava part del ma-
teix pla: empobrir el Marroc creant als seus te-
rritoris la necessitat de migrar mentre es des-
envolupava tota la maquinària conformada 
pels dispositius de control i expulsió migra-
toris que tan lucratius resulten per a Europa.

Capitalisme i patriarcat 
racial: l’horror en els 
camps de Huelva
Hem d’entendre la forma a través de la qual 
certs treballs es racialitzen i generitzen. Les 
dones marroquines fan el treball que la po-
blació blanca espanyola no vol fer. I són elles 
les que recullen la maduixa, no els homes, ja 
que l’imaginari colonial espanyol ens ha cons-
truït com a éssers submissos i obedients. És 

Les ‘mores’ de la maduixa 
contra el racisme i el sexisme

necessari tenir en compte que, per a aquests 
treballs, es contracta principalment a dones 
provinents d’àrees rurals i empobrides que no 
han rebut una educació formal, dones menors 
de 45 anys que deixen fills menors d’edat al 
Marroc. Aquesta és la crua realitat. Tot això 
per poder sotmetre-les, explotar-les i abusar 
d’elles amb major facilitat i assegurar-se que 
no fugin quan les retornin. Però això no acaba 
aquí. Què és exactament el que està passant a 
Huelva?

Teresa Palomo, fotoperiodista que s’ha tras-
lladat a la província de Huelva, relata les con-
dicions en les quals les dones marroquines 
treballen, des de fa anys, en el camp andalús. 
Moltes d’aquestes dones no saben ni tan sols 
com es diu l’empresa que les contracta i tam-
poc com formalitzar una queixa. No es per-
met que les treballadores socials i activistes 
entrin a les finques i si, per casualitat, alguna 
d’aquestes treballadores aconsegueix posar-se 
en contacte amb elles, ocorre el següent. Els 
capatassos gaudeixen del favor d’algunes de 
les dones —les més antigues en les campanyes 
temporals— que són usades com “chivatas”. 
Quan els representants polítics, per exemple, 
acudeixen per descobrir el que està succeint, 
aquestes “chivatas”, aliades dels capatassos, 
són utilitzades per negar totes les denúncies 
i confirmar les posicions dels empresaris. Si 
aquestes descobreixen que existeix la possi-
bilitat d’una queixa pública, els amos del ne-
goci castiguen a les responsables. Com? Amb 
una o dues setmanes sense treballar i cobrar o 
enviant-les directament de tornada al Marroc. 

Cal afegir la dificultat de l’idioma, la immensa 
majoria d’elles no parlen ni llegeixen espanyol 
pel que necessitarien intèrprets per formalit-
zar les queixes.

Moltes de les dones que han arribat a Huelva 
han hagut de fer una inversió desmesurada 
per pagar els seus propis visats i viatges a pe-
sar que, segons els convenis, els viatges hau-
rien de cobrir-los les empreses. En molts ca-
sos, no arriben a guanyar prou per recuperar 
tals despeses, ja que no se’ls garanteix en cap 
moment que vagin a treballar els tres mesos 
que dura la temporada. A més, elles s’han de 
pagar la seva manutenció i en alguns casos 
fins i tot se’ls cobra el lloguer habitacional.

En les quitances que han signat no se’ls paga 
la quantitat estipulada per al treball pel qual 
van ser contractades. Els capatassos els asse-
guren que la resta els serà enviat quan estiguin 
de tornada al Marroc, però parlem d’acords de 
paraula que no figuren en cap dels documents 
legals. En moltes ocasions, l’import absent és 
usat, sense el seu consentiment, per pagar el 
preu dels viatges de tornada. A causa que la 
majoria d’elles no saben llegir és impossible 
que es donguin compte de que seran enganya-
des i estafades. Moltes d’elles no saben el que 
han de cobrar, així que, quan se’ls paga menys 
o, directament, se’ls roba, no es queixen.

Teresa reporta que si es posen malaltes o te-
nen alguna molèstia no les traslladen al met-
ge. Si no saben com moure’s o no tenen algú 
que les ajudi, la situació s’endureix, i si pre-
gunten, les castiguen sense treballar. A més, 

viuen en masos o barraques que es troben a 
quilòmetres del nucli urbà, mal comunicats, 
per la qual cosa si han de comprar menjar o 
anar al metge han de caminar durant hores.

El numero d’avortaments en aquesta zona és 
extremadament elevat, especialment entre les 
dones migrants. Els abusos sexuals i les vio-
lacions són constants i queden impunes en 
finques que estan perdudes enmig dels camps. 
De fet, a moltes d’elles els succeeix el següent. 
En arribar a Espanya, els capatassos els pre-
nen els passaports i no els hi retornen fins al 
moment d’expulsar-les al Marroc. Per recupe-
rar-lo, abans els demanen quantitats enormes 
de diners o favors sexuals.

El visat de les treballadores cobreix el temps 
total fins a fi de temporada. No obstant això, a 
partir de les queixes públiques, els capatassos 
han decidit que la temporada ha finalitzat. La 
intenció no és una altra que poder enviar-les 
de tornada al Marroc, encara que els camps 
segueixen plens de maduixa. A Almonte, on 
treballaven les dones que van iniciar les de-
núncies públiques el passat mes de maig, ja no 
queda cap dona, totes han estat retornades al 
Marroc.

El llegat colonial i la 
recollida de la maduixa
No és una qüestió abstracta. Solament una 
comprensió de la forma en què raça, classe i 
gènere s’imbriquen en l’ordre colonial modern 
ens ajudarà a entendre les violències estructu-
rals que es donen en el camp andalús, exerci-
des des de l’Estat i les seves institucions. Quan 
les dones marroquines es traslladen (o són 
traslladades) del Marroc a Espanya segueixen 
estant atrapades, tancades en aquestes rela-
cions colonials de dominació.

Per tant, és suficient assenyalar a l’empresa 
Doñana 1998 o als múltiples integrants de la 
Manada convertits en capatassos de planta-
ció? No, no ho és. És suficient assenyalar els 
abusos sexuals i els incompliments dels con-
venis? No, no ho és. Cal assenyalar que hem 
d’entendre “el racisme, el sexisme, les pràcti-
ques del capitalisme racial i imperialistes de 
l’Estat com a jerarquies vinculades entre si” 
(com ja hem dit anteriorment).

El llegat colonial espanyol no pot entendre’s 
sense atendre a la realitat de l’extractivisme 
econòmic practicat durant segles per les em-
preses espanyoles al Marroc per explotar les 
seves matèries primeres i enriquir les arques 
de la potència estrangera. En l’actualitat, a més 
de l’esmentat, s’extreuen persones, a través de 
diverses estratègies, per fer els treballs que els 
espanyols no estan disposats a fer. Els territo-
ris de l’Estat espanyol són l’escenari de múlti-
ples croades contra el “moro” i, també, els en-
carregats de mantenir les fronteres d’Europa.

La Llei d’Estrangeria es va crear perquè l’Estat 
espanyol pogués disposar dels cossos de les 
poblacions de les excolonies mentre es reser-
vava el “dret” a rebutjar-los quan no li fossin 
necessaris, objectiu que ha estat reeixit. La tan 
citada Llei d’Estrangeria es promulga, entre 
altres motius, per “estrangeritzar” a la pobla-
ció marroquina de les actuals colònies africa-
nes espanyoles, Ceuta i Melilla, obligant-les 
a sotmetre’s a un procés de “regularització o 
expulsió”. És per mitjà d’aquesta llei que es 
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A partir de l’any 2006, la patronal de la ma-
duixa de la província de Huelva comença 
a contractar dones marroquines en origen 
per a la recollida de la maduixa. Aqueill any 
s’engega el programa de Gestió Ètica de la Im-
migració Temporera i se signa el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Cartaya i 
la ANAPEC (Agència Nacional per a la Pro-
moció de l’Ocupació i les Competències del 
Marroc).

La situació d’esclavitud i indefensió que envol-
ta la contractació de les temporeres marroqui-
nes que realitzen la campanya de recollida de 
la maduixa a Huelva, la impunitat amb la qual 
actuen els titulars de les explotacions i els abu-
sos continuats per part dels mateixos i els seus 
encarregats emparats en l’opacitat i la falta de 
control de l’Administració, ens porta a denun-
ciar el sistema d’esclavisme i abusos sexuals en 
el qual viuen aquestes dones, que no coneixen 
l’idioma i viuen pràcticament tancades en les 
finques, sense possibilitat d’exercir els seus 
drets ni de denunciar la seua situació per por 
de que les retornen al seu país.

La CGT exigeix a l’Administració que actui i 
per a això demanem els següents punts que 
ens semblen imprescindibles per a acabar 
amb el règim de violència laboral, patriarcal 
i colonial al que estan sent sotmeses les tem-
poreres:

La maduixa amarga

- Revisió i seguiment sobre com es contracta 
a aquestes dones. D’una banda, què és el que 
se’ls ofereix en els seus països d’origen, en 
quines condicions i baix quines premisses. I 
d’altra banda, què és el que es troben una ve-
gada que trepitgen Andalusia.

- Després d’això, creiem que és primordial 
una revisió dels convenis col·lectius del camp. 
En aquest cas ha tocat a Huelva, però no cal 
oblidar convenis que per res afavoreixen la 
inclusió i la dignitat de les dones jornaleres i 
temporeres. És necessari que les treballadores 
eventuals puguin celebrar eleccions sindicals 

per a tenir representació davant la patronal. 
Un dret que ara no existeix. Fa falta una revi-
sió amb perspectiva de gènere de la legislació 
laboral si realment volem acabar amb la des-
igualtat.

- Creiem que les Inspeccions de Treball són 
fonamentals per a poder controlar que no es 
produeixin situacions de desemparament, 
respectant-se els drets laborals dins dels nos-
tres espais de treball. És fonamental facilitar a 
les treballadores, des de l’origen, mecanismes 
i contactes per a la seva autodefensa contra 
l’explotació sexual.

- Finalment, exigim a la patronal de la ma-
duixa, a organitzacions com Interfresa i Fres-
huelva que, perquè netegin el nom dels seus 
productes, intervinguin directament sobre 
aquests empresaris que atempten contra la 
dignitat de les dones i les treballadores, i que 
són els vertaders responsables del que allí oco-
rre.

Per la dignitat de les dones treballadores, no 
anem a permetre els abusos d’un sistema hete-
ropatriarcal i colonial que explota a les dones, 
qualsevol que sigui el seu origen geogràfic o 
ètnic.

comença a construir la categoria d’immigrant 
treballador (sempre) temporal. Que les expe-
riències mores sobre aquesta llei racista i co-
lonial no tinguin cap impacte mediàtic o dis-
cursiu té a veure, precisament, amb la forma 
de racisme específica que afecta a la població 
marroquina.

No podem entendre la situació de les tem-
poreres marroquines a Huelva sense atendre 
a les relacions de poder que s’inauguren amb 
el colonialisme. Aquestes relacions de poder 
perduren avui dia i, molt especialment, a tra-
vés dels processos de deshumanització que 
experimenten les persones provinents dels 
territoris colonitzats, ara convertits en “terri-
toris d’origen migratori”. Ho repetim perquè 
sembla que no acaba d’acceptar-se: és el siste-
ma racista, sexista i colonial el que converteix 
a les dones marroquines treballadores tem-
porals a Huelva en subjectes disponibles que 
poden ser explotats, laboral i sexualment.

El discurs colonial sobre la dona marroquina, 
que la construeix com a submissa, oprimida 
i sense agència política, s’ha anat sofisticant 
al llarg del temps. Durant l’època colonial, 
els relats de viatgers, antropòlegs i cronistes 
colonials van construir a aquesta “dona ma-
rroquina” de forma impune. Actualment, en 
un món globalitzat que segueix reproduint els 
mateixos discursos i patrons, es fan necessaris 
dispositius de control més sofisticats.

Aquesta imatge sobre nosaltres s’enfonsa des 
del moment en què ens fem carn en aquests 
territoris, i, sobretot, quan ens fem veu. Per 
tant, calia dissenyar noves i millors formes 
d’invisibilitzar-nos i silenciar-nos. La forma 
més efectiva de dur a terme l’esmentat va ser 
la Llei d’Estrangeria, dispositiu deshumanit-
zador, racista i patriarcal. D’una banda, i a 
través de la mateixa, es prohibeix treballar a 
les dones marroquines migrades a l’Estat es-
panyol per reagrupació familiar, relegant-les 
a un rol etern de cures no remunerades. Així 

mateix, l’única manera en la qual es permet 
treballar a una dona marroquina és en l’àmbit 
domèstic. És a dir, ocupant el mateix rol de 
cures, aquesta vegada remunerat, però sense 
drets laborals. Finalment, es troben les treba-
lladores temporals dels camps de Huelva, que 
sí tenen permís de treball; de fet això és l’única 
cosa que tenen.

Les ONG de la zona, com a Creu Roja o Ce-
paim, al·leguen que no tenen constància ni 
proves del que està esdevenint. És important 
advertir que cap de les mateixes es persona 
en els camps i masos on treballen i viuen les 
dones per comprovar-ho. No tenir constàn-
cia d’un secret a veus solament significa que 
s’està sent còmplice del mateix. No anem a de-
manar a aquestes institucions una radicalitat 
antiracista que ni ha format ni formarà part 
dels seus programes. Però si estan interessa-

des a desenvolupar el paper de l’assistència 
primària, cal dir que, en el cas de la situació 
de les treballadores migrants en els camps an-
dalusos, estan eludint aquesta comesa d’una 
forma alarmant.

D’altra banda, s’estan produint narratives i 
estratègies feministes que no estan sent ca-
paces de percebre la seva pròpia blanquitud i 
superar els límits corresponents pel que fa a 
les seves benintencionades denuncies i anàli-
sis. Ignorar constantment les qüestions ra-
cials i colonials té un preu que va molt més 
allà de la teoria. Aquestes estratègies no són 
suficients i, quan es reiteren aquestes cegue-
ses, es converteixen, a més, en còmplices del 
capitalisme i el patriarcat racials, així com 
de l’imperialisme. Per això és tan necessari i 
urgent fer una crida als feminismes, perquè 
descentrin les seves experiències particulars, 

locals; perquè se sumin a la lluita de les dones 
marroquines i no imposin lectures i estratè-
gies que lluny d’ajudar a alliberar-les acaben 
legitimant i arrelant les violències estructurals 
que les oprimeixen. També cal estendre la cri-
da a les organitzacions que lluiten en aquest 
territori pels drets humans i demanar-los el 
mateix exercici de descentrament per poder 
desenvolupar eines eficaces entre totes.

Dona marroquina 
significa dignitat i 
resistència
Els pobles marroquins són resistència i dig-
nitat. El Rif, Yerada i els boicots a Danone, 
Sidi Ali i Afriquia ens ho estan recordant. Les 
dones marroquines som resistència i dignitat. 
Nosaltres ho sabem, les nostres àvies, mares i 
ties ens ho han ensenyat. Les temporeres de 
la maduixa de Huelva ens ho estan recordant.

Per a nosaltres, les denúncies i protestes a 
Huelva formen part d’un moment polític de 
la població marroquina que no està tenint 
l’atenció que mereix i que no és reduible a les 
retòriques que tenen com a únics subjectes 
possibles la classe obrera i “les dones”. Aquest 
moment polític ens porta a il·lusionar-nos 
amb el despertar d’una consciència que no 
és una altra que la que va mobilitzar a Ab-
delkrim contra el colonialisme espanyol. Les 
dones marroquines que avui estan protestant 
contra el poder colonial i racista espanyol es-
tan mogudes pel mateix esperit de dignitat. 
Quan ens unirem les marroquines de la diàs-
pora a Espanya? I les altres?

No ens oblidem dels centenars d’homes racia-
litzats, sobretot moros i negres, que treballen 
en les mateixes situacions i que reben les ma-
teixes violències en els hivernacles andalusos. 
Germans, a vosaltres també us creiem. 

* Article publicat a la revista El Salto
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Del feminisme negre a les Kellys
Marisa Fernández Gálvez

La integrant de Dones Juristes Marisa Fernán-
dez Gálvez reivindica el feminisme interseccio-
nal com a instrument necessari per al reconei-
xement de la interrelació de les identitats de les 
dones i de les lluites per la justícia social.

El feminisme no és un relat únic, no és un sub-
jecte polític identitari de caràcter universal. La 
construcció d’un subjecte unitari va ser neces-
sària per aconseguir l’equiparació legal i l’accés 
de les dones a l’esfera pública, però les altres 
dones – negres, transsexuals, treballadores, 
pobres, migrades – han reclamat i han acon-
seguit posar al centre del debat la rebel·lió de 
les diferències, han aconseguit deixar enrere el 
nucli de feminisme hegemònic que no recollia 
les reivindicacions de les dones perifèriques.

El feminisme negre va obrir el camí a la dificul-
tat de separar les opressions; les dones negres 
no se sentien d’una banda dones i de l’altra, mi-
noria racial, perquè que amb els seus cossos i les 
seves vides s’enfrontaven a categories insepara-
bles, entrecreuades; antiracistes i antisexistes, 
els seus cossos i les seves vides eren l’expressió 
política de les seves experiències personals. Se-
guint Chimamanda, la història única de la rea-
litat ens dóna només una part segmentada, el 
perill dels tòpics i el perill de la història única: 
el feminisme com a relat unitari. Quan Angela 
Davis va escriure ‘Dones i racisme’ (1981), va 
afirmar “I’m not a feminist. You know, I’m a 
black revolutionary” (“No sóc feminista. Saps, 
sóc una negra revolucionària”) fins que es va 
adonar que estava parlant d’un cert tipus de 
feminisme, blanc, burgès, il·lustrat, acomodat: 
“Qualsevol tipus de feminisme que privilegi a 
les que ja tenen privilegis és irrellevant per les 
dones pobres, les dones treballadores, les do-
nes de color, les dones trans o les indígenes. 
L’esperança es troba precisament en les dones 
que se senten abandonades per la història i que 
s’estan posant dempeus perquè les seves exi-
gències siguin escoltades”.

Les Kellys també formen part del moviment 
feminista, la seva agenda va més enllà de les 
reivindicacions laborals, lluiten per millorar les 
seves condicions de treball però també per do-
nar dignitat a les tasques de neteja i de cura i per 
mostrar la precarització del treball domèstic.

La feminització de les tasques domèstiques 
i reproductives no té un origen natural, són 
feines que van anar sortint de l’àmbit privat en 
la mesura que les dones de classe mitjana es 
van incorporar al món laboral, tasques fetes 
majoritàriament per dones, un treball gairebé 

sense drets i invisible per les estructures sin-
dicals, amb pensions inferiors a la resta i sen-
se reconeixement de les malalties provocades 
per les seves condicions laborals. Les Kellys 
són el proletariat feminista.

El treball domèstic aprofundeix en les con-
tradiccions de les dones burgeses feministes. 
Els diaris de Nelly Boxal, criada i cuinera de 
Virginia Wolf, portats a la literatura per Alí-
cia Giménez Barlett en ‘Una habitación ajena’ 
(1997) en són un bon exemple. Entre la ima-
ginació i la reconstrucció biogràfica, entre la 
realitat i la ficció, Giménez posa de manifest 
l’extrema dificultat de conciliar les diferències 
de condició social, el treball assalariat i la dig-
nitat de les dones.

Quan l’autora anglesa va escriure el cèlebre 
assaig ‘Una habitació pròpia’ (1929), un dels 
textos més citats pel moviment feminista, va 
afirmar que l’imprescindible per la indepen-
dència d’una dona, per crear la seva obra, era 

Dones Llibertàries de CGT 
Catalunya

Ni a casa, ni al carrer, ni en el treball, ni en 
el sindicat. Contra els agressors: Acció Di-
recta.

Els diferents rumors sobre fets o actes de vio-
lència a companyes dins de CGT ens fan re-
flexionar i posicionar-nos sobre qualsevol for-
ma de violència, sobretot en produir-se dins 
d’un sindicat com el nostre, que s’autodefineix 
com a llibertari i que lluita per l’equitat i la 
igualtat de drets entre les persones.

Seguim denunciant qualsevol tipus d’agressió
Davant aquests fets: 
1. Exigim el rebuig exprés de la CGT davant 
qualsevol tipus d’agressió vingui d’on vingui. 
En el nostre sindicat no ha d’haver espai per a 
una reproducció de les pràctiques patriarcals i 
la seva manera de resoldre conflictes.
2. Recordem a totes les companyes que hem 
de denunciar qualsevol tipus de violència cau-
sada pel motiu que sigui.
3. Hem d’actuar d’acord amb els nostres prin-
cipis ètics llibertaris. Els nostres cossos i la 
nostra integritat personal han de ser respec-
tats i no tolerem cap tipus d’agressió sigui 
quin sigui el motiu del conflicte.

4. Sol·licitem una recerca objectiva, clara, 
transparent i imparcial.

5. Manifestem la necessitat d’aplicar de ma-
nera immediata el “Protocol d’assetjament” 
aprovat al XVIII Congrés Confederal de CGT 
(pàg.15 a 22), per facilitar la resolució de con-
flictes dins de l’organització, i també com a 
mitjà preventiu i reparador.

Volem espais lliures d’agressions des d’on po-
der construir un món nou i on la violència 
masclista no tingui cabuda. No anem a tolerar 
més agressions. Si ens toquen a una ens to-
quen a totes.

tenir rendes i una habitació pròpia. Temps i 
diners. Al final del text, Virginia afirma: “Així 
quan els demano que guanyin diners i tinguin 
una habitació pròpia, els estic demanant que 
visquin en presència de la realitat”. Sí, però de 
quina realitat?

Un dels fragments que ens arriben dels diaris 
de Nelly, dona rebel, que no es va casar mai 
per no perdre la seva llibertat, explica que un 
dia que es va discutir amb la mestressa se’n va 
anar a la seva habitació, i Wolf la va seguir per 
demanar-li explicacions:

“Estic nerviosa i no vull parlar més, per això 
m’he retirat a la meva habitació”, hauria dit 
Nelly.
“No hi ha cap habitació que sigui teva aquí, 
Nelly. Això és casa meva.”
“Treballo aquí i part del meu sou és aquesta 
habitació, senyora i ho seguirà sent mentre 
treballi aquí. Vol fer-me el favor de sortir ara?”
Al final Nelly va ser acomiadada.

La revolució feminista no allibera per se a 
les dones si no hi ha socialització del treball 
domèstic. Parafrasejant Kate Millet, “el que és 
personal és polític”.

Actualment, parlem de feminismes en plural 
i no de feminismes en singular, precisament 
per evitar efectes excloents i que algunes veus 
designin què significa ser feminista i qui ho 
és i qui no ho és. Cap dona està autoritzada 
a dir-li a una altra, amb qui i amb què s’ha 
d’identificar. Qui està autoritzada per dir què?

Hi ha esperança per una lluita de classe i an-
tipatriarcal, tant a casa com al carrer: el femi-
nisme interseccional, com a instrument ne-
cessari per al reconeixement de la interrelació 
de les nostres identitats i de les lluites per la 
justícia social.

* Article publicat a la Directa
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Sònia Calvó

Un llargmetratge analitza “la Catalunya com-
bativa” de les últimes dècades, que perviu fins a 
l’actualitat tot i la repressió. Testimonis i conver-
ses entre diferents persones dels moviments so-
cials expliquen experiències dissidents i els seus 
aprenentatges.

“Hi ha una Catalunya, dissident i combativa, 
que perviu i resisteix sota la capa del relat ofi-
cial. Una Catalunya on —des dels temps de la 
fal·làcia de  la Transició— la desobediència, 
la dissidència o l’autoorganització davant la 
misèria han estat i són palpables, com també 
la via repressiva per erradicar- les”. Davant 
d’aquesta màxima neix el documental ‘Poble 
Rebel’, un llargmetratge “cuinat a foc lent des 
de l’autogestió”, que analitza els últims 40 anys 
a Catalunya. L’execució de Salvador Puig Anti-
ch marca el punt de sortida per entendre com 
i per què neixen i s’organitzen els diferents 
moviments socials, fins a l’actualitat.

“Volem mostrar el principi fonamental 
d’acció-reacció en ambdues direccions: mo-
viments socials vs. sistema i sistema vs. mo-
viments socials, establint nexes entre passat i 
present en aquesta Catalunya no submisa que 
crea alternatives, que resisteix”, expliquen els 
creadors del documental. Durant els 100 mi-
nuts que dura el llargmetratge, volen mostrar 
el “poble rebel que batega, obstinat, sota la 
capa del relat oficial” a través d’imatges, “com-
batives, crítiques, desobedients i lliures de 

Un documental mostra el ‘Poble 
Rebel’ de Catalunya

mordasses”. El llargmetratge documental ha 
estat dirigit per Damià Puig (Girona, 1978), 
de l’Associació Col·lectiva Audiovisual per a la 
Transformació Social.

A ‘Poble Rebel’ es poden veure testimonis del 
moviment llibertari dels anys 70, com Ferran 
Aguiló, Iñaki García o Juanito Piquete; mem-
bres de Terra Lliure, com Josep Musté i Carles 
Benítez, i activistes de Ni Muts ni a la Gàbia, 
Assemblea No a la MAT de Fellines, PAHC Ba-
ges, Sindicat Popular de Venedors Ambulants, 
Xarxa Antirepressiva de Familiars de Detingu-
des, Aturem el Parlament, Campanya Justícia 
Juan Andrés Benítez, així com Enric Duran, Jo-
sep Pàmies, Núria Güell, Anna Gabriel i Quim 

Gimeno. També s’entrevista a dos periodistes 
de la Directa, Jesús Rodríguez i Anna Celma.

“De la conjunció d’aquestes peces”, diuen els 
autors del documental, “hi veiem lluites, pràc-
tiques i fets que esdevenen referents i creen 
corrents; coneixem les motivacions que els fan 
néixer i els impulsos que els fan créixer; palpem 
la funció social i política que desenvolupen i en 
desxifrem la legitimitat i les raons de la seva ac-
ció fora o al marge d’unes lleis fetes a mida dels 
lobbys que les dicten”. Un altre dels objectius del 
llargmetratge és demostrar com “aquest poder 
destapa la maquinària repressiva per extirpar 
d’arrel les lluites, operació quirúrgica d’èxit re-
latiu, perquè mai acaba d’assolir el seu objectiu”.

El documental també compta amb un extens 
material d’arxiu, “gràcies a la tasca tenaç de per-
sones que, càmera en mà, han anat documentant 
la microhistòria dels darrers 45 anys”. Destaca 
especialment la tasca de memòria documental 
de Manel Muntaner, que ha aportat més de 500 
hores d’arxiu des dels anys 90 fins a 2011. L’arxiu 
es combina també amb animacions i gràfiques 
que acaben d’embolcar el llargmetratge.

Al film apareixen activistes de Ni Muts ni a 
la Gàbia, Assemblea No a la MAT de Fellines, 
PAHC Bages, Sindicat Popular de Venedors 
Ambulants, Xarxa Antirepressiva de Fami-
liars de Detingudes, Aturem el Parlament i la 
Campanya Justícia Juan Andrés Benítez.

“Des dels inicis, la confecció d’un documen-
tal de tothom i per a tothom” expliquen des 
de ‘Poble Rebel’. Per això es va decidir apos-
tar per finançar el documental a través d’una 
campanya de finançament col·lectiu, que va 
recollir més de 15.000 euros.

La història que es mostra a ‘Poble Rebel’ 
s’entreteixeix amb tres potes: el marc social, 
econòmic i polític de cada moment, així com 
les repercussions que aquestes tenen en els 
diferents àmbits, com ara el teixit social, la 
cultura pròpia o la llibertat d’expressió. “Anys 
després, aquelles velles aspiracions continuen 
germinant i, com fulles d’heura, generen nous 
brots que vénen d’antigues derrotes, de peti-
tes victòries o d’il·lusions reconstruïdes”, con-
clouen des de ‘Poble Rebel’.

* Article publicat a la Directa

Redacció El Salto

Cinquanta-tres persones, detingudes arran de 
les protestes que es desenvolupen en el Rif des 
d’octubre de 2016, han estat condemnades per 
un tribunal marroquí a penes que van des d’un 
fins a 20 anys de presó.

L’activista Nasser Zefzafi, el cap més visible de 
les protestes del Rif, al Marroc, ha estat con-
demnat per un tribunal marroquí a 20 anys 
de presó acusat de “complot amb l’objectiu 
d’atemptar contra la seguretat de l’Estat”. Altres 
tres líders del moviment Hirak: Nabil Ahmjiq, 
Ouassim Boustati i Samir Ighid, han estat con-
demnats a les mateixes penes en una duríssima 
sentència que condemna a totes i cadascuna de 
les 53 persones jutjades en el procés.

 Les penes han estat d’un any de presó i 450 
euros de multa per a dos acusats, de dos anys 
per 19 acusats, altres vuit persones han es-
tat condemnades a tres anys, deu a cinc anys, 
set a deu anys i tres a quinze anys, a més dels 

Denuncia de la repressió 
i tortura de l’Estat 
marroquí a preses de 
consciència

Condemnes de 20 anys 
per de les revoltes del Rif

quatre considerats capdavanters de la revolta, 
condemnats a 20 anys. Amb aquesta sentència, 
“l’Estat ha fracassat en el test del respecte dels 
drets humans i les llibertats essencials, així com 
en independència de la justícia”, ha declarat un 
dels advocats de la defensa.

 Les mobilitzacions en el Rif es van iniciar a 
l’octubre de 2016 després que un venedor am-
bulant de peix, Mohssine Fikri, morís aixafat 
per un camió de les escombraries quan es va in-
troduir per rescatar el peix que la Policia havia 
confiscat i llançat. La indignació es va apoderar 
d’una població farta de les humiliacions i la re-
pressió de l’Estat, i que reclamava desenvolupa-
ment econòmic, autonomia per a la regió, drets, 
llibertats i la fi de la corrupció.

 Durant les mobilitzacions, almenys 450 perso-
nes han estat detingudes, i diversos centenars 
han resultat ferides en les mobilitzacions. La 
resposta de l’Estat marroquí a les peticions de la 
població ha estat, una vegada més, la repressió.

SP Comitè Confederal CGT

La CGT considera vergonyosa i infame la re-
cent condemna d’1 a 20 anys imposada pel Tri-
bunal d’Apel·lació de Casablanca als activistes 
del moviment popular rifeny, Hirak.

Aquesta sentència de la injustícia de l’estat ma-
rroquí, que presumiblement estava decidida 
abans d’iniciar-se el judici, no està solament 
dirigida contra els presos polítics del Rif, sinó 
contra tot el poble marroquí, al que es vol ate-
morir perquè no lluiti pels seus legítims drets.

Des de CGT qualifiquem tot el procés com un 
JUDICI POLÍTIC i als presos com a PRESOS 
DE CONSCIÈNCIA, basant-se de forma exclu-
siva les condemnes en confessions presump-
tament obtingudes mitjançant la tortura i els 

maltractaments.
- Condemnem les greus i sistemàtiques viola-
cions dels drets humans perpetrades per les for-
ces repressives marroquines contra la població 
civil en general i, molt particularment, contra 
els presos polítics rifenys a la presó.

- Denunciem el silenci còmplice del govern de 
l’estat espanyol, estret col·laborador del règim 
dictatorial de Rabat.- Expressem la nostra so-
lidaritat amb les familiars dels presos condem-
nats i el seu suport a les organitzacions que tre-
ballen en la seva defensa.

Des de CGT recolzem les mobilitzacions de 
denúncia d’aquestes sentències, així com la de-
núncia de la repressió de l’estat marroquí. Ma-
nifestar-se per exigir els teus drets no és delicte.
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Hibai Arbide

Tinc amigues que diuen que l’assalt al cel 
promès el 2014 només ha produït la restaura-
ció del règim del 78. Assenyalen que Podemos 
ha rendibilitzat el capital polític del 15-M i 
l’ha entregat a Pedro Sánchez i al PSOE, pilar 
real de l’R-78, perquè ha transformat un mo-
viment que reclamava democràcia real en un 
front anti-PP. És probable que tinguin raó.

Tinc altres amigues que lamenten que els in-
dependentistes d’esquerres proclamessin amb 
molta arrogància que ells, a diferència de 
Podemos, sí que trencarien el règim del 78, 
però que l’únic que han aconseguit ha estat 
legitimar un autonomisme descafeïnat i re-
forçar l’extrema dreta latent a tot Espanya, que 
allunya Catalunya i l’Estat espanyol de qualse-
vol possibilitat de canvi real. És probable que 
tinguin raó.

Altres amigues meves diuen que els anome-
nats ‘ajuntaments del canvi’ no han estat ca-
paços de complir ni una de les grans promeses 
que van fer abans de guanyar les eleccions, i 
que a Barcelona segueix havent-hi desnona-
ments. És probable que tinguin raó.

Diverses amigues m’han explicat que es dei-
xen la pell cada dia per arrancar el màxim de 
fites possibles d’una institució que mai no ha 
estat al servei de la cosa comuna, mentre que 
la majoria dels que les critiquen ho fan amb la 
nevera plena i amb la consciència tranquil·la 
d’aquell qui no assumeix contradiccions, per-
què ha renunciat a canviar res. És probable 
que tinguin raó.

No fa gaire vaig escoltar una altra amiga que 
deia que les diferències que hi ha entre la CUP 
i els Comuns són qüestions de matís, que 
competeixen pels mateixos vots i que amb-
dues formacions parlen en nom dels movi-
ments socials en lloc de deixar espai perquè 
aquests moviments parlin per si mateixos. És 
probable que tinguin raó.

En el meu article anterior a Crític deia que 
“el Procés ha estat, entre altres coses, una 
batalla interna entre nacionalistes i sobira-
nistes. Una lluita per l’hegemonia dins de 
l’independentisme entre els que es conforma-
ven amb gestos de reafirmació nacional i els 
que, per contra, exigien mecanismes concrets 
per exercir la sobirania —com un referèn-
dum. Aquesta batalla per l’hegemonia no està 
resolta”. És possible que l’elecció de Quim To-
rra com a president de la Generalitat em doni 
la raó.

Però suposem que jo tenia raó. Què canvia 
això? Aquest és el punt al qual vull arribar: 
tenir raó no serveix per a res. En aquest pa-
norama polític dominat per les tertúlies, s’ha 
imposat la idea que fer política radica, bà-
sicament, a tenir raó. No és així. La política 
—la política emancipatòria— no consisteix a 
“obrir-li els ulls a la gent”, sinó en la capacitat 
de produir canvis en l’estat de les coses. Re-
velar la veritat és feina dels missioners, no de 
les activistes. Les militants han d’analitzar la 
realitat mentre intenten modificar-la. Som el 
que fem per canviar el que som, diu Eduardo 
Galeano. Tenir raó pot ajudar a trobar el camí; 
però, en si mateix, no canvia res. Encara més: 
a vegades tenir la raó és contraproduent. Fa 

Tant se val que tinguis raó: 
això no canviarà res

pocs dies, Klini Nichtmitmachen ho resumia 
perfectament en un tuit: “A mi no se m’acut 
anar ‘de canyes’ després d’un desnonament 
aturat a dir-li a la gent que no es faci il·lusions, 
que la setmana vinent n’hi ha tres més i que el 
capitalisme segueix tan fort com sempre”.

Conformar-se a tenir raó és propi de postures 
morals més que de propostes d’acció. Alguns 
exemples recurrents i recents d’afirmacions 
que, tot i que contenen la raó, són banals i 
no canvien res: “No poden posar a la presó 
els Jordis perquè és injust, i llavors, queda-
ria clar que a Espanya no hi ha democràcia”; 
“S’ha de demostrar que Ciutadans és de dre-
tes”; “El PSOE sempre ha incomplert les seves 
promeses d’esquerres”; “El PP és el partit més 
corrupte d’Europa”.

Contra l’optimisme
Un altre dels trets característics del debat po-
lític dels nostres dies és, paradoxalment, el 
contrari: la renúncia a la raó. O, millor dit, la 
renúncia a la racionalitat. Especialment cla-
morós és l’optimisme vinculat a la idea de pro-
grés. És a dir, l’optimisme que s’obre pas davant 
de qualsevol evidència que no hi ha cap llei na-
tural que permeti afirmar que estar pitjor és el 
preàmbul de la millora. Dit d’una altra mane-
ra: les societats no milloren de manera natural. 
Les condicions de vida poden empitjorar i els 
drets i llibertats guanyats poden desaparèixer, 
si no hi ha res que ho impedeixi.

De fet, les llibertats civils i polítiques són una 
anomalia històrica. Únicament han estat efec-
tives en determinades parts del món durant 
períodes històrics molt breus. No hi ha res 
que convidi a ser optimista respecte al món 
i, especialment, a l’Estat espanyol. Tampoc 
després del canvi de Govern. Creure que re-
cuperarem els drets socials i les llibertats ci-
vils pròpies dels estats del benestar europeus 
de la segona meitat del segle XX és utòpic i 
irracional. Els drets humans i els drets civils 
reconeguts al segle XX van ser producte d’un 
context molt concret —la postguerra mundial 
i l’inici de la Guerra Freda— que no té res a 
veure amb l’actual. La correlació actual de for-
ces al món, i a Europa, no ens permet aspirar 
ni tan sols al compliment efectiu de la Decla-
ració universal dels drets humans.

Davant de l’optimisme de la raó s’imposa el 
principi de realitat. Paulo Coelho diu que 
“quan una persona desitja realment una cosa, 
l’univers sencer conspira perquè pugui rea-
litzar el seu somni”. És mentida. M’he passat 
quasi tota la meva trajectòria activista donant 
suport, sense voler, a aquesta porqueria de 
Coelho; pensant que tenir raó i posar-hi molt 
esforç era suficient perquè les nostres reivin-
dicacions, algun dia, es facin realitat.

Mentre ens carreguem de raons i som opti-
mistes, les extremes dretes han accedit ja als 
governs d’Itàlia, d’Àustria, d’Hongria, de Po-
lònia, d’Eslovènia i d’Eslovàquia i són capaces 

de marcar l’agenda de la majoria dels governs 
europeus de manera molt més determinant 
que els moviments i els partits que defensen 
la vigència dels drets humans. No hi ha mo-
tius per a l’optimisme, per moltes ganes que 
en tinguem.

Assumir tot això implica una conclusió que és 
terriblement desencoratjadora: segurament la 
teva ideologia està equivocada. I encara pitjor: 
probablement, no hi ha cap ideologia que ser-
veixi, al mateix temps, per entendre el món i 
per transformar-lo. No hi ha receptes: les que 
hi havia estaven equivocades, i les noves que 
creem erraran també.

Això no significa que ens hàgim de deixar 
endur per la resignació, sinó tot al contrari. 
La certesa de no necessitar un marc teòric 
que ho expliqui TOT sense incórrer en con-
tradiccions és alliberadora. No fa falta; no 
t’atabalis si la teva ideologia et falla. A més, 
és una conclusió que millora la convivència 
en l’ecosistema polític: en la mesura que as-
sumeixis que allò teu tampoc no servirà, més 
fàcilment suportaràs les receptes equivocades 
dels teus companys, dels teus amics, dels teus 
excompanys o dels teus veïns.

Després de 15 anys rumiant-la, crec que per fi 
he entès la màxima de Santi López-Petit: ‘s’ha 
d’aprendre a viure sense esperança i a lluitar 
sense horitzó’.

* Hibai Arbide és periodista. Article publicat a 
Crític, periodisme d’investigació
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Lusbert

Ja coneixem, llegint els clàssics, les tres prin-
cipals corrents de l’anarquisme segons el seu 
model econòmic: individualista/mutualista, 
col·lectivista i comunista, que d’això deri-
ven els debats entorn dels models organitza-
tius de l’anarquisme, entre els quals destaco: 
informal/rebuig a l’organització, de masses 
(anarcosindicalisme) i a dos nivells específi-
ca/plataformisme (que inclou l’organització 
de masses en relació directa amb l’específica), 
que té relació directa amb les tres actuals 
grans corrents: nihilisme/insurreccionalisme, 
anarcosindicalisme i anarquisme social. Però 
faltaria per definir la seva relació amb la reali-
tat material, és a dir, en el seu nivell d’inserció 
social i influència en les lluites socials que té 
també relació amb el punt anterior.

Abans de continuar, voldria matisar que, se-
gurament, en més d’una ocasió haurem sen-
tit l’afegitó que hi ha tants anarquismes com 
anarquistes, però no ens hem parat a pensar i 
preguntar-nos si és cert o no? Realment, cada 
vegada tinc més certesa que l’afirmació té ca-
buda en les societats hiperindividualitzades 
com les actuals dels països occidentals, on ca-
dascú busca validar el seu propi anarquisme 
en el microcosmos llibertari. És l’equivalent a 
les opinions que cada opinòleg busca validar-
la dins del cosmos de les opinions i els seus 
respectius culs. La cerca de les diferències en 
comptes dels punts en comú, del concepte de 
l’individu sobirà i no com a part d’un col·lectiu 
sobirà, així com de la identitat individual en-
front de la col·lectiva…, són símptomes d’un 
problema endèmic on l’individualisme ha 
permeat en les capes més profundes de les so-
cietats capitalistes occidentals.

No obstant això, les opinions personals no són 
fetes a si mateixes i independents de l’espai-
temps, sinó que encaixen dins d’un marc 
comú que les caracteritza si són conservadors, 
amb prejudicis/tòpics, d’esquerres, de dretes, 
fal·làcies, masclistes, feministes, classistes, etc. 
Així mateix, els conceptes sobre l’anarquisme 
que construeixi cadascú encaixaran dins d’un 
dels principals corrents esmentats al principi. 
És per això que, efectivament, no hi ha infinits 
anarquismes, sinó que segons la seva relació, 
connexió i enfocament sobre la realitat mate-
rial, adquiriran unes o altres característiques. 
Partint d’aquests criteris, estableixo tres grans 
grups:

Anarquisme filosòfic
Nestor Makhno en les seves memòries va cri-
ticar als anarquistes russos per quedar-se en 
els seus ateneus discutint sobre la moralitat 
de la revolució, mentre els bolxevics havien 
pres el Palau d’Hivern. Piotr Arshinov tam-
poc es va quedar enrere en la seva crítica cap 
a aquest anarquisme rus que no es va orga-
nitzar. En el seu llibre Historia del moviment 
Makhnovista va escriure que quan Makhno 
va formar el seu Exèrcit Negre per defensar la 
revolució, en comptes de rebre el suport dels 
anarquistes russos, va rebre crítiques i va en-
coratjar discussions al voltant de la disciplina 
i l’estructura militar. Aquest anarquisme que 
van criticar els makhnovistes segueix sent 
d’actualitat, doncs és un anarquisme que no 

L’anarquisme segons la seva 
relació amb la realitat material

surt de l’acadèmia ni de les quatre parets de 
l’ateneu. La seva relació amb la realitat mate-
rial és purament teòrica i només està en els 
llibres i debats de saló, i no té més objectiu 
que alimentar complexos debats d’acadèmia 
sobre la filosofia, amb nul·la o gairebé nul·la 
connexió amb la conjuntura actual.

El reflex que tenim avui de l’anarquisme fi-
losòfic el trobem en certs grups tant de les 
xarxes socials com de certs ateneus, on els 
quatre gats amb major disponibilitat de temps 
es reuneixen a debatre sobre qualsevol tema 
pel mer fet de filosofar.

Anarquisme d’estil de 
vida
De nou, trobada en la descripció de Murray 
Bookchin un paral·lelisme amb les crítiques 
del makhnovisme en la seva època. Aquest 
concepte va ser definit per ell com un anar-
quisme que no actua sobre la problemàtica 
real de la classe treballadora en l’actual con-
juntura, sinó que consisteix en una mena 
d’anarquisme que no fa política de cara a la 
comunitat local on resideix. En altres parau-
les, no participa en els moviments locals tant 
si és a nivell individual o des d’algun col·lectiu. 
Aquesta mena d’anarquisme només fa política 
per al mateix grup tancat d’amistat amb uns 
mateixos codis de conducta, llenguatge i pen-
sament. Ni tan sols diria que fessin política, 
sinó que es dediquen a practicar l’anarquisme 
en el seu reduït espai d’amistat, independen-
tment de la seva relació amb la problemàtica 
de la classe treballadora. Aquí se’ls reconeix 
com el ghetto anarco per al context de l’Estat 
espanyol, ja que incloem l’anarquisme orto-

dox i nostàlgic del ’36 i l’anarquisme purista 
i identitari, que clarament es diferencia del 
ghetto als EUA en què s’emmarca la crítica de 
Bookchin.

Anarquisme 
materialista
Continuant amb Nestor Makhno i Bookchin, 
les crítiques que han escrit no van ser de cap 
manera destructives. Darrere d’elles va existir 
i existeix una proposta amb molt potencial. 
Tant la plataforma de Makhno com el mu-
nicipalisme llibertari i l’anarquisme social 
de Bookchin, són una gran aportació a un 
anarquisme que no és considerat una filoso-
fia o un estil de vida, sinó un projecte polític 
revolucionari i model de societat que aspiri a 
superar l’actual sistema capitalista. Heus aquí 
el per què parlo de l’anarquisme materialis-
ta. A diferència dels anteriors, l’anarquisme 
materialista es caracteritza per la participa-
ció directa en les lluites socials (per exem-
ple, l’anarcosindicalisme en l’àmbit laboral, 
l’”anarquisme a peu de carrer” de la FAGC, 
les lluites en defensa del territori…), a més 
de treballar per la construcció d’un projecte 
polític que doni respostes i fulls de ruta a les 
lluites socials en tots els seus àmbits.

Veurem notablement que està estretament re-
lacionat amb el model de l’organització dual: 
l’organització de masses i l’organització polí-
tica. Precisament, l’anarquisme materialista 
es caracteritza també pel nivell polític, que és 
clau per al seu desenvolupament i creixement 
com a força política en els temps que vivim.

Notes finals
No obstant això, aquests tres grups no són clas-
sificacions aïllades entre si, sinó que tenen certes 
connexions. Per exemple, on classificaríem un 
projecte d’okupació rural com Fraguas, on uns 
joves es bolquen a recuperar la vida d’un poble 
abandonat, en el qual, estan visibilitzant la situa-
ció de l’abandonament de pobles que vivim al 
territori espanyol? On entrarien els projectes de 
cooperatives integrals? Sobre aquests temes els 
he tractat en un altre article diferenciant entre el 
que són societats paral·leles i el poder popular. 
Així i tot, depenent de les finalitats que tinguin, 
els podríem classificar dins de l’anarquisme 
d’estil de vida o de l’anarquisme materialista.

Amb aquestes reflexions pretenc aclarir unes 
qüestions que considero claus, tals com anar 
superant el problema de l’individualisme de la 
diferència i la divisió fins a l’infinit, dels perso-
nalismes amb base en aquest individualisme, i 
que cada concepció de l’anarquisme no és una 
construcció individual, sinó que tindrà unes ba-
ses comunes que encaixaran millor en un dels 
tres grups esmentats. Pretenc que d’allí sorgeixin 
noves dinàmiques basades en el col·lectiu, en el 
comú i sobre la realitat material en què vivim. 
Clarament sóc partidari d’un anarquisme ma-
terialista, per la simple raó que considero que 
és la via més encertada per produir canvis en la 
conjuntura que vivim. Necessitem un anarquis-
me guanyador però humil, amb visió estratègi-
ca i criteris d’anàlisis materialistes, amplitud de 
mires i inserit en les lluites socials, capaç de ge-
nerar discurs, projectes polítics i d’influir positi-
vament en els moviments socials en clau d’avanç 
quantitatiu i qualitatiu.

* Article publicat a la Soli
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Joan Zambrana

A finals de juny s’ha commemorat el centenari 
del Congrés Obrer de Sants que la Confedera-
ció Regional del Treball de Catalunya (CRT-
C) va celebrar des del dia 28 de juny fins a 
l’1 de juliol del 1918 a l’Ateneu Racionalista 
Obrer de Sants (Carrer Vallespir núm. 12) de 
la ciutat de Barcelona.

La rellevància i transcendència d’aquest congrés 
de l’obrerisme català, de coneguda orientació re-
volucionària i llibertària alhora, ha estat ressal-
tada per diferents historiadors catalans i també 
per d’altres dins de l’àmbit de l’Estat espanyol, 
destacant especialment que amb ell s’inicia la 
sostinguda i irreversible etapa d’enfortiment de 
l’anarcosindicalisme ibèric, representada per 
Confederació Nacional del Treball (CNT).

No ens equivocaríem massa si afirmés-
sim que moltes iniciatives organitzatives de 
l’anarquisme ibèric al llarg de la seva dilatada 
història van estar engendrades en el si dels 
diversos moviments llibertaris catalans. En el 
cas concret del Congrés de Sants, les influèn-
cies i suggeriments van ser determinants, tant 
pel que fa a les resolucions organitzatives apro-
vades, com al destacable gruix d’associats i mi-
litants implicats en aquest projecte col·lectiu.

Fent-me ressò –d’una forma totalment lliure– 
del títol del llibre de Xavier Díez L’anarquisme, 
fet diferencial català, podríem dir que el 
Congrés de Sants de la CRT-C formaria part 
d’aquesta narrativa plural alternativa al capi-
talisme projectada i somiada per multitud de 
dones i homes que (mal) vivien a casa nostra i 
que lluitaven per una nova societat sense cap 
mena d’explotació.

En aquesta direcció de vibrant ansietat revo-
lucionària, és necessari destacar la influència 
positiva i engrescadora que van exercir els 
primers temps de la Revolució russa del 1917 
per al conjunt dels moviments obrers euro-
peus, també pels d’arrel catalana. Era la pri-
mera revolució d’afermament socialista, níti-
dament popular i proletària alhora, i això era 
fortament valorat pels sectors socials amb més 
voluntat i anhel d’emancipació social.

Com ha assenyalat el reconegut historiador 
Josep Termes, en un assaig sobre els orígens 
i repercussions de la Revolució russa a Cata-
lunya, van ser els propagandistes anarquistes 
els primers i millors difusors d’aquesta emer-
gent revolució proletària, almenys en el seu 
periple inicial.

El Congrés de Sants s’emmarcaria en aquest 
moment de cruïlla històrica, esperant i desi-
tjant alhora que molts dels somnis proletaris 
d’alliberament social fossin reeixits. A tall 
d’exemple, a la Memòria del Congrés, redac-
tada pel Comitè de la CRT-C el desembre de 
1918, ens torbem unes breus reflexions de su-
port a aquests anhels: “Les nostres primeres 
paraules, els nostres desitjos i les nostres ad-
miracions són per a ells. A tots us prometem 
que els nostres actes estaran inspirats en les 
vostres gestes i que tindrem com honor propi 
prosseguir el camí que ens heu remarcat”.

El Congrés de Sants: elements rellevants de 
reflexió i d’anàlisi

De les moltes i útils reflexions que podríem 
elaborar al voltant del Congrés de Sants, 
m’agradaria destacar-ne especialment dues, que 
he considerat podrien ser les més rellevants a 
l’hora d’acotar una anàlisi més clarificadora 

d’aquesta cimera de l’anarcosindicalisme català.

La primera d’elles, que segons el meu parer 
ha estat poc reconeguda, es fonamenta en la 
reeixida capacitat demostrada pels propa-
gandistes llibertaris per agrupar, d’una forma 
més cohesionada i consistent, al moviment 
obrer català. Aquesta era una de les mancan-
ces més recurrents per intentar resoldre de 
forma prioritària. Els mateixos protagonistes 
ho afirmaven sovint a les pàgines del periòdic 
Solidaridad Obrera (òrgan de la CRT-C) i el 
Congrés de Sants ho va encarar i solucionar 
d’una forma clarament satisfactòria.

Al Congrés hi van estar representats 73.860 
associats, amb 164 delegats que pertanyien a 
153 societats obreres i sindicats de les princi-
pals comarques de Catalunya. Unes dades for-
ça rellevants, que és important fer valdre per-
què no s’havien donat fins a aquells moments, 
certificant els inicis del creixement associatiu 
al voltant de la Confederació Regional del 
Treball de Catalunya.

Per bé que la major part dels afiliats prove-
nien de la ciutat de Barcelona, amb 54.572 
associats, és també força remarcable la parti-
cipació d’afiliats de moltes ciutats i pobles de 
comarques com van ser Sabadell, Terrassa, 
Badalona, Mataró, Manresa, Igualada, Reus, 
Tarragona, Lleida, Sant Feliu de Guíxols i Pa-
lafrugell, per enumerar algunes de les princi-
pals ciutats representades a la trobada.

Semblava, fins a aquests precisos moments, que 
la CRT-C era prioritàriament una organització 
vinculada al moviment obrer de la ciutat de Bar-
celona, però amb una articulació sindical fràgil 
a la resta de ciutats de les comarques catalanes. 

Amb la dinàmica favorable engegada al Con-
grés de Sants es començarien a dissipar algunes 
de les mancances recurrents de l’obrerisme ca-
talà amb el seu conjunt, tant pel que té a veure 
amb les qüestions d’ordre organitzatiu, com les 
relacionades amb l’àmbit ideològic que frag-
mentaven i paralitzaven la possible cohesió de 
forces sindicals al Principat.

Després del Congrés de Sants la CRT-C es-
devindria, durant molt de temps i per mèrits 
propis, l’organització referent del moviment 
obrer català. El sindicalisme llibertari havia 
fet realitat, ara ja si duna forma més sòlida i 
encertada, la indiscutible influència ideològi-
ca que exercia, per diversos mitjans, sobre les 
classes treballadores de casa nostra.

La segona consideració a destacar, sens 
dubte la més reconeguda quan parlem del 
Congrés de Sants, seria la proposta i aprova-
ció d’una nova forma d’articulació sindical 
col·lectiva mitjançant els anomenats Sindi-
cat Únics de Ram o d’Indústria que abastava 
tota l’estructura organitzativa de la CRT-C. 
Aquesta nova eina sindical volia substituir les 
velles maneres d’agrupar-se dels treballadors 
catalans, que provenien de l’últim terç del se-
gle XIX i es basaven en les antigues Societats 
Obreres, on es prioritzava l’ofici com a eix nu-
clear del seu agrupament bàsic.

La reflexió col·lectiva desenvolupada al Con-
grés de Sants pel que fa als Sindicats Únics 
va ser força extensa i participativa. Les idees-
força que s’oferiren al debat congressual, bas-
culaven dialècticament entre la prioritària 
necessitat d’englobar al nombre més gran de 
treballadors en potents organitzacions sindi-

El Congrés Obrer de Sants
Un centenari brillant de l’anarcosindicalisme català

cals per lluitar contra la burgesia, i per l’altra 
banda una posició de tall immobilista que 
seguia defensant la validesa de l’ofici com a 
element prioritari d’agermanament proletari. 
Un debat que majoritàriament va ser resolt 
pels congressistes decantant-se per l’aprovació 
i implementació dels anomenats Sindicats 
Únics de Ram o d’Indústria, valorant-lo com 
la millor i més útil forma d’agrupament obrer 
per lluitar contra la burgesia.

Aquesta resolució congressual no suposava ni 
una centralització jerarquitzada, ni tampoc 
una estructuració burocràtica dels sindicats, 
com alguns havien suposat i criticat. Les as-
semblees de treballadors associats seguirien 
sent els eixos distintius de la renovada or-
ganització sindical, que mantindria els trets 
característics més reconeguts de la filosofia 
sindical llibertaria. A més a més, els delegats 
participants en el Congrés de Sants, essent 
conscients del canvi substancial a desenvolu-
par, van oferir un marge de temps prudencial 
perquè tots els sindicats poguessin adequar-se 
a la nova estructuració sindical aprovada.

Som coneixedors, per les diverses referències 
aparegudes posteriorment al diari Solidari-
dad Obrera, que en la major part dels casos 
la transició organitzativa va ser eficient i es 
va resoldre favorablement a finals d’aquell 
mateix any. Després del Congrés de Sants, 
la CRT-C va engegar una extensa campanya 
arreu de Catalunya amb el nom Excursions 
de Propaganda, per donar a conèixer els di-
ferents acords i resolucions i animar a la resta 
d’organitzacions obreres catalanes a sumar-se 
al nou projecte sindical sorgit.

L’historiador Manel Lladonosa, que és l’autor 
de l’únic llibre dedicat exclusivament al Con-
grés de Sants, ens informava –d’una forma 
molt documentada– que el dia 8 de desembre 
del 1918 la CRT-C havia celebrat una Assem-
blea Regional a la ciutat de Barcelona en la 
que hi participarien 254 entitats obreres de 
tota Catalunya, representant a 345.000 afiliats. 
Unes xifres d’afiliació realment força destaca-
bles, tan sols mig any després de la celebració 
del Congrés de Sants.

Posteriorment, a finals del 1919, la CRT-C 
arribaria a la seva quota més gran d’afiliació 
durant aquest període, agrupant un total de 
427.000 associats en el marc de la seva desta-
cada participació en el II Congrés de la CNT 
celebrat a Madrid. Com han assenyalat alguns 
coneguts historiadors catalans, això suposava 
l’agrupament majoritari de les classes populars 
catalanes al voltant de l’anarcosindicalisme.

* Joan Zambrana és historiador, article publi-
cat a la Directa
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Ferran Aisa

L’inici dels moviments rebels dels any seixanta 
té el seu origen en la revolta estudiantil de maig 
de 1968 a París, però no solament a la capital de 
França hi hagué lluites “emancipadores”, doncs 
el cultiu efervescent ja feia temps que s’estava 
produint sobretot entre la joventut del món oc-
cidental. Sense dubte un dels focus de conflicte 
de la segona meitat dels anys seixanta és la Uni-
versitat. Les manifestacions i aldarulls contra 
l’estatus quo o contra la guerra del Vietnam se 
succeeixen. El moviment per la pau s’estén so-
bretot pels països de les societats democràtiques 
d’Occident. Als Estats Units neix un moviment 
contra la guerra que aglutina nombrosos joves, 
així com artistes i intel·lectuals com la cantant 
Joan Baez i el seu marit, l’actriu Joan Fonda, 
l’intel·lectual Noam Chomsky, etc. Una part de 
la joventut dels anys seixanta no solament es re-
volta contra la guerra, sinó que també ho fa con-
tra el sistema capitalista. El clam de “feu l’amor i 
no la guerra” esdevé universal i apareixen als Es-
tat Units, concretament a San Francisco,  els hip-
pies. El hipisme origina un moviment pacifista, 
contracultural i llibertari que s’estendrà arreu del 
món occidental acompanyat per la música Pop, 
sobretot The Beatles, Bob Dylan, Scott Mckenzie 
i Papas & Mamas.

El maig de 1968 esclata a París una revolta 
d’estudiants que omple el Barri Llatí de consig-
nes contraculturals i revolucionàries i s’escampa 
a les principals fàbriques de França que aturen la 
producció i s’uneixen a la lluita dels estudiants. 
Un nou estil contestatari surt a escena que so-
brepassa la idea clàssica de la lluita proletària 
contra el sistema. Els joves estudiants cerquen la 
platja sota les llambordes, volen que la imagina-
ció pugi al poder i decreten “prohibir prohibir”. 
La imatge del Che Guevara, mort l’octubre de 
1967 a Bolívia, l’Icona de Mao en plena revolu-
ció cultural i el signe de la pau hippie formen 
part de la decoració parisenca. Les banderes ro-
ges i les negres sobresurten enmig de les barri-
cades del Barri Llatí. L’ocupació de la Sorbona 
pels estudiants obre el debat sobre la revolució 
amb l’aparició de joves com Daniel Cohn Bendit 
o intel·lectuals com Jean-Paul Sartre o Herbert 
Marcuse. Els sindicats aviat faran marxa enrere i 
el PCF estarà en contra d’aquest moviment com 
sempre ha fet quan no domina la situació. A les 
eleccions convocades urgentment per De Gaulle 
les guanyen les dretes. Ha fracassat la revolució 
de maig? Aparentment sí, però, aquesta més que 
transforma el món el que pretenia, seguint el 
camí de Rimbaud, canviar la vida.

Després de Maig de 1968 moltes coses ja no se-
ran igual que abans, sobretot els costums i les re-
lacions de humanes faran canvis radicals a l’estil 
de vida, l’auge de la joventut, les relacions de 
parella, l’amor lliure, el feminisme, les drogues, 
la defensa de la natura i altres aspectes alterna-
tius com l’aparició de comunes. La denuncia de 
la política i la defensa del benestar social for-
men part d’aquests fets. Després de la revolta 
estudiantil de maig de 1968 apareix un corrent 
antiautoritari d’esquerres o neoanarquisme que 
s’endinsa en l’activisme revolucionari mundial.

El situacionisme jugà un paper important 
amb les teories de Guy Debod sobre la so-
cietat de l’espectacle. Són moments de gran 
efervescència revolucionària que es traslladen 
a altres indrets del món. El moviment contes-
tatari i rebel de maig de 1968 es traspassa a 
altres països com els Estats Units amb revoltes 
a les Universitats, protestes contra la guerra 
del Vietnam i lluites del Moviment pels Drets 

Civil. També als Estats Units es produeixen els 
assassinats del Premi Nobel de la Pau Martin 
Luther King i del candidat a la presidència Ro-
bert Kennedy. A Mèxic esclata un moviment 
que acabarà tràgicament amb la matança de 
la plaça Tlatelolco. A Praga s’inicia la famo-
sa primavera amb la proposta de “socialisme 
amb rostre humà” i a la Xina comunista con-

tinua la revolució cultural de Mao Tsé Tung.
A Espanya s’incrementen les lluites estudiantils, 
es realitzen grans concerts de “protesta antifran-
quista” amb Raimon com principal animador i 
apareix un moviment obrer combatiu. Però el 
franquisme continua intacte i es defensa apli-
cant la repressió. Però la revolta juvenil de 1968 
continuaria mantenint la flama de l’esperança 

De Maig de 1968 al neoanarquisme antiautoritari

en els següents anys com per exemple amb el 
fet contracultural succeït el 1969 és el Festi-
val de Woodstock, a l’Estat de Nova York, que 
atrau milers de joves hippies o contestataris del 
sistema a conviure plegats al so de la música 
pop i psicodèlica de Grateful Dead, Creedence 
Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airpla-
ne, Country Joe and the Fish, Joan Baez, Joh 
Sebastian, Santana, Janis Joplin, Ravi Shancar, 
Jimmy Hendrix... Paral·lelament als moviments 
contestataris de signe pacifista (feministes, an-
tinuclears i antimilitaristes) apareixen grups 
armats com la Fracció de l’Exèrcit Roig, la Bri-
gada de la Còlera, l’organització Euskadi Ta As-
katasuna, el Front d’Alliberament de Catalunya, 
el Movimiento Ibérico de Liberación o el Grups 
Acció Revolucionària Internacional.

El moviment llibertari viu el moment amb il·lusió, 
novament la idea de la revolució pren cos en el 
món occidental. Però les contínues divisions 
confederals a l’exili i les caigudes dels militants 
a l’interior havien afeblit el moviment llibertari, 
que restava gairebé al marge de la darrera em-
penta opositora contra el franquisme. L’oposició 
d’aquests crucials moments és liderada sobretot 
pels comunistes (PSUC-PCE) i, en el camp sindi-
cal, per les clandestines Comissions Obreres, les 
quals havien estat creades com plataformes de llui-
ta unitària pels miners asturians, però molt aviat 
els militants comunistes havien copat l’aparell per 
convertir-lo en el seu sindicat. La CNT no va po-
der estar a l’altura de les circumstàncies i tan sols 
grups aïllats de militants anarquistes van lluitar a 
la desesperada realitzant tota mena d’accions que 
eren silenciades pel règim franquista.

El far
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Oleguer Vall i Font

Fa cert temps, vaig sentir a dir a l’africanista ca-
talà Ferran Iniesta que l’origen del conflicte de 
Casamance (regió de Senegal que lluita per la 
seva independència, el principal grup guerriller 
de la qual va firmar un alto el foc el 2014) no 
s’havia de buscar tant en explicacions de tipus 
ètnic o religiós sinó en la presència d’un subjec-
te social determinat, el “lumpenintel·lectual”: al 
ser aquesta regió la més escolaritzada del país 
produïa un excedent de mà d’obra qualifica-
da que no trobava on poder posar en pràctica 
els coneixements adquirits i, per tant, la seva 
frustració el portava a engreixar les files de la 
guerrilla independentista. Aquest concepte vé 
a ampliar la utilització del terme “lumpen” que 
el marxisme havia associat al proletariat (quan  
parlava de les seves capes més baixes i desor-
ganitzades) o quan els autors llatinoamericans 
de la “Teoria de la Dependència” parlaven de 
“lumpenburguesía” per referir-se a que els sec-
tors capitalistes dels seus respectius països eren 
precaris i depenents i no constituïen una verta-
dera “burguesía nacional”.

La CUP com a fenomen lumpenintel·lectual
Crec que en el cas del Casamance o del Rif 
marroquí, per exemple, no podem parlar 
d’una burgesia nacionalista o regionalista 
que, des de perspectives més o menys “demo-
cràtiques”, s’oposin al centralisme dels seus 
respectius Estats perquè la mateixa estructura 
política nacional n’impedeix la seva forma-
ció (com ens recordava un company rifeny a 
una xerrada sobre les protestes a aquesta zona 
realitzada a Martorell el juliol de l’any passat). 
Però en el cas de Catalunya és just al contrari i 
la seva ideologia irradia de dalt a baix tots els 
segments de la nostra societat perdent força a 
mesura que descendeix en l’estructura de clas-
ses, com senyalen alguns estudis sociològics.

Per tant, si tenim en compte que segons da-
des del Ministerio de Educación, menys del 
10% dels estudiants universitaris són fills de 
pares no universitaris i que, a la seva época 
potser més que ara, les titulacions universi-
tàries constituïen una perspectiva de mobi-
litat social ascendent, ens trobarem la base 
sociològica de la forta presència de l’Esquerra 
Independentista a les Universitats a través 
d’organitzacions com el Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC): militància que 

davant la creixent precarització del mercat 
laboral es veurà abocada a una precarie-
tat creixent, entrant a formar part d’aquest 
“lumpenintel·lectual”. Però quina es la psico-
logia d’aquest sector social? Com he dit abans, 
la ideologia burgesa irradia la societat i la Uni-
versitat no n’és cap excepció: ho fa a través del 
mite de la meritocràcia, és a dir, la promesa 
fal·laç que repeteixen com a lloros els docents 
servils de la institució consistent en que a 
través del seu pas per aquesta s’ascendeix en 
l’estructura de classes.

Aquells que s’han cregut aquest “conte de fa-
des” acaben amb una consciència escindida 
entre el que esperaven de la societat i allò que 
s’hi troben, però com que les formes culturals 
acostumen a sobreviure als canvis en la reali-
tat material segueixen sent partícips d’aquest 
somni meritocràtic i la seva traducció en la 
seva adhesió acrítica a l’imaginari nacional 
burgès català convertint-se en un autèntic 
submarí ideològic dintre d’una classe treballa-
dora cada cop més precaritzada i les seves mi-
nories vertaderament anticapitalistes. D’aquí 
les afirmacions fetes per un company lliber-
tari que del “cavall de troia dels moviments 

socials a les institucions” haguem passat a un 
procés a la inversa amb el seguidisme i clau-
dicació constant que ha fet l’Esquerra Inde-
pendentista, a través del seu braç electoral, 
a les polítiques de la burgesia catalana i que 
culminen amb l’abstenció a la investidura de 
l’admirador personal dels feixistes germans 
Badia, Quim Torra.

Com ens recordava Evaristo de “La Polla Re-
cords”: “...y llaman Universidades a criaderos 
de mutantes”. Avui dia aquests mutants ideo-
lògics a través d’un autèntic pastiche de popu-
lisme, leninisme d’anar per casa i pseudoanar-
quisme constitueix la principal avantguarda 
de la contrarevolució petitburgesa dins d’un 
moviment obrer, llibertari i anticapitalista 
fragmentat i desorientat: desorientació que, 
fins i tot, desemboca en recolçar organitza-
cions de la classe mitjana i defensar-ho pos-
teriorment amb vehemència a jornades anar-
quistes davant la incredulitat dels assistents.

Dels anarquistes depèn revertir aquesta situació 
abans no sigui massa tard. Ens hi juguem molt.

http://alma-apatrida.blogspot.com/

Malgrat que l’anarcosindicalisme va revifar des-
prés de la mort de Franco, els mateixos proble-
mes que arrossegava des de l’exili van acabar per 
ofegar la línia sindical que havia estat majori-
tària a Catalunya fins a 1939. La UGT, per una 
altra banda, salvades les divisions internes, se’n 
va sortir de la mà del PSOE-PSC, de la CIOSL i 
de la socialdemocràcia alemanya. L’exili va durar 
massa, molts sindicalistes van caure al llard gel 
camí o ja n’eren massa grans per integrar-se a la 
lluita. Les noves generacions anaven per uns al-
tres camins i el moviment obrer ja no tenia res a 
veure amb el sindicalisme històric. Però, malgrat 
tot, els vells obrers havien aguantat la flama sin-
dical amb dignitat, ara la història n’era una altra.

Els anys setanta una nova generació d’opositors 
al franquisme va començar a sortir a escena, 
eren estudiants, obrers, tècnics i professionals. 
La lluita antifranquista era transversal i anava de 
la Universitat a les fàbriques, però també es des-
envolupava en el món artístic i el de la cançó. Els 
recitals d’alguns cantautors com Raimon, Lluís 
Llach, Pi de la Serra o Paco Ibáñez eren verita-
bles mítings polítics. Durant el Procés de Burgos 
de 1970 diversos intel·lectuals i artistes catalans 
es van tancar al monestir de Montserrat per cri-
dar l’atenció internacional contra les sentències 
de mort de diversos activistes bascos. Franco, 
aquesta vegada, va afluixar i va commutar les 
penes de mort. A Barcelona l’any 1971 s’havia 
creat l’Assemblea de Catalunya, que aglutinaria 
la coordinació de la lluita antifranquista i faria 
popular els quatre punts: “Llibertat, amnistia, 
estatut d’autonomia i solidaritat amb els altres 
pobles d’Espanya”. Paral·lelament anirien apa-
reixen grups de signe marxista o nacionalista 
d’esquerres: FRAP, ORT, LCR, PTE, MCE, PCE 
(i), FAC, PSAN, OCE (Bandera Roja), etc. Així 
com els grups nacionalistes de la burgesia: CDC 
i UDC, que més endavant crearien CIU. També 
va retornar a la palestra l’històric partit ERC i els 
grups socialistes (CSC, PSC-R i FC PSOE) uni-
rien aquestes distintes famílies durant la transi-
ció en un sol partit anomenat PSC.

El franquisme i la vella guàrdia falangista no van 
abaixar la guàrdia, la repressió era contínua... 
Les dependències del TOP no paraven de jutjar 
casos de tota mena com els “delictes d’expressió” 
de la llei de premsa de 1966 del ministre Fraga 
Iribarne. Les presons tornaven a ésser plenes 

d’activistes i de militants obrers. Al País Basc 
començaven a destacar les accions comeses per 
l’organització nacionalista basca ETA. En aquest 
context polític i social va aparèixer a Barcelona el 
“Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Au-
tónoms de Combate”, conegut popularment per 
les sigles MIL-GAC. Darrera d’aquestes sigles no 
hi havia ni un partit, ni un sindicat, ni tan sols un 
moviment, sinó es tractava –segons afirmaven 
els seus fundadors- d’un espai comú d’anàlisi, 
d’acció i de propaganda. Una organització autò-
noma al servei de la classe obrera. El nom sortí 
d’una lletra de cançó de Moustaki: “Nous somme 
deux nous somme trois / nous somme mille...”

El MIL era fill directe del Maig del 68, del neoa-
narquisme i del situacionisme. Des d’aquestes 
posicions s’embranca al moviment obrer revolu-
cionari dels anys seixanta. El MIL, a les seves pu-
blicacions, atacarà no únicament el franquisme, 

sinó sobretot el Capital; i acusarà directament 
els partits d’esquerra i d’extrema esquerra de ser 
els sostenidors del sistema capitalista. El MIL 
es defineix com una organització anticapitalista 
i a través de la publicació CIA i de les edicions 
“Mayo-37”, analitzarà i fomentarà la història del 
moviment obrer. La majoria dels integrants del 
MIL són estudiants i, alhora, treballadors que 
arriben a l’organització a través de les crisi interna 
de CCOO. El MIL proposava l’agitació armada 
contra el Capital, aquestes accions consistien en  
expropiacions de bancs, sabotatges i suport a les 
vagues obreres. El botí es destinava a potenciar 
les publicacions del grup i a ajudar els vaguistes 
i els obrers detinguts. L’agost de 1973 es va ce-
lebrar a França el seu Congrés d’Autodissolució, 
doncs consideraven que la seva missió havia 
anat a parar a un cul de sac i que era necessari 
crear una nova dinàmica revolucionària. El MIL 
desapareixia per donar pas als GAC per prosse-

guir amb l’ajuda als treballadors que han rebut 
represàlies o en lluita contra el Capital. Uns dies 
després del Congrés d’autodissolució del MIL, 
l’onze de setembre els militars dirigits pels gene-
ral Pinochet acabava amb l’experiment socialis-
ta-democràtica de Chile i el seu president Sal-
vador Allende mor en la defensa de la llibertat 
a la Casa de la Moneda. Aquell mateix mes de 
setembre aniran essent detinguts la majoria dels 
integrants del MIL Però la idea del neoanarquis-
me, l’antiautoritarisme  i l’anticapitalisme conti-
nuava vius i anirien sembrant el seu esperit en 
la dècada dels setanta on revifarien moviments 
de signe alternatiu i llibertari, sobretot a la mort 
del dictador, amb l’ebullició social de tot el país 
i l’aparició de la CNT i d’un moviment contra-
cultural amb l’aparició de revistes com Star i 
Ajoblanco, que tindria a Barcelona el seu gran 
epicentre l’any 1977 durant les Jornades Lliber-
tàries Internacionals.
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Classe i Lluita de classes
Agustín Guillamón

El proletariat no és una cosa, ni una identi-
tat, ni una cultura, ni un col·lectiu estadístic 
que té uns interessos de classe propis que de-
fensar. El proletariat es constitueix en classe 
mitjançant un procés de desenvolupament 
i formació que només es dóna en la lluita de 
classes. El proletariat, reduït en el capitalisme 
a l’estatus de productor i consumidor en la so-
cietat capitalista, es converteix en una catego-
ria passiva, sense consciència pròpia; és una 
classe per al capital, sotmesa a la ideologia ca-
pitalista. No és res, ni aspira a res, ni pot res. 
Només en la intensificació i agudització de la 
lluita de classes sorgeix com a classe i adqui-
reix consciència de l’explotació i domini que 
pateix sota el capitalisme i, en el procés mateix 
d’aquesta guerra de classes es manifesta com 
a classe autònoma i es constitueix com a pro-
letariat antagònic i enfrontat al capitalisme, 
com COMUNITAT DE LLUITA. Enfronta-
ment total i a mort, sense possibilitats ni as-
piracions reformistes o de gestió d’un sistema 
avui ja obsolet i caduc.

Aquesta noció de la classe com “una cosa que 
passa”, que brolla i floreix del sòl dels explotats 
i oprimits, és clau. La classe no es refereix a 
alguna cosa que les persones són, sinó a allò 
que fan. I una vegada que entenem que la clas-
se és fruit de l’acció, podem comprendre que 
qualsevol intent de construir una noció exis-
tencialista o cultural i ideològica de classe, és 
falsa i està condemnada al fracàs.

La classe no és un concepte estàtic, sòlid o 
permanent; sinó dinàmic, fluid i dialèctic. La 
classe només es manifesta i reconeix a si ma-
teixa en els breus períodes en els quals la lluita 
de classes arriba al seu punt culminant.

El proletariat es defineix com la classe social 
que no té cap tipus de propietat i que per so-
breviure necessita vendre la seva força de tre-
ball per un salari. Formen part del proletariat, 
siguin o no conscients, els assalariats, els atu-
rats, els precaris, els jubilats i els familiars que 
en depenen. A Espanya formen part del prole-
tariat els gairebé quatre milions d’aturats i els 
gairebé dinou milions d’assalariats que temen 
engrossir les files de l’atur, a més d’una xifra 
indefinida de marginats, que no apareixen en 
les estadístiques, perquè han estat exclosos del 
sistema.

A quins interessos serveix aquesta aberració 
ideològica neosituacionista que considera 
que el proletariat és només el proletariat in-
dustrial, excloent-hi a aturats, jubilats, tre-
balladors precaris, emigrants, sense-papers, 
marginats, estudiants o joves sense feina, do-
nes discriminades o sense drets laborals, i a 
tots aquells sotmesos a decisions polítiques 
alienes, que afecten profundament a tots els 
aspectes de la seva vida quotidiana?

La classe obrera és una classificació social OB-
JECTIVA, que designa tot aquell que manté 
una relació SALARIAL amb un patró (ja sigui 
privat o estatal) al qual ven la seva força de 
treball (els seus braços i la seva intel·ligència). 
La classe obrera forma part del proletariat, 
que inclou a més a aturats, jubilats i margi-
nats. Els proletaris no són propietaris de mi-
tjans de producció. El salari és la principal 
forma d’esclavitud moderna. LA RELACIÓ 
SALARIAL (o la seva absència) no és només 
de caràcter social i econòmic, sinó també po-
lítica, ja que determina la manera d’existència 
dels que no tenen cap poder de decisió sobre 
la seva pròpia vida.

La classe mitjana inclou, avui, a alguns tre-
balladors “autònoms”, és a dir, treballadors 
independents i “autoexplotats”, alguns tècnics 
i professionals altament qualificats i als em-
presaris sense assalariats. L’alta classe mitjana 
estaria formada per empresaris amb alguns 
treballadors assalariats, però sense influència 
política decisiva.

Capitalistes serien tots els propietaris de mi-
tjans de producció, o alts gerents amb poder 
de decisió (encara que fossin assalariats) de 
grans corporacions privades o estatals. Cons-
titueixen menys de l’un per cent de la pobla-
ció, però la seva influència política és absolu-
ta, i determinen les línies econòmiques que 
s’apliquen i afecten la vida quotidiana de la 
totalitat de la població. El seu lema seria: “Tots 
els governs al servei del capital; cada govern 
contra el seu poble “. Alguns estudiosos par-
len de la classe corporativa com a nova classe 
dominant. Estaria formada pels gestors de les 
grans corporacions multinacionals i del capi-
tal financer.

La democràcia parlamentària europea s’ha 
transformat ràpidament, des de l’inici de la 
depressió (2007), en una partitocràcia “nacio-
nalment inútil”, autoritària i mafiosa, domi-
nada per aquesta classe corporativa dirigent 
apàtrida, que està al servei de les finances 
internacionals i les multinacionals . Es pro-
dueix una profunda i extensa proletarització 
de les classes mitjanes, una massificació del 
proletariat i l’erupció violenta i intermitent 
d’irrecuperables col·lectius, suburbis i comu-
nitats marginades, antisistema (no tant per 
convicció, com per exclusió).

Els Estats nacionals es converteixen en ins-
truments obsolets (però encara necessaris, 
en quant garants de l’ordre públic i la defensa 
armada/terrorista de l’explotació) d’aquesta 
classe capitalista apàtrida dirigent, d’àmbit i 

interessos mundials. La seva forma de govern 
és el totalitarisme democràtic: una democrà-
cia formal reduïda a la mínima expressió de 
votar cada ics anys, per triar entre represen-
tants dolents o pitjors del capital, gairebé sen-
se capacitat alguna d’intervenció, influència o 
decisió en la vida social o política. El dret a 
la vida (a no morir-se de fam), a la seguretat 
(enfront dels atacs del capital especulatiu) i 
a la dignitat (a uns recursos suficients o a un 
habitatge), així com les llibertats individuals 
i col·lectives d’expressió, associació, manifes-
tació, sindicació i insurrecció, nascudes amb 
la Revolució Francesa (1789-1793), han estat 
ignorades i criminalitzades.

El totalitarisme democràtic redueix totes les 
llibertats i drets al ridícul i inútil vot en una 
urna per elegir representants que no repre-
senten a ningú. No guarda ja ni tan sols les 
aparences formals d’un govern del poble i per 
al poble. La corrupció universal, el frau per-
manent i l’objectiu únic de ràpid enriquiment 
de la casta política i les elits econòmiques des-
trueixen la menor il·lusió democràtica i igua-
litària entre els governats.

L’oposició política o la mínima dissidència 
són criminalitzades i perseguides judicial-
ment. Ens enceguen les vies democràtiques 
d’acció i reivindicació. El domini polític de 
l’Estat per les oligarquies i les multinacionals 
s’implanta com l’única “democràcia” possible. 
El totalitarisme democràtic és una dictadura 
amb aparença i pretensions democràtiques; 
és la ideologia i el govern efectiu d’un imperi 
mundial, sense banderes ni territori, que ne-
cessita amagar la seva pròpia naturalesa. Els 
mètodes socialdemòcrata i feixista tendeixen 
a fusionar-se.

L’EXPLOTACIÓ del treball assalariat és la 
ESSÈNCIA de la societat capitalista. Tots els 
esclaus assalariats pateixen l’explotació capita-

lista. Com més desenvolupada és la producti-
vitat del treball col·lectiu d’una societat, major 
grau d’explotació experimenten els seus tre-
balladors, encara que puguin consumir més 
mercaderies. La lluita ferotge entre els capita-
listes per superar i sobreviure al competidor, 
impulsa l’increment de l’explotació dels treba-
lladors, al marge de la bona voluntat o ètica 
de cada empresari individual. Els capitals es 
fusionen i concentren, atacant sense límits 
les condicions de vida i laborals dels treballa-
dors, amenaçant amb anar-se’n a un altre país 
o amb contractar més barat entre els milions 
d’aturats sense recursos. A cada país un grapat 
de transnacionals efectua vendes anuals que 
superen àmpliament els pressupostos nacio-
nals i empunyen el poder de donar feina, o no, 
a milions de desposseïts.

La classe mitjana pateix una fortíssima de-
gradació i descomposició, amb amplis sectors 
de professionals (en l’àmbit de la medicina, 
arquitectura, ensenyament, comerç, tecnolo-
gies i serveis socials), funcionaris i mitjans o 
petits empresaris (col·lectius que fa cinc anys 
percebien elevats ingressos) que es proletarit-
zen, o fins i tot queden marginats econòmica 
i socialment. Són la clientela dels populismes 
de tota mena, des de Podem i Ciutadans fins a 
l’independentisme.

La lluita de classes no és només l’única pos-
sibilitat de resistència i supervivència enfront 
dels feréstecs i sàdics atacs del capital, sinó 
la irrenunciable via de recerca d’una solució 
revolucionària definitiva a la decadència del 
sistema capitalista, avui obsolet i criminal, 
que a més es creu impune i etern. Revolució 
o barbàrie; lluita de classes o explotació sense 
límits; poder de decisió sobre la pròpia vida 
o esclavitud assalariada i marginació. O ells o 
nosaltres ...
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Llibre Negre
Jordi Martí Font
Lo Diable Gros/Calumnia/Caliu, 
2018, 360 pàg.
El Llibre Negre és una antologia de textos 
anarquistes d’alliberament nacional escrits 
des dels i per als Països Catalans (sencers o a 
trossos) que intenten pouar en la memòria lli-
bertària independentista, d’expressió catalana 
i altres, àmplia i diversa, en l’anarquisme no 
estatista, ni espanyolista ni francès, ni andorrà 
ni italià.

Encara que sembli estrany, en una nació per-
seguida i anorreada per diversos estats en el 
seu dret bàsic d’existència, cultural i lingüís-
tica, les lluites llibertàries molt sovint s’han 
empeltat o han participat plenament en les 
lluites per l’alliberament nacional tot i que per 
entendre això que acabeu de llegir cal refer el 
significat de moltes paraules dominades pels 
que manen que hem utilitzat.

El Llibre Negre inclou textos de 1842 a 2018 i 
tindrà tres volums d’unes 380 pàgines cadas-
cun. És obra de Jordi Martí Font, qui ha fet 
l’antologia a partir de textos coneguts, alguns 
no tan coneguts i altres directament inèdits; 
els ha antologat i els ha explicat i contextua-
litzat. Se’n deriva una visió retrospectiva i al-
hora innovadora sobre un tema vell i tronat: 
l’anarcoindependentisme, l’independentisme 
anarquista, el catalanisme llibertari i les pràc-
tiques d’arreu en lluita contra l’Estat i els es-
tats.

El primer volum surt el 19 de juliol de 2018 
i inclou més de 50 textos. Inclou des de lle-
tres de cançons, com Els Segadors, A les Ba-
rricades o La Campana fins a textos curiosos 
de Joan Maragall o Miquel Ventura; articles 
teòrics de Pere Coromines, Eudald Canibell, 
Dídac Ruiz, Salvat-Papasseit…; i poemes 
d’Emili Guanyavents, Cels Gomis o Josep 
Llunas; així com textos programàtics de pu-
blicacions com El Chornaler, La Tramonta-
na, Avenir o Progrés. Cada un dels textos va 
acompanyat d’un petit estudi sobre el perso-
natge, el moment o el text en qüestió, obra de 
l’antologuista, així com il·lustrat amb imatges 
relacionades amb el text, ja siguin capçaleres 
de diaris o fotografia de qui n’és autor.

Redacció

‘City for Sale’, primera pel·lícula documental 
de Laura Álvarez, aborda la problemàtica que 
es viu actualment a Barcelona en relació a la 
gentrificació, la turistificació i l’expulsió del 
veïnat, 80 minuts de denúncia del turisme 
de masses. El documental es va començar a 
gestar en paral·lel al naixement de l’Assemblea 
de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS). 
Encoratjada per nombroses persones en 
l’àmbit de la lluita veïnal, Álvarez va veure la 
necessitat de portar la reivindicació pel dret 
a la ciutat i a l’habitatge a un altre nivell i per 
això va començar a captar persones de l’àmbit 
audiovisual afins al projecte que volguessin 
sumar-s’hi de forma voluntària. També s’hi 
van sumar moviments socials i col·lectius de 
la ciutat com Resistim al Gòtic, Ciutat Vella 
No Està en Venda o la Plataforma Barceloneta 
Diu Prou, entre d’altres.

Des de l’any 2008, el districte de Ciutat Vella, 
el més saturat de turistes, ha perdut gairebé 
18.000 veïns i veïnes. Un dels veïns que es 
nega a marxar és en Jordi, que viu – literal-
ment– dins d’un hotel. El seu bloc havia sigut 
un edifici residencial convencional, però la 
propietat va anar buidant-lo amb l’objectiu 
de construir-hi un hotel. Però en Jordi s’hi 
va resistir. És per això que, tot i que manté el 
seu pis, no té clau de la porteria, ja que és una 
recepció de l’hotel, i per arribar a l’ascensor 
ha de sortejar una infinitat de maletes de tu-
ristes cada dia. Actualment, és president de 
l’Associació de Veïns del Casc Antic de Bar-
celona, on es troba amb altres afectats per in-
tentar trobar una solució al turisme massiu i a 
la gentrificació.

L’any 2017, Barcelona va rebre més de 30 mi-
lions de turistes, liderant així el rànquing de 
ciutats més visitades d’Europa juntament 
amb Londres, París, Roma i Berlín. ‘City for 
Sale’ vol demostrar com el turisme de masses 
aniquila l’essència de les ciutats, contribuint a 
l’expulsió del veïnat. A més, apel·la a l’empatia 
i la reflexió, revelant el costat més humà d’un 
problema que ja no només és social, sinó tam-
bé polític i econòmic. El documental també 
busca entreveure un missatge o una moral 
que va més enllà del pessimisme i anima a re-
flexionar sobre la societat de consum en què 
vivim i l’impacte de la nostra pròpia forma de 
viatjar.

Llibres El documental ‘City 
for Sale’ denuncia 
els impactes del 
turisme de masses 
a Barcelona

NOTÍCIA CONFEDERAL

Publicació de la CGT del País Va-
lencià, https://www.cgtpv.org 

EL PÈSOL NEGRE

Revista llibertària del Bages i el 
Berguedà,
http://www.bllibertari.org/ 

MASALA

Revista d’informació, denúncia i 
crítica social a Ciutat Vella, Bar-
celona, http://masala.cat 

DIRECTA

Revista quinzenal per a la trans-
formació social, 
https://directa.cat/ 

Es tracta d’una edició conjunta de Lo Diable 
Gros, de Tarragona; Caliu Editorial, de Valèn-
cia; i Calúmnia, de Mallorca. El primer volum 
es ven a 15 euros i està imprès a la Impremta 
de Descontrol a Barcelona i enquadernat en 
tapa dura.

Es podrà comprar a les presentacions que es 
facin i al web de Calúmnia (http://calumnia-
edicions.net/), així com a la Repartidora de 
València, Contrabandos de Barcelona i altres 
llibreries especialitzades.

Per tal de concretar presentacions del llibre, 
si pot ser acompanyades de debat, tot i que 
opcional, podeu enviar un correu a llibrene-
gre123@gmail.com

Jordi Martí Font.

El Congrés de 
Sants de 1918
Fundació Salvador Seguí, 2018, 181 
pàg.
El Congrés de Sants de la CNT catalana es ce-
lebrà del 28 al 30 de juny a l’Ateneu Raciona-
lista del carrer Vallespir. L’1 de juliol es va fer 
el míting final a la Rambla Santa Mònica. Van 
assistir-hi 155 delegats de 137 sindicats d’ofici, 
11 federacions locals … representant més de 
73000 afiliats. És considerat un dels congres-
sos fonamentals de l’anarcosindicalisme.

El principal acord fou la constitució dels sin-
dicats únics que agrupaven treballadors del 
mateix ram productiu, en substitució dels 
sindicats d’ofici. Una tàctica organitzativa més 
adequada per potenciar la solidaritat de classe 
i enfrontar-se a les noves formes de producció 
capitalista.

També varen donar prioritat a l’acció directa 
en la resolució dels conflictes laborals, poten-
ciar la sindicació femenina, impulsar les esco-
les racionalistes, reivindicar la jornada de vuit 
hores, els salaris mínims fixats pels sindicats, 
l’abolició del treball a preu fet i l’explotació de 
menors i la negativa a treballar hores extraor-
dinàries.

En aquest llibre trobaràs les actes de les ses-
sions, els acords i altra documentació.
Preu:10,00 €

Revistes
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“Cal un marc normatiu que vagi 
més enllà del cooperativisme”
“Cal una llei d’economia social i solidària, que és un altre 
model de desenvolupament econòmic, diferent al capitalisme”

Ivan Miró, sociòleg

Joan Palomés

Ivan Miró és investigador en economia coope-
rativa, social i comunitària, soci treballador 
a La Ciutat Invisible; fa recerca i formació a 
Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

- Defineixi breument el cooperativisme. 
Una cooperativa és una experiència humana i 
una eina de les classes populars per autoorga-
nitzar-se econòmicament i cobrir les seves ne-
cessitats vitals, socials, culturals... D’altra ban-
da, el cooperativisme neix com una resposta 
del proletariat europeu al sorgiment del capi-
talisme i la industrialització que van generar la 
proletarització i la creació dels suburbis obrers. 

- Com i quan sorgeixen les cooperatives? 
Cooperació social hi ha hagut sempre. El règim 
comunal de l’edat mitjana també tenia un esperit 
cooperatiu. La vaga general de 1855 és en defen-
sa de les societats obreres de Catalunya. Unes so-
cietats obreres que són la matriu d’on sorgeixen 
les societats d’ofici i, més tard, els sindicats, les 
cooperatives obreres de consum i de producció, 
les mutualitats —les societats de socors mutus—, 
els ateneus obrers, les escoles racionalistes... Tot 
ve de l’associacionisme. Associar-se per a un fi 
comú. I ja en el 1936 es va viure un debat intens 
entre les cooperatives i les col·lectivitzacions. 
Moltes col·lectivitzacions van acabar sent coo-
peratives. Les dues son de naturalesa col·lectiva, 
però tenen diferències substancials. 

- No hi ha un model únic de cooperativa. 
A grans trets, hi ha dos models de cooperati-
ves. Val a dir que totes les cooperatives tenen 
ànim de lucre limitat. Quan hi ha beneficis, 
que nosaltres en diem excedents, no es po-
den repartir entre els socis de manera indi-
vidual, perquè la mateixa llei diu que s’ha de 
dotar d’uns fons de reserva obligatori, un fons 

d’educació i de promoció del cooperativisme. 
Aquest concepte ja sorgeix en les coopera-
tives obreres de principis de segle XX i això 
es reflecteix en la llei actual de cooperatives. 
Després hi ha cooperatives sense afany de lu-
cre que col·lectivitzen tots els seus excedents. 
Això no vol dir que amb aquests excedents es 
nodreixi un fons mutual que es destini, per 
exemple, a despeses de dentista, o oculista, o 
idiomes, o estudis. És a dir, no es reparteixen 
diners, sinó polítiques socials. 

- Hi ha situacions històriques, conjunturals, 
que hagin animat el moviment cooperatiu? 
El cooperativisme ha tingut més embranzi-
da segons la conjuntura econòmica, política. 
Durant la dictadura, el cooperativisme, òb-
viament, no va reeixir. Durant la segona re-
pública, certes polítiques socials van donar 
un impuls poderós a un cooperativisme que 
s’havia desenvolupat en els 40 anys anteriors. 
La crisi del 73-77, juntament amb la forta ca-
pacitat d’organització obrera, va fer que als 
anys 80 hagués una onada de cooperativisme 
industrial fort. D’altra banda, en un context 
com l’actual, amb una greu crisi no només 
econòmica, la gent s’està repensant la seva re-
lació amb el treball, el consum, les finances, 
l’estalvi, el paper que juga l’economia en les 
seves vides... i s’ha despertat un interès pel 
cooperativisme. Segurament, amb polítiques 
públiques a favor, com les que impulsen ara 
mateix la Generalitat i l’Ajuntament de Barce-
lona, aquests anhels de cooperativitzar la vida 
tenen més facilitats que en cicles econòmics 
i polítics anteriors. A més, el cooperativis-
me que aposta per la transformació social va 
plantar batalla de manera rellevant a la llei de 
cooperatives del 2015 del govern neoliberal 
de CiU perquè volien orientar les energies 
col·lectivistes cap a la mercantilització, intro-

duint uns elements de jerarquia que no tenia 
res a veure amb la definició de l’Aliança Coo-
perativa Internacional. La llei del 2015 és més 
individualista que la llei anterior. 

- El marc normatiu és fonamental? 
Hi ha una necessitat de crear un marc norma-
tiu que vagi més enllà del cooperativisme, que 
és l’economia social i solidària. A Catalunya no 
hi ha cap llei d’economia social i solidària. A 
l’estat espanyol hi ha la llei d’economia social 
—cooperatives, societat laborals— i a França 
sí que hi ha una llei d’economia social i soli-
dària que engloba una diversitat de formes 
jurídiques i econòmiques —unes més empre-
sarials, d’altres més comunitàries— des d’horts 
urbans fins a grups cooperatius. I aquest tipus 
de realitat socioeconòmica no es té en comp-
te a Catalunya en tota la seva amplitud. La llei 
francesa, per exemple, preveu que les empreses 
mercantils poden ser cooperativitzades pels 
seus treballadors i ofereix ajudes per a això. 

- I com es podria esbossar una llei 
d’economia social i solidària a Catalunya? 
D’entrada posant l’èmfasi en el terme soli-
dària. La llei d’economia social i solidària 
no hauria de ser només una llei de reco-
neixement formal de les iniciatives, perquè 
l’economia social i solidària no és només una 
forma d’emprendre, sinó que és un altre mo-
del de desenvolupament econòmic, diferent al 
capitalisme. És a dir, una llei que no només 
reconegui les experiències ja existents, sinó 
que impulsi un canvi de model econòmic cap 
a una economia social i solidària transforma-
dora. I és que l’economia social i solidària eng-
loba un ventall enorme d’iniciatives. Trobem 
els organismes representatius històrics del 
moviment, com la Confederació de Coopera-
tives de Catalunya, les cooperatives de treball, 
de consum, d’habitatge, d’ensenyament... Hi 

trobem la Xarxa d’Economia Solidària, que 
no està reconeguda dintre de la llei de coo-
peratives com a representació, però sí que 
és un moviment sociopolític que no només 
organitza cooperatives, sinó associacions 
que s’identifiquen amb l’economia solidària. 
Hi ha l’Associació d’Economia Social, que 
és el paraigua que integra el Tercer Sector, 
les associacions, les Fundacions. Hi ha altres 
elements sorgits fa dos anys com els ateneus 
cooperatius, que n’hi ha 14 a Catalunya i aju-
den a crear cooperatives al seu territori amb 
finançament públic, però amb una gestió coo-
perativa. Els grups de consum agroecològic, o 
els espais de criança. Tot plegat en un àmbit 
que funciona amb una altra matriu de pro-
pietat, de governança i d’excedents diferents 
al capitalisme. El poder i el diner són eines 
col·lectives per transformar la societat. Les 
finances ètiques i solidàries és un altre sub-
sector de l’economia social i solidària (Coop 
57, Fiare, etc). Una altra família és el coope-
rativisme de crèdit (Caixa d’Enginyers). Ac-
tualment, hi ha molt dinamisme en aquests 
sectors. A Catalunya, contínuament s’estan 
generant noves iniciatives (Som Energia, Som 
Connexió, Som Mobilitat) que han nascut fa 
quatre dies i tenen èxit. 

- I després tenim l’economia col·laborativa. 
Cal no confondre mai l’economia 
col·laborativa amb l’economia cooperativa. 
Hi ha molta confusió amb això de l’economia 
col·laborativa. Sempre s’han de fer tres pre-
guntes: qui és el propietari de l’empresa, qui 
pren les decisions a l’empresa i cap a on van 
els beneficis. Les respostes et donaran si és ca-
pitalisme, sigui col·laboratiu o no, o coopera-
tivisme. No és el mateix Wikipedia, coneixe-
ment compartit, que Bla Bla Car, per exemple.

* Entrevista publicada al diari Jornada


