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“No em vaig fer militant anarquista per exercir de vigilant monàstic de la puresa d’un dogma” 
Ruymán Rodríguez, militant de la Federació Anarquista de Gran Canària

XIè Congrés de la CGT de Catalunya
IDREN

Del 19 al 21 d’octubre tindrà 
lloc a Òdena-Igualada, l’11è 
Congrés de la CGT de Cata-
lunya.
En uns moments en que les 
conseqüències de la crisi per 
a la classe treballadora se-
gueixen sent extremadament 
negatives, en que el Capital 
esten els seus tentacles arreu, 
en que la precarietat a tots 
nivells afecta les nostres vi-
des, en que el feixisme creix 
a tota Europa i a casa nostra, 
en que les llibertats es veuen 
atacades i reprimides en tots 
els àmbits, i en que la situació 
social i política del nostre país 
és extremadament complexa i 
complicada, la CGT de Cata-
lunya té una nova oportunitat 
per a consolidar el seu paper 
de referent combatiu per a la 
classe treballadora i els movi-
ments socials.

Hem de seguir analitzant amb 
clarividència el món que ens 
ha tocat viure i ser una eina 
útil per al canvi social i la de-
fensa dels drets i llibertats més 
bàsics, per tal de no acabar 
tancats en nosaltres mateixes 
mirant-nos el melic en mig de 
discursos autocomplaents.

Ens toca definir quin camí 
hem de seguir per a conti-
nuar el que hem estat fent i 
sent durant aquests anys, que 
no és altra cosa que el que 
l’anarcosindicalisme hem es-
tat al llarg de la história, una 
eina al servei de les persones 
i els seus drets, al servei del 
nostre poble, en definitiva.

De nosaltres depen. Ens hi ju-
guem, un cop més, el futur.
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Ruymán Rodríguez

Parlar de Catalunya, des de l’anarquisme (i gairebé des de qual-
sevol lloc) resulta difícil. El còmode sembla ser mantenir-se al 
marge, implicar-se en les pròpies dinàmiques, menysprear el 
que allí passa com si no tingués gens d’importància o despa-
txar-ho tirant de llocs comuns i fórmules doctrinàries. Sembla 
que un es juga el prestigi a l’immiscuir-se en temes tan aferris-
sats en els quals es dibuixen dos fronts clars, encara dins de 
l’anarquisme. No obstant això, jo no tinc cap prestigi per arris-
car i parlar sense res que perdre alleugereix bastant la labor.
Ho sento per qui no coincideixi amb mi, però no puc callar 
davant el que veig (si no he dit abans és per qüestions alienes a 
la meva voluntat). Adverteixo que per les mateixes qüestions 
no m’ha estat fàcil mantenir-me completament informat so-
bre la situació a Catalunya, i pot ser que se m’escapi algun de-
tall que segur les lectores sabran perdonar. Cap de les meves 
observacions al·ludeix per tant a cap companya o text concret, 
només a sensacions i corrents d’opinió que he detectat.
Adverteixo també una altra cosa, qui això escriu es considera 
a si mateix un apàtrida, una persona oposada per convicció i 
sensibilitat a qualsevol nacionalisme i estatisme, desafecte a 
qualsevol bandera i enemic de tota frontera. Criat literalment 
en un ambient nacionalista, mai he aconseguit que em moti-
vin ni els identitarismes ni les pàtries. He vist durant massa 
temps, i ho sento pels al·ludits, com les anarquistes a l’illa de 
Gran Canària ens menjàvem soles (o gairebé) piquets antides-
nonaments i reallotjaments, sense que els nacionalistes inter-
vinguessin quan desnonaven a algun paisà seu ni els oferissin 
als afectats més que folklore i suport simbòlic. El nacionalis-
me a Canàries ha ofert durant dècades galerades i galerades 
parlant d’abstraccions, però ni una sola resposta organitzada 
(excloent la caritat), a nivell de carrer, a la misèria d’un poble 
que no menja banderes ni pot reivindicar una pàtria quan ni 
tan sols té terra. No és la primera vegada que escric això.
Sobre la qüestió catalana, si simplifiquem molt un assumpte 
que és veritablement complex, sembla que l’anarquisme s’ha 
dividit en dues postures principals: una que anomenarem or-
todoxa (encara que el terme és deliberadament enganyós), i 
que s’oposa a qualsevol participació de les anarquistes en el 
conflicte català, i una altra heterodoxa (ídem), que creu que 
les anarquistes han d’implicar-se. Jo no penso atacar, ni tan 
sols analitzar, ambdues reduccions; però sí vaig a qüestionar 
les seves exageracions i el que prenc per errades estratègiques. 
Pot ser que llegint l’anterior paràgraf potser algú s’imagini ja 

Catalunya i les anarquistes
on situo la meva veu, però no els recomano que s’apressin. En 
l’anarquisme sempre hi ha un forat per no estar “ni al marge 
ni a l’all”(1), per estar amb la gent i contra els Estats.

Ho sento molt, però del discurs ortodox es desprenen en 
massa ocasions dos vessants, subjacents però importants, que 
no aconsegueixo empassar-me. En primer lloc detecto que 
moltes vegades després de les crítiques a la intervenció de 
les anarquistes en el que s’ha vingut a anomenarr el ‘procés’ 
s’amaga una mirada indulgent cap a l’Estat espanyol (la ma-
teixa que s’acusa de tenir amb la Generalitat al bàndol contra-
ri), uns tics rancis de centralisme espanyolista amb els quals, 
com apàtrida, ni vull ni puc coincidir. Hi ha sorpresa, entre 
alguns dels nostres intel·lectuals, per que les catalanes volen 
abandonar la naufragada piragua espanyola, quan el que hau-
ria de sorprendre’ls és que la resta vulgui continuar en ella. 
S’al·ludeix a un imprecís internacionalisme que en realitat 
serveix de mampara per no admetre un pecat inconfesable: la 
pròpia comoditat dins d’una Espanya l’opressió de la qual es 
percep com a tolerable. Es té més por i es carrega més contra 
un Estat hipotètic que contra un real que ens aixafa diària-
ment. L’Estat català, com a conjectura, espanta i preocupa 
més que l’Estat espanyol, com a certesa. Quan la nostra veu 
s’uneix als que pengen banderes d’Espanya de les balconades 
i als que donen visques a la Guàrdia Civil toca revisar seriosa-
ment què està sortint de la nostra boca.

El tentacle espanyolista és la primera aresta amb la qual no 
coincideixo, i la segona és l’etern recurs de la “puresa”. La idea 
que l’anarquisme és una cosa massa gran i perfecta com per 
baixar-ho del seu pedestal de cristall de Swarovski i barrejar-
ho amb causes espúries, no és la meva. Així s’entén que en la 
majoria de lluites socials, com és el cas del front de l’habitatge 
en l’última dècada, l’anarquisme hagi jugat un paper anecdòtic 
o de comparsa, excepte aïllades excepcions. Perquè per inter-
venir en aquesta lluita toca ajuntar-se i treballar amb veïns 
que poden ser votants del PP, que estan carregats de mil pre-
judicis i que ignoren les idees anarquistes. Així s’entén també 
que en el 15M ens pixessin la majoria d’oportunistes polítics 
(novament, excepte rares excepcions) i que en els últims anys 
ens avanci per l’esquerra fins i tot una associació de petanca. 
Creiem que solament podem participar en lluites perfectes, 
amb gent perfecta, amb un percentatge d’un 100% de co-
herència i d’un 0% de contradiccions. Aquestes condicions, 
totes ho sabem, mai es donaran. És per això pel que ja no 
participem en gairebé res.

És trist, però hem guardat el passat en ambre. Creiem que el 
19 de juliol de 1936 la gent va prendre les armes per la revolu-
ció social gràcies a la ciència infusa. Ometem un treball previ 
pesat i esgotador que descriu Anselmo Lorenzo en el ‘Proleta-
riado militante’ (2), i que comportava empassar molta merda 
i anar a discutir a cercles burgesos en els quals de vegades 
s’acabava a les dolentes. Els anarquistes van poder impulsar 
els esdeveniments revolucionaris del 36 a Barcelona perquè 
abans van contactar amb la gent en les seves aspiracions més 
bàsiques i no li van fer fàstics a disputar-li terreny als burgesos 
davant els auditoris més hostils. Si avui es produís una mobi-
lització per reduir la jornada laboral a les 6 hores o per baixar 
l’edat de jubilació als 60 anys, molts anarquistes s’inhibirien 
de participar i acusarien a la mobilització de reformista men-
tre en els seus locals lluirien amb orgull el retrat dels Màrtirs 
de Chicago. Sembla que algunes prefereixen fer una manifes-
tació a favor del Suport Mutu, en abstracte, mentre els seus 
veïns són apallissats davant la seva mirada indiferent.
Ho sento, però no em vaig fer militant anarquista per exercir 
de vigilant monàstic de la puresa d’un dogma.
Crec que les anarquistes hem de situar-nos en uns paràme-
tres ben diferents. El linxament que van sofrir les catalanes 
l’1 d’octubre de 2017 hauria d’haver-nos fet despertar i ha-
ver canviat moltes de les nostres certeses. Estem assistint a 
l’apallissament massiu d’un poble (d’una de les seves meitats, 
si es prefereix) que reivindica, essencialment, el dret a autogo-
vernar-se, i cap anarquista pot ignorar això sense acabar ac-
ceptant un centralisme estatal que suposadament hem com-
batut des de la I Internacional. I tot i que les exigències de les 
catalanes fossin més pelegrines, aquí ens trobem davant un 
poble desarmat i unes forces policials que l’aixafen. El nostre 
lloc de la barricada no pot oferir lloc a dubtes. Podem dis-
sentir tot el que vulguem de certs plantejaments independen-
tistes (de fet ho faré en la part final d’aquest text), però igual 
que oposar-nos a la persecució d’una minoria religiosa no ens 
converteix en creients, oposar-nos a la persecució de les in-
dependentistes catalanes no ens converteix en nacionalistes.
La discrepància de conceptes en abstracte no ens pot fer ig-
norar una violència governamental que és concreta, material i 
tangible. Poso la repressió al centre del debat perquè és la de-
mostració més clara de l’origen dels nostres dubtes i reserves, 
i el que posa contra les cordes a nostra autentica sensibilitat 
anarquista. Les anarquistes estaven en els anys 30 i 40 del segle 
passat amb les jueves com avui estan amb les palestines, per-
què el nostre lloc, sense necessitat d’assumir banderes, Estats, 
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creences religioses i culturals, sempre ha estat amb les perse-
guides i contra els perseguidors, amb les oprimides i contra els 
opressors, i mai ens han cabut dubtes sobre aquest tema. Les 
anarquistes som mapuches quan carreguen contra les mapu-
ches, som kurdes quan bombardegen a les kurdes, som artistes 
quan empresonen a les artistes, i així successivament, perquè 
la nostra carn es compon de totes aquelles que sofreixen la 
repressió en qualsevol lloc del món. Per què som anarquistes 
llavors? Perquè qui sempre càrrega, bombardeja i empresona 
és el Poder. Avui, pel mateix, ens toca ser catalanes.
Segurament diverses companyes veuran exagerada la com-
parativa, però l’essencial és que el sistema judicial espanyol 
i la seva policia estan apallissant, perseguint i empresonant a 
persones que, pitjor o millor, reclamen el seu dret com a co-
munitat humana a decidir per si mateixes. No reconèixer que 
existeix una agressió repressiva ens torna a col·locar davant 
una repugnant indulgència amb l’Estat espanyol, la seva judi-
catura i forces policials, que no li concediríem a altres aparells 
repressius internacionals. Per a mi la sensibilitat anarquista ha 
d’estar amb les catalanes que sofreixen les càrregues i la per-
secució; la resta és retòrica. Creure que hem d’assumir l’ideari 
d’una víctima per reconèixer-la com a tal és unir la nostra veu 
a la dels botxins. Ja ho deia Reclus: “Personalment, qualssevol 
que siguin els meus judicis sobre tal o qual acte o tal o qual in-
dividu, mai barrejaré les meves veu als crits d’odi d’homes que 
posen en moviment exèrcits, policies, magistratures, clergat i 
lleis per al manteniment dels seus privilegis” (3).
En el plànol de la sensibilitat i la solidaritat, factors que 
s’ignoren en política, crec que aquesta ha de ser la nostra 
conclusió. Però, i en el plànol estratègic? La qüestió podria 
estendre’s cap a qualsevol situació d’efervescència social, 
més enllà de Catalunya. Han les anarquistes d’implicar-se en 
aquests casos? Sempre he pensat que sí. Excepte explicades 
excepcions, tota situació de conflicte social és un camp de tre-
ball propici per a l’anarquisme. Tenir objeccions perquè el seu 
origen o aspiracions inicials no són llibertàries és condem-
nar-se a la inacció. Quan va sorgir el 15M moltes anarquis-
tes van menysprear el fenomen per reformista i moderat i es 
van negar a participar. L’anàlisi podia ser encertat, però no la 
reacció de mantenir-se al marge. Les coses són el que deixem 
que siguin, i aquest “deixem” ens inclou a nosaltres. Les coses 
s’institucionalitzen, polititzen (en el mal sentit) i desinflen a 
nivells revolucionaris perquè precisament nosaltres, les re-
volucionàries, ens quedem de braços creuats i ho permetem. 
Som responsables. La I Internacional sorgeix el 1864, entre 
altres factors, per les ganes que tenia Napoleó III de donar 
un aspecte social i aperturista a la seva dictadura, per això 
envia a un grup de proudhonians a Londres perquè confrater-
nitzessin amb els cartistes anglesos. Havien de participar els 
anarquistes en això o menysprear l’invent pels seus orígens? 
La història ens demostra que no li van fer fàstics a l’assumpte 
i que gràcies a ell van acabar tenint preponderància en el mo-
viment obrer de les regions europees llatines.
Quan les anarquistes de Gran Canària vam intervenir en el 15M 
no ho vam fer de forma complaent i condescendent. Segura-
ment moltes reformistes i membres de partits polítics ens re-
corden més com a generadores de conflictes i eternes dissidents 
que com una altra cosa. Però aquesta participació no només va 

desbaratar molts dels seus plans i va radicalitzar algunes situa-
cions i reivindicacions, també ens va permetre donar a conèixer 
les idees i eines anarquistes i afermar-nos com a col·lectiu.
Quan la Federació Anarquista de Gran Canària (FAGC) va 
començar a caminar pel front de l’habitatge va convocar as-
semblees d’inquilines i desnonades a les places i així contac-
tem amb moltes veïnes, però no va ser aquesta la nostra única 
forma de créixer. La PAH local d’aquella època, refractària a 
l’okupació, no interessada pels casos de lloguer i, al nostre en-
tendre, bastant institucionalitzada, no semblava un bon lloc 
perquè l’anarquia deixés la seva llavor. Però va ser en algu-
nes de les seves assemblees, a les quals ens autoinvitàvem i 
en les quals exposàvem a manera de contrast la nostra forma 
diferenciada d’abordar la lluita per l’habitatge, quan molts 
casos que no trobaven solució en la PAH començaven a con-
tactar amb nosaltres. Feia falta que fos allí, en una confron-
tació d’idees directes, on les persones, els casos de lloguer 
de les quals es desestimaven, escoltessin que el problema de 
l’habitatge requeria solucions integrals, sense situar a les hi-
potecades per sobre de les inquilines i precàries. Feia falta que 
la gent que ja tenia una ordre de desnonament signada a la mà 

escoltés allí que l’okupació, convertida en tabú per part dels 
activistes de classe mitjana, sempre seria una alternativa més 
viable que dormir al carrer.
Quin potencial revolucionari té una mobilització veïnal con-
tra la col·locació de parquímetres, la construcció d’un bule-
vard o l’aixecament d’un mur? Si ens deixéssim portar per 
les aparences, per l’immediatista i localista de la reivindica-
ció, per la veu d’alguns participants carregada de prejudicis i 
d’idees dretanes, segurament ens semblaria que cap. Però com 
ens recomanava Malatesta (4), és la nostra comesa participar 
en aquestes reclamacions parcials i portar-les a llocs més 
llunyans i més profunds. D’aquí vénen les explosions socials, 
encara que sigui a petita escala i a manera d’entrenament per 
al futur. Poden ser els actuals CDR (Comitès de Defensa del 
Referèndum primer, i de la República després) alguna cosa si-
milar? Ho desconec perquè la distància no em permet parlar 
més que de coses escoltades o escrites. El que sí sé és que en 
qualsevol organització barrial i veïnal de base les anarquistes 
hem d’intentar participar (fins a on vegem que ens sigui possi-
ble) per aprofundir en el caràcter social de les reivindicacions 
i tractar de radicalitzar tant les formes com els fons. Algunes 
companyes m’addueixen amb raó que no es veuen participant 
en un òrgan que recolzi referèndums i repúbliques, però gens 
costa que aquesta erra es transformi i s’aixequin Comitès de 
Defensa de la Revolució, tan sols amb participar, implicar-se i 
intentar desbordar les expectatives. De totes maneres, el con-
tinent no hauria de pesar més que el contingut.
Llegit el llegit, les companyes que segueixen aquestes línies 
poden haver conclòs que proposo que l’anarquisme se sumi al 
procés sobiranista català i que recolzi a aquest, i a les forces que 
ho impulsen, de forma incondicional. Res més lluny de la meva 
intenció. De fet considero que per oferir suport cec i implicació 
acrítica és millor no sortir de casa. Vagi per davant que no pre-
tenc des dela meva ultraperifèria dir-li a les companyes catala-
nes, als que ho viuen en primera persona i han de bregar amb 
l’assumpte diàriament, com han o no de fer-se les coses. Només 
pretenc oferir una visió des de la perspectiva que dóna la distàn-
cia i també des de la proximitat als processos d’independència 
que ens ofereix el nostre proper continent africà.
En tot acte de conflicte social és interessant i necessari que inter-
vinguin les anarquistes, però han de fer-ho a la seva manera i amb 

“Quan la nostra veu s’uneix als que pengen banderes 
d’Espanya de les balconades i als que donen visques a la 
Guàrdia Civil toca revisar seriosament què està sortint de la 
nostra boca.”
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les seves pròpies condicions. La participació anarquista és neces-
sària en clau de tensió, i fins i tot d’oposició de carrer. Perquè im-
plicar-se no és ni pot ser sinònim de col·laboracionisme. Aquest 
aspecte no s’està contemplant, almenys en tota la seva dimensió. 
L’acusació d’equidistància i neutralitat davant qualsevol desacord, 
el “això no toca” davant qualsevol discrepància, el “li estàs fent el 
brou gros a la dreta i al 155” davant qualsevol crítica, generarà 
un ambient òptim perquè els qui controlen el próces des de les 
institucions se sentin còmodes, però mai permetrà que es pugui 
aprofundir en la radicalització social del conflicte. El paper de les 
anarquistes no pot ser ni de palmeres davant els polítics menys 
dolents ni exclusivament de carn de canó en els desafiaments fí-
sics (piquets, talls de carretera, etc.), això no és més que reproduir 
mil·limètricament un passat en el qual no ens va anar massa bé.
Quan esclata la Guerra Civil el 1936, i la consegüent revolu-
ció popular, els comitès confederals i anarquistes perden tot 
l’estiu, quan l’impuls de la revolució era més fort, debatent 
sobre el paper del moviment llibertari en els esdeveniments. 
La tesi que es va imposar des de primera hora va ser la de la 
col·laboració amb les institucions republicanes, tesis que re-
forçava als qui des de dins de les organitzacions llibertàries 
ja havien demanat el 14 d’abril de 1931, davant un marc molt 

diferent, que es deixés respirar a la nova República Espanyo-
la i es rebaixés la conflictivitat social per no posar en perill 
el seu assentament. Aquest esperit, reeditat el 1936, aniria 
cristal·litzant mes a mes fins a fer inviable tota crítica al go-
vern i a les seves disposicions. Allí també s’adduïa el “això no 
toca” i es parlava de deslleialtat i del contraproduent per a la 
causa comuna que era emetre qualsevol crítica. Així es va ac-
ceptant la militarització, la participació governamental, es va 
apartant als anarquistes més recalcitrants, com Liberto Calle-
jas, de la premsa confederal, i se’ls va substituint per uns altres 
més dòcils com Jacinto Toryho, fins que l’anarquisme, motor 
ideològic de la revolució, es lliga ell mateix les mans i assumeix 
el rol de comparsa republicana. José Peirats diria que el millor 
per a la CNT hagués estat convertir-se en oposició, mantenint 
la seva trinxera al carrer i en el social (5). Si aquesta tesi pot 
mantenir-se –de forma ben fundada veient els esdeveniments 
posteriors– quan l’anarquisme era una força preponderant, 
com no mantenir-la avui quan és ultraminoritària?
La idea d’intervenir només en els possibles altercats de ca-
rrer, però sense elaborar un discurs propi darrere, amb una 
estratègia de conflictivitat pròpia, tampoc és propícia perquè 
la qüestió social s’obri camí. En totes les revoltes i conats re-

volucionaris les anarquistes s’han partit la cara al carrer les 
primeres, sense que això hagi evitat que desaparegut el xivarri 
també hagi desaparegut la seva influència. Victor Serge li va 
relatar a Ángel Pestanya com durant la Revolució Russa les 
anarquistes van guanyar molt afecte popular en ser les prime-
res a batre’s el coure durant les jornades d’octubre, però com 
tot es va anar diluint quan després d’actuar com a força de xoc 
es van tornar als seus locals a debatre sobre el sexe dels àngels 
(6). Les anarquistes hem estat, a nivell històric, perfecta carn 
de canó en conflictes que generen uns altres, però no sempre 
hem sabut generar els propis o almenys introduir les nostres 
exigències en aquests conflictes i mantenir la tensió de carrer 
necessària per aconseguir els nostres veritables objectius que 
són, per força, populars i extraparlamentaris.
La implicació per tant ha de ser pràctica, resolutiva, però res-
ponent a una estratègia pròpia i no prestada, i sobretot ha de 
ser crítica i autònoma, incòmoda, ha de ser generadora de 
tensió social i no pacificadora. I això ha d’aplicar-se a tot.
Acceptar banderes i identitarismes només allunya el conflicte 
del terreny social i ho lliura en mans dels qui controlen la narra-
tiva de les emocions abstractes. Mentre el conflicte giri entorn a 
l’abstracte i no al concret, el pa, l’habitatge, l’assistència sanitària, 
el treball, l’autonomia econòmica, seran elements que podran 
sacrificar-se sense pena en l’altar de les pàtries i els himnes. Els 
que busquen l’hegemonia de l’eteri són els mateixos que bus-
quen que no s’esmenti el capitalisme ni les possibles alternatives 
a aquest. El joc del nacionalisme és posar als elements abstrac-
tes, com la nació, la identitat col·lectiva, els símbols, al centre del 
discurs, per evitar que prenguin veu les persones concretes. El 
més perillós, per als venedors de quimeres, és que la gent arribi a 
adonar-se que autogovernar-se no significa canviar una bandera 
per una altra, sinó prendre decisions sobre la seva pròpia econo-
mia, el seu propi model social i la seva pròpia vida.

“Els anarquistes van poder impulsar els esdeveniments 
revolucionaris del 36 a Barcelona perquè abans van contactar 
amb la gent en les seves aspiracions més bàsiques i no li 
van fer fàstics a disputar-li terreny als burgesos davant els 
auditoris més hostils”
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D’altra banda, assumir que les anarquistes només poden im-
plicar-se en un conflicte assimilant les idees dels qui fins ara 
ho han dirigit és haver perdut per endavant. Acceptar com un 
mal menor suposats petits Estats de rostre amable i simpàti-
ques repúbliques coloristes és pecar d’excés d’ingenuïtat i d’un 
optimisme infantil. Els Estats que neixen, després de processos 
revolucionaris o d’independència, són, a ulls dels seus parti-
daris, com a nens acaronats als quals se’ls consent i perdona 
tot. Qualsevol error que cometen és culpa de les agressions 
externes, qualsevol excés repressiu és responsabilitat de la 
nova situació, etc. Aquesta idea s’estén i s’acaba convertint 
en un mantra per als grups de pressió que intenten silenciar 
qualsevol dissidència adduint a la vulnerabilitat del nou Estat 
i acusant de desestabilitzar a qualsevol discrepant. Els Estats 
joves són petits tirans consentits, i creure que són més fàcils de 
modelar o desafiar, per part de la seva població interna, és un 
exercici d’innocència política imperdonable (7). Les anarquis-
tes, mentre defensin un projecte d’autogestió i autonomia real, 
no tenen perquè sumar-se a una aspiració, per molt generalit-
zada que es pretengui, de caràcter estatista. Que tota tesi que 
no contempli la creació d’un nou Estat està descartada entre la 
població? Doncs la nostra missió és introduir la idea oposada, 
però no a través de manifestos, discursos i lamentacions, sinó 
a través de crear els òrgans pràctics, prescindint de qualsevol 
retòrica, que la facin possible. Crear comitès, comissions i as-
semblees, o l’estructura que es prefereixi, per començar a ges-
tionar recursos fàcilment assumibles per la comunitat (com a 
habitatge i subministraments) que demostrin que en un nou 
marc de ruptura es pot prescindir de l’Estat. Amb Estat i re-
pública, com ens demostren la majoria de països del món que 
han renunciat a les monarquies i segueixen sent règims lliber-
ticides i capitalistes, no hi ha ruptura possible. Hi ha un canvi 
institucional però no una transformació real de les relacions 
econòmiques i socials, i això és el realment important.
Aquest és el perill d’acceptar el transversalisme com a con-
seqüència inevitable del conflicte català. Els moviments na-
cionals solen ser, per tendència, transversals i interclassistes; 

els moviments socials no poden ni han de ser-ho. Acceptar 
la necessitat de la transversalitat és acceptar que la batuta del 
procés la porti la burgesia catalana, amb les conseqüències que 
això comporta. A la burgesia catalana li poden importar molt 
els símbols i els sentiments, però el seu major afecte és envers 
els diners i el seu símbol favorit és el dels bitllets de 500 euros. 
La propietat privada ho és tot per a ella, i no sacrificarà res 
que pugui posar-la en risc. Abans de res el que pugui afectar 
al statu quo econòmic (per això va desaccelerar tant el pro-
cés –potser més que la pròpia repressió estatal– la fugida de 
capitals i els boicots empresarials espanyolistes) saben bé on 
han de situar la seva solidaritat de classe –molt millor que no-
saltres–. Per això el PdeCat s’ha oblidat de la humiliació del 
155, de la provocació de ser un país pres per la Guàrdia Civil, 
dels seus presos i exiliats, i ha signat amb el PP, Ciutadans i el 
PNB un acord per destrossar l’okupació famèlica amb desallo-
tjaments expeditius(8). Això és transversalisme, i ho és també 
Felip Puig enviant als seus mossos a apallissar manifestants 
durant el 15M, ho són els mossos torturant a detinguts a co-
missaria i disparant pilotes de goma a la cara, ho és Xavier 
Trías semienderrocant Can Vies, ho són els desnonaments, la 
gentrificació i la persecució de manters, i ho són mil coses més 
que les companyes catalanes coneixeran molt millor que jo. La 
retòrica dels mals menors és la mare de les grans patacades.
I és aquí on entrem en una qüestió cabdal. A la burgesia ca-
talana només li interessa la independència política, la de les 
seves institucions i les seves estructures de poder. Al poble 
treballador català el que li ha d’interessar és la independència 
econòmica i social, perquè sense aquesta última, la indepen-
dència política es converteix en una cosa inútil i merament 
estètica. Si alguna cosa ens ha demostrat el sagnant exem-
ple d’Àfrica és que el suposat procés descolonitzador que 
es va produir en el continent en la segona meitat del segle 
XX va ser un procés purament formal que va deixar intacta 
l’estructura colonial en el seu mateix tronc. Els països africans 
poden presumir avui d’independència política (de vegades 
bastant parcial), però la seva independència econòmica està 

completament en dubte: els beneficis dels seus recursos se-
gueixen sense romandre en el sòl que els produeix i segueixen 
enviant-se a l’antiga metròpolis i la seva economia segueix 
sent depenent de les antigues potències colonials. Els imperis 
d’antany només van cedir la independència política quan es 
van assegurar que les seves empreses tenien ben lligat el mo-
nopoli econòmic. Catalunya pot aconseguir demà mateix la 
independència sense que la situació de la seva classe obrera 
canviï en gens ni mica, doncs la seva economia pot seguir sent 
perfectament depenent de l’Estat espanyol i la Unió Europea 
(d’aquí el temor de la dreta nacionalista catalana a trencar 
amb Europa). Qualsevol intent d’independència que només 
contempli els aspectes polítics i no econòmics només acon-
seguirà una cosa: institucions lliures amb ciutadans esclaus.
Aquest és el problema que s’hagi acceptat que el procés que 
s’està donant a Catalunya hagi de ser dirigit per polítics profes-
sionals, per partits i institucions. El protagonisme és seu, i ells 
decideixen els temps i els fulls de ruta sense que els importi 
una merda les exigències del carrer. Si alguna cosa ens va de-
mostrar la Revolució Francesa és el greu risc que corre el poble 
treballador quan es posen al servei de la burgesia i un suposat 
“bé major”. Les obreres fan la revolució però després deixen 
que siguin unes altres els qui decideixin el seu curs. Així són 
utilitzades i explotades per consolidar els interessos d’una nova 
classe dominant i finalment són rebutjades quan ja no respo-
nen a cap propòsit útil. La missió de les anarquistes, i de totes 
aquelles forces socials extraparlamentàries, és una missió tità-
nica però important: han d’intentar que la capacitat de decisió 
es desplaci de les institucions al carrer; treure el protagonisme 
del parlament i els partits i posar-ho en les organitzacions de 
base de barri i la seva capacitat de generar narrativa i tensió; 
aguditzar l’antagonisme entre poble i govern, entre treballado-
res i classe política, fins a forçar el divorci. El carrer no està per 
recolzar a les institucions i als polítics, sinó per pressionar-los 
i sobrepassar-los. Quan abans citava a Anselmo Lorenzo i com 
els primers internacionalistes debatien en ambients hostils, no 
em referia –i espero que no se m’hagi entès així– a barrejar-se 
amb polítics ni a participar en els seus aparells de poder; par-
lava de disputar-los l’auditori; de qüestionar la seva legitimitat 
per encapçalar qualsevol projecte col·lectiu; d’ajuntar-se amb 
la gent de baix, amb independència de les seves idees a priori, 
per començar a desafiar l’hegemonia governamental i poder 
construir des de l’arrel.
La tasca és àrdua i potser, sobretot a hores d’ara, sembli im-
possible. Però crec que les anarquistes que prenen la decisió 
d’implicar-se en un procés d’ebullició social han de fer-ho 
amb les seves condicions; no per dogmatisme sinó perquè la 
pròpia pràctica i l’experiència ens demostren que és el més 
pragmàtic. Per sumar-nos a la combustió social no és neces-
sari acceptar sufragis, Estats, banderes i xorrades; és necessari 
buscar l’espai per fracturar i ficar els nostres discurs, i sobre-
tot la nostra praxi, per les esquerdes. Quan Errico Malatesta 
lluita contra el colonialisme anglès a Egipte el 1882, o quan 
Louise Michel recolza les reivindicacions canaques i algeria-
nes contra l’Estat francès des de Nova Caledònia el 1873, no 
fan més que buscar una palanca social en conflictes que ini-
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“A la burgesia catalana només li interessa la independència 
política, la de les seves institucions. Al poble treballador català 
el que li ha d’interessar és la independència econòmica i 
social, perquè sense aquesta última, la independència política 
es converteix en una cosa inútil i merament estètica.”

“La missió de les anarquistes que prenen la decisió d’implicar-
se en un procés d’ebullició social, és intentar que la capacitat 
de decisió es desplaci de les institucions al carrer”
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cialment només són nacionals. Bakunin mateix mantindria 
un fort idil·li des de finals dels anys 40 del segle XIX amb els 
moviments sobiranistes eslaus i les convulsions nacionals que 
en aquells dies sacsejaven Europa i només ho trencaria en 
1863 després dels seus últims desencantaments amb el movi-
ment nacionalista polonès i italià. Fins i tot quan les anarquis-
tes s’han negat a participar en intentones que consideraven 
fracassades o que estaven impulsades pels mateixos que les 
perseguien, com l’intent de proclamació d’independència de 
Companys en la Catalunya de 1934, no ho feien per quedar-
se de braços creuats, sinó per recollir els fusells dels vençuts i 
preparar-se per organitzar els seus propis aixecaments.
No sóc optimista ni confiat. Tinc, de fet, moltes reserves. 
Només sé que davant un cas de repressió i cacera de dissi-
dents com el que l’Estat espanyol està executant a Catalunya 
el nostre deure, com a llibertàries, és estar amb les catalanes 
i contra els ressorts repressius del govern. Només sé que les 
anarquistes hem d’aprofitar gairebé qualsevol situació de 
descontentament popular per ficar cullerada i per introduir 
pressió en l’olla social i evitar així que la gent segueixi sotme-
sa a la lleialtat institucional i a la disciplina de partit. Només 
sé que perquè el conflicte s’externalitzi i el desafiament amb 
el govern pugui estendre’s a altres punts de l’Estat espanyol 
és imperatiu que trascendeixi de la seva dimensió nacional i 
abordi definitivament la qüestió social. Només sé que el po-
ble català, durant tot aquest procés, ja ha donat per si mateix 
vàries mostres de rebel·lia i de desobediència a disposicions, 
mandats, ordres i lleis. Només falta, per part de nosaltres, de 
totes les que componem les forces extraparlamentàries de ca-
rrer, que empenyem per coadjuvar al fet que també es vegin 
capaces de desobeir als seus propis líders i comencin a pren-
dre decisions sobre el social, sobre la producció, sobre la dis-
tribució, sobre el pa i el sostre, sobre la seva destinació, sense 
delegar en ningú més que en elles mateixes. Repeteixo que 
sembla complicat i fins i tot impossible, però aquest és el nos-
tre terreny: aconseguir que l’extraordinari passi a ser quotidià 
i que l’impossible sigui factible. De fet tots els projectes que 
en aquest conflicte semblaven possibles, per lluny que hagin 
pogut arribar –sobretot en el simbòlic–, fins ara han fracassat. 
Buscar l’impossible és avui, a Catalunya, el més realista. 
* Ruyman Rodríguez és militant de la Federació Anarquista de 
Gran Canaria (FAGC). Article publicat a la Soli.

Notes:
1) Així deia Carmen Martín Gaite en un poema (‘Ni aguan-
tar ni escapar’) que va versionar Chicho en ‘A contratiempo’ 
(1978): “Ni de ida ni de vuelta/ni al margen ni en el ajo/ni 
pasión ni desdén:/vacilación resuelta/con el suelo debajo/por 
entre el mal y el bien/[…] ni súbdito ni rey/ni a cualquier 
viento hoja/ni el paso altivo y fuerte:/por donde pisa el buey/
pero en la cuerda floja/mientras llega la muerte”.
2) “Un dels dies de reunió del nucli organitzador van aparèi-
xer uns cartells anunciant una reunió pública que celebraria 
el diumenge següent en la Borsa l’Associació per a la Reforma 
d’Aranzels. Això em va inspirar la idea de proposar al nucli 
que designés un dels individus per fer una pública manifes-
tació de les seves aspiracions, fundant-me en què cap ocasió 
millor que aquella per a la publicitat que desitjàvem; tractant-
se allí la qüestió social, encara que limitada pel criteri burgès 
a discutir sobre proteccionisme i lliure canvi, la nostra inter-
venció podria obrir una via nova que separés als treballadors 
de la suggestió política al fet que es trobaven en aquell temps 
sotmesos i els inclinés a ingressar, com és de raó, en el prole-
tariat militant” (Anselmo Lorenzo, ‘El proletariado militante’, 
volum I, 1901).
3) Citat per Antonio Téllez a ‘La Guerrilla Urbana I. Facerías’, 
1974.
4) “Quan succeeixi alguna rebel·lió espontània, com diver-
ses vegades ha esdevingut, correm a barrejar-nos i busquem 
de fer consistent el moviment exposant-nos als perills i llui-
tant junts amb el poble. Després, en la pràctica, sorgeixen les 
idees, es presenten les ocasions. […] Organitzem moviments 
per obligar als municipis al fet que facin aquelles coses grans 
o petites que el poble desitgi urgentment, com, per exemple, 
eliminar els impostos que graven tots els articles de primera 
necessitat. Quedem-nos sempre enmig de la massa popular i 
acostumem-la a prendre’s aquelles llibertats que amb les bo-
nes formes legals mai li serien concedides. En resum: cadascú 
faci el que pugui segons el lloc i l’ambient en què es troba, 
prenent com a punt de partida els desitjos pràctics del poble, i 
excitant-li sempre nous desitjos” (E. Malatesta, ‘En tiempo de 
elecciones’, 1890).
5) “Fora del govern estàvem en l’oposició, en la nostra trinxe-
ra, i teníem un factor tantíssim a les nostres mans: la produc-

ció, l’economia. Podíem ser una força de pressió molt difícil 
de manejar mentre que, anant al terreny de l’adversari, ens 
separàvem del nostre terreny ferm i ens transformàvem –com 
va ocórrer– en fàcils marionetes a les seves mans” (Entrevista 
amb J. Peirats el 19 de juny de 1976, recollida en el cuadern 
Col·lecció d’Història Oral. El moviment llibertari a Espanya 
I, sense data).

6) “[…] Els grups anarquistes van ser els primers a batre’s 
i donar la cara a l’enemic […], d’ells va partir la majoria 
d’iniciatives, batent-se sempre en els llocs de més perill. […] 
Van arrossegar al poble a les trinxeres i en elles van estar fins a 
l’últim instant, mentre Lenin, Trotsky i Zinóviev i companyia, 
prenien prudentment el camí de Moscú. Però després d’això, 
després de l’heroica defensa de les trinxeres i de batre’s vale-
rosament, ja no se’ls va veure per cap lloc. Es tancaven a les 
seves cases o en els seus clubs, i vinga discursos, sense inte-
rrompre enèrgicament en el prosaisme d’una realitat que era, 
en aquells moments, molt superior a tota concepció abstracta 
de les idees” (V. Serge citat per Angel Pestaña a ‘Setenta días 
en Rusia. Lo que yo ví’, 1924).

7)A ‘Dios y el Estado’ (1882) ja ens advertia M. Bakunin: “Però 
els Estats mitjans i sobretot els petits, es dirà, no pensen més 
que a defensar-se i seria ridícul per la seva banda somiar en la 
conquesta. Tot el ridícul que es vulgui, però no obstant això és 
el seu somni, com el somni del més petit camperol propietari 
és arrodonir les seves terres en detriment del veí; arrodonir-
se, créixer, conquistar a tot preu i sempre, és una tendència 
fatalment inherent a tot Estat, qualsevol que sigui la seva ex-
tensió, la seva feblesa o la seva força, perquè és una necessitat 
de la seva naturalesa”. Les paraules de Bakunin s’ajusten a una 
realitat empíricament demostrada. N’hi ha prou amb fer un 
seguiment a la història dels imperis per descobrir que gairebé 
tots van ser petits Estats alguna vegada i que molts fins i tot 
van néixer d’idealistes lluites per la independència, però cap 
va poder escapar a aquest axioma: àdhuc els Estats més petits 
són homicides en el seu somnis.

8) “La comissió de Justícia del Congrés ha aprovat una pro-
posició de llei per desnonar a okupes […] en 20 dies […]. La 
iniciativa del PdeCat ha estat recolzada pel PP, PNB i Ciuta-
dans […]” (E. Vega, El Congrés aprova el desnonament ex-
prés contra els okupes, 24 d’abril del 2018, a la Cadena SER). 
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Secretariat Permanent de la CGT 
de Catalunya

El 3 de setembre, les organitzacions CCOO i 
UGT van signar un acord amb les principals 
patronals catalanes i amb vigència fins el 2020. 
Aquest articulat té com a objectiu assolir con-
sensos amb l’empresariat per reduir tant com 
sigui possible la lluita sindical en les negocia-
cions dels diferents convenis col·lectius secto-
rials de Catalunya. A la pràctica, suposa una 
continuïtat en les principals línies mestres ne-
gatives pactades a nivell estatal pels seus refe-
rents confederals setmanes abans del preacord.

Lamentem el secretisme i opacitat amb que 
aquestes organitzacions han gestionat tant la 
negociació com el resultat final. A data d’avui 
el document signat no està disponible per a la 
seva consulta a cap de les webs de les entitats 
signants. De la informació existent, i que ens 
ha arribat, el secretariat permanent de la CGT 
de Catalunya considera el següent:

- L’increment salarial és una còpia pràctica-
ment literal del AENC signat a nivell estatal. 
Les pujades recomanades ’al voltant’ del 2% 
són un insult per a la classe treballadora ca-
talana. Es consolida l’abandonament de l’IPC 
com a barem de referència (a data d’avui l’IPC 
català ja és del 2,3%, una dècima per sobre de 
l’estatal). Tot això tenint ben present que del 
2008 fins el 2016 els salaris de la classe treba-
lladora van caure un 10,6%, restant la inflació 
(+14,2%) del fictici increment salarial (+3,6%).

- Les suposades ’millores’ no arriben ni a pa-
per mullat. ’Podria ser’, ’podrà regular’, ’podria 
establir’, ’pot orientar’, ’es recomana’, o expres-
sions irrellevants com ara afirmar que les hores 
extraordinàries han de ser excepcionals o que 
la contractació temporal ha de ser causal (com 
ja diu la llei). Tothom que negocia convenis sap 
el que signifiquen aquestes paraules: Res.

- Des de la CGT de Catalunya observem, tam-
bé, que l’acord mostra molt interès en fomentar 
la formació i la intervenció dels sindicats, amb 
dotació de recursos i funcions. I no oblidem 
que aquests sucosos, en la seva immensa majo-

CGT critica el IV Acord Interprofessional 
de Pau Social

ria, es gestionen des de la Comissió Tripartita 
(patronal, govern central, CCOO i UGT).

- Lamentem que els sindicats signants acor-
din revisar polítiques per reduir l’absentisme, 
col·laborant en la criminalització de la salut 
laboral dels i les treballadores, o que en l’ús de 
les tecnologies TIC en absència de pacte cal-
gui autorització empresarial (eliminant el buit 
legal existent al respecte).

- Referent a la propera nova trinxadora de drets 
per la propagació tecnològica (la denominada 

Indústria 4.0), l’únic que sembla que planteja 
aquest acord és que s’estudiaran els seus efectes. 
En definitiva, aquesta nova edició de l’AIC supo-
sa la continuïtat a nivell estatal i català, del caràc-
ter passiu, col·laborador i seguidista de CCOO i 
UGT. No només és un articulat nefast, negatiu i 
sense resposta per la classe treballadora, sinó que 
suposa un problema molt més greu: És l’anunci 
públic de que aquestes organitzacions faran tot el 
possible per impedir la mobilització i lluita sin-
dical per millorar condicions de totes nosaltres.

Fem una crida als i les treballadores a no con-
formar-se, a sortir del corral on patronal i els 
denominats sindicats majoritaris ens volen te-
nir i organitzar-nos en sindicats que segueixin 
creient que els drets no s’assoleixen a despa-
txos entre abraçades, sinó amb lluita i posant 
l’enemic a la defensiva. Una lluita que és l’única 
forma a través de la qual la classe treballadora 
hem obtingut millores en les nostres condi-
cions de vida i ens hem fet respectar.

Pilar Frey Martínez

Encara en l’actualitat moltes empreses valoren 
la Prevenció des d’una perspectiva legalista, 
podríem dir que treballen amb una prevenció 
en minúscules. És a dir, compleixen escassa-
ment amb els mínims requerits per la LPRL 
(Llei de Prevenció de Riscos Laborals) per 
evitar una sanció per incompliment d’aquesta.

En aquesta manera de procedir solen ser els 
riscos Psicosocials els pitjors parats ja que les 
empreses saben que són riscos en gran part 
intangibles i és per tant difícil demostrar el 
seu incompliment.

Però què entenem per riscos psicosocials? 
Recordem són aquells que es relacionen amb 
l’organització del treball i que generen respos-
tes de tipus fisiològic, emocional, cognitiu i 
conductual. El que coneixem com a “estrès”. 

Els riscos psicosocials o la importància dels intangibles
Aquelles situacions i condicions del treball 
que es relacionen amb el contingut del treball i 
l’execució de la tasca, tenint capacitat d’afectar, 
en forma negativa, el benestar i la salut (física, 
psíquica i / o social) del treballador / a.

Les avaluacions de riscos en les disciplines de 
Seguretat, Higiene i Ergonomia poden nor-
malment realitzar-se amb un percentatge de 
fiabilitat i objectivitat molt elevat en un espai 
curt de temps. No obstant això, l’avaluació de 
riscos psicosocials té unes característiques di-
ferents, ja que són les persones el seu actiu, 
i d’aquí la seva importància i alhora la seva 
dificultat.

Es tracta de mesurar aspectes com les exigèn-
cies psicològiques, el control sobre el treball, 
inseguretat sobre el futur, suport social, quali-
tat de lideratge, doble presència, etc.

Li interessa a l’empresa tenir en compte aquests 
aspectes? No en la majoria dels casos, ja que 
es limiten a una valoració basada en un cost / 
benefici immediat i tangible on no es contem-
pla al treballador en la seva dimensió completa 
com a persona. Es valora només la seva produc-
tivitat i s’explota aquest aspecte a curt termini.

No obstant això, quin seria el benefici de 
l’empresa si tingués també en compte els as-
pectes intangibles amb una visió més àmplia 
a mitjà i llarg termini? Evidentment no és 
aquest el nostre objectiu principal, però en-
tenc és important tenir en compte que fins i 
tot en termes només econòmics a la valoració 
dels intangibles seria positiva per a l’empresa.

En qualsevol cas, hem de tenir present, com 
DPRL i RLT i d’acord amb la LPRL, que els 
riscos Psicosocials han de ser avaluats igual 
que qualsevol altre tipus de risc.

Per molt que a l’empresa no li interessi o 
s’infravalori la seva importància hem de 
sol·licitar la darrera Avaluació de riscos psi-
cosocials, i si aquesta no s’hagués realitzat o 
s’haguessin produït canvis des de llavors s’ha 
de fer una nova Avaluació. Veiem, per tant, 
que es tracta d’un imperatiu legal i no depèn 
de la voluntat de l’empresa.

Convé realitzar aquesta sol·licitud a través 
del CSS (Comitè de Seguretat i Salut) però si 
això no fos possible es pot fer de manera in-
dividual. Seria aquest l’inici de l’Avaluació de 
riscos psicosocials, un primer pas en un camí 
tan oblidat com a prioritari.

* Pilar Frey Martínez és Delegada de Preven-
ció (DPRL) de CGT en una empresa del sector 
químic i Màster Universitari en Prevenció de 
Riscos Laborals
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Ivan Gordillo

L’economia catalana va tancar l’any 2017 amb 
una taxa de creixement del 3,4% respecte a 
l’any anterior, dada que confirma una dinà-
mica positiva de quatre anys consecutius 
d’augment del producte interior brut (PIB): el 
conjunt de la producció mercantil del país. Es 
tracta d’un nivell important, per sobre del de 
la zona euro (2,4%). Així ho apunta la Nota 
de Conjuntura Econòmica (número 100) 
publicada al mes de juliol pel departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya.

L’informe representa un bon exemple del 
corol·lari de l’economia neoclàssica: l’aparell 
teòric que fonamenta la política econòmica i 
la gestió de la crisi basada en la liberalització 
i l’austeritat. De manera paradigmàtica, ob-
servem com les característiques de l’economia 
catalana que l’informe destaca com a positi-
ves són justament les grans febleses del nostre 
sistema productiu i els elements constitutius 
d’una economia perifèrica. No advertir del 
caràcter dependent del sector exterior i mos-
trar-lo com a fortalesa és un error que eviden-
cia que no es vol corregir un desequilibri que 
és estructural en la nostra economia. En les 
condicions descrites, el creixement econòmic 
no pot beneficiar el conjunt de la població i 
molt menys ens permet concloure que la crisi 
iniciada fa 10 anys hagi quedat enrere. Vegem 
per què.

El creixement de l’economia catalana dels da-
rrers anys ha estat liderat, segons l’informe ci-
tat, «pel protagonisme de la indústria i el crei-
xement del sector exterior», és a dir, l’augment 
de les exportacions (+8,7%), que permet situar 
el superàvit comercial en un 12,2% del PIB. Al 
mateix temps, indica l’informe, «aquesta fase 
de recuperació també s’ha caracteritzat per 
una creació d’ocupació intensa i una millora 
de la productivitat en un context de recupe-
ració de la competitivitat-cost mitjançant la 
devaluació interna dels salaris». Però tot i que 
«el 2017 l’economia catalana va recuperar el 
nivell de PIB previ a la crisi, el nombre de llocs 
de treball encara es va situar un 8,2% per sota 
del nivell del 2007» i «el consum de les llars és 
un 5,7% inferior».

L’informe atribueix l’estancament salarial al 
«llegat de la crisi». La realitat, però, és que 
els salaris baixos han estat el combustible del 
creixement de la inversió (+5,6%), motor de 
tota recuperació del creixement econòmic. 
Caldria, més aviat, entendre per què la nos-
tra economia només pot créixer, en les con-
dicions actuals, a partir de salaris baixos i els 
problemes que això representa per al conjunt 
de la població.

El sistema productiu català es caracteritza pel 
seu «fort pes transformador». Si observem 
l’estructura de les importacions, quasi el 60% 
són béns intermedis destinats a la producció o 
assemblatge. L’economia catalana és una eco-
nomia de valor afegit mitjà-baix, on el sistema 
productiu juga un rol perifèric en la cadena 
de valor global. Fins i tot la producció de béns 
destinats a l’exportació depèn en gran mesura 
de les importacions de bens intermedis, ener-
gia i tecnologia. Pel seu caràcter dependent, el 
sector exterior no podrà ser per si mateix un 
sector que lideri una recuperació econòmica 

L’economia catalana creix, però 
qui en surt beneficiat?

sòlida. De fet, sempre que l’economia catala-
na obté una millora en el nivell de renda les 
importacions es disparen, i es redueix el su-
peràvit o es fa aparèixer novament el dèficit 
comercial. En aquests moments, això no es 
produeix perquè, donat que els salaris no mi-
lloren, les famílies no han recuperat el nivell 
de consum previ a la crisi, quelcom que faria 
caure la competitivitat en cost laboral del sec-
tor exterior.

L’element que fa atractiva l’economia catalana 
per part de les inversions són els baixos sala-
ris, amb comptades excepcions de sectors més 
capdavanters en tecnologia.

Pel que fa al mercat de treball, el nombre 
d’ocupats ha augmentat en 91.400 persones 
segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) i 
l’atur s’ha reduït fins al 13,4%. Però, malgrat 
aquesta recuperació, la taxa d’atur continua 
sent superior al nivell anterior a la crisi, més 
de la meitat dels aturats són de llarga durada i 
el volum d’ocupació segueix per sota del nivell 
del 2007. La taxa de parcialitat continua sent 
molt elevada: el 14,3% del total dels ocupats 

treballen a temps parcial, la meitat dels quals 
ho són de manera involuntària, perquè no han 
trobat una feina a jornada completa. La taxa 
d’activitat de la població entre 16 i 64 anys 
s’ha anat reduint fins a un 78,6%, el nivell més 
baix des del 2010. L’informe també apunta a 
la gravetat de la taxa de rotació laboral: més 
de la meitat dels contractes temporals signats 
durant el 2017 van tenir una durada màxima 
de tres mesos i un terç van ser de molt curta 
durada (inferiors o iguals a set dies). La pre-
carietat assolida pel mercat de treball a Cata-
lunya, juntament amb l’estancament salarial, 
és alarmant.

La participació de les rendes del treball en el 
conjunt de la renda segueix decreixent. D’altra 
banda, la desigualtat entre pobres i rics també 
s’ha ampliat durant la dècada perduda. «Se-
gons l’Idescat, el risc de pobresa va créixer el 
2017 i afecta el 20% de la població catalana. 
És a dir, malgrat la recuperació econòmica, la 
taxa de risc de pobresa ha seguit experimen-
tant creixements els dos darrers anys», indica 
el mateix informe.

No sembla que el creixement econòmic dels 
darrers anys estigui afavorint tothom per 
igual. El que mostren aquest conjunt de da-
des, recuperació de la rendibilitat del capital 
i salaris estancats, és un augment de la taxa 
d’explotació dels treballadors actius.

La construcció d’una veritable sobirania 
econòmica requereix d’una implicació dels 
agents socials i polítics en la transformació 
radical del model productiu català per posar-
lo al servei de les necessitats socials. D’una 
banda, posar límits a un capital desfermat que 
cada vegada troba menys barreres fiscals, la-
borals i mediambientals. De l’altra, explorar 
models de propietat i gestió alternatius com el 
cooperativisme i el bé comú. Tot plegat amb 
més planificació econòmica per part del sec-
tor públic que combati deixar sota els designis 
del mercat el que es produeix i consumeix i 
com s’inverteix la producció social generada 
col·lectivament.

* Ivan Gordillo és membre del Seminari 
d’Economia Crítica Taifa. Article publicat al 
diari Jornada.
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Yago Álvarez
@EconoCabreado

La lluita dels taxistes va molt més allà que la 
simple protecció del seu sector, és una batalla en 
una guerra contra la precarització i atomitza-
ció de l’ocupació. La ‘uberització’ de l’ocupació 
està aquí, i si creus que a tu no et passarà o que 
el teu sector és intocable, t’equivoques.

Si alguna cosa ha aconseguit el capitalisme ha 
estat l’atomització de l’ocupació. La descom-
posició de la forces sindicals mitjançant el 
desmantellament de l’estructura dels treballs i 
dels llocs on es realitzen. Això no és una cosa 
que s’hagi inventat o hagi arrencat amb les no-
ves tecnologies en l’última dècada. No és una 
cosa atribuïble a cap aplicació de mòbil o a cap 
visionari fundador de ‘startups’ per si sola. És 
una cosa que ve de molt lluny i que porta dè-
cades en marxa. La proliferació de restaurants 
de fast food que es proveeixen d’una plantilla 
d’estudiants que creuen que serà el seu “treball 
mentre es treuen la carrera”; la subcontracta-
ció i deslocalització de la producció fabril a 
països on no es respecten els drets laborals i 
sindicals; el parany dels emprenedors com a 
nova forma d’explotació laboral. Com expli-
ca el sociòleg Jorge Moruno, en el seu llibre 
‘No tengo tiempo’ (Akal, 2018), el que va fer 
el neoliberalisme “va ser desmantellar el teixit 
social, el poble armat, el contrapoder social, 
crear un desert social intervingut únicament 
per les relacions de consum, per la subjecti-
vitat de l’empresa i per patrons de conducta 
basats en la competitivitat”.

Aquesta dispersió dels empleats i desaparició 
dels llocs físics de producció on la plantilla 
tenia el temps de conèixer-se i unir-se, les 
fàbriques, és l’estratègia d’un neoliberalisme 
que, des de temps de Thatcher, es va adonar 
que l’única manera que tenia d’avançar en el 
seu pla era acabar amb la força sindicalista 
atomitzant cada vegada més l’ocupació. Sepa-
rant cada vegada més als i les treballadores. 
Trencant o transformant la relació laboral 
emprat/empresari. Inventant noves formes 
d’explotació laboral. I l’última volta de rosca, 
encara que tampoc sigui res nou, provocar 
la confrontació interna de la classe obrera. 
Aconseguir que anomenem “privilegiats” als 
sectors que simplement han aconseguit man-
tenir més drets que el nostre. Que no s’han 
doblegat a la precarització. Que tenen una 
major força de negociació en tenir la possibi-
litat de paralitzar una ciutat sencera.

El que està passant amb la vaga dels taxis contra 
Uber i Cabify no és més que una conseqüèn-
cia d’aquesta lluita. Aquestes empreses turbo-
capitalistes -per favor us demano que deixeu 
de anomenar-ho economia col·laborativa- han 
atomitzat més l’ocupació. Han separat als seus 
treballadors amb l’excusa que són (falsos) au-
tònoms. Han descompost la relació d’empleat 
amb la seva empresa. Han precaritzat fins a 
l’inimaginable el treball de taxista. Han blo-
quejat, de moment, la possibilitat que aquests 
conductors, molts d’ells desesperats després 
d’estar diversos anys en situació de desocupa-
ció, es puguin autoorganitzar per demanar una 
millora laboral, perquè a la mínima queixa o 
error en el teu treball et “desconnecten”, que és 
com ara li diuen a l’acomiadament en aquest 

El dia que ‘uberitzin’ el teu treball 
serà massa tard per reaccionar

tipus d’empreses. La transformació és tal que 
han aconseguit modificar fins i tot el concepte 
“acomiadament”.

I no, no és solament en els taxis. No és única-
ment en el sector de repartidors de menjar o 
paqueteria. No és ni tan sols un mal d’aquelles 
ocupacions que es regeixen per una aplicació 
de telèfon. Aquesta ‘uberització’ de l’ocupació 
s’està estenent cada vegada més. L’atomització 
de l’ocupació, encarnada en la figura del fals au-
tònom que competeix feroçment amb els seus 
“companys” per obtenir un encàrrec o un “bolo” 
(en anglès ‘gig’, d’aquí el terme ‘gig economy’, 
molt més correcte per a aquest tipus de treballs 
que economia col·laborativa) cada vegada més 
precari, ha arribat a les fàbriques càrniques, als 
repartidors de premsa, als llocs d’infermeria o al 
servei de lampistes a domicili en el Regne Unit, 
als pilots de companyies aèries, a l’ensenyament 
i a cada vegada més professions on l’empresari 
és capaç d’abaratir alguna cosa a força de preca-
ritzar una ocupació i provocar la lluita aferrissa-
da per aquestes bitlles.

La ‘uberització’ de l’ocupació està aquí, i si 
creus que a tu no et passarà o que el teu sec-

tor és intocable, t’equivoques. Al que ens en-
frontem no és a unes plataformes ‘online’ que 
gràcies a la lliure competència han flexibilitzat 
el mercat laboral dels sectors privilegiats. Ens 
enfrontem a la modificació de la relació labo-
ral entre treballador i empresari. Entre el capi-
tal i la força de treball. La pèrdua de la lluita de 
classes perquè estarem massa ocupats per so-
breviure en una lluita contra els nostres iguals. 
La ‘uberització’ de l’ocupació no és més que la 
pura i antiga superexplotació del capitalisme, 
tal com va dir l’antropòleg i activista David 
Graeber en una entrevista. Davant aquestes 
noves metodologies de superexplotació, hem 
de pensar i concretar noves formes de lluita 
que puguin ser articulades per tots els sectors 
i no solament per aquells que poden paralitzar 
una ciutat o una estiba.

Les noies i nois de Mensakas, una cooperati-
va de repartiment de menjar que pretén crear 
treball digne i que va néixer de les i els riders 
explotats per Deliveroo, han mostrat una via: 
organització i lluita contra aquesta atomit-
zació mitjançant xarxes socials, creació d’un 
sindicat en un lloc laboral que fins a fa ben 
poc semblava impossible i la creació d’una 

alternativa laboral justa i digna per competir 
amb els turbocapitalistes. Hauríem de pren-
dre nota d’aquest exemple.

Les xarxes socials en els dies de la vaga de ta-
xis és una bona mostra d’aquesta confronta-
ció dins de la mateixa classe obrera. Llegeixes 
missatges on es diu ‘privilegiats’ a sectors que 
han defensat els seus drets. On es veu una bar-
baritat un sou de 2.000 euros mensuals perquè 
ens hem acostumat a la precarietat. On se se-
gueix comprant el discurs que un conductor 
de Uber o un repartidor de Glovo són empre-
nedors que tenen dret a participar en la lliu-
re competència. El panorama és desolador i, 
mentre seguim actuant així, la ‘uberització’ de 
l’economia no deixa d’avançar. Un avanç cada 
vegada més normalitzat i difícil de revertir. 
Si no fas res per recolzar aquesta lluita, esti-
guis d’acord o no amb les reivindicacions dels 
taxistes, la ‘uberització’ del treball et tocarà a 
tu algun dia, però llavors ja serà massa tarda 
per adonar-te i canviar-ho.

* Article publicat a la revista El Salto
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Joan Palomés

Bullshit jobs: a theory (Feines de merda: una 
teoria), Simon & Schuster, 2018, és un llibre 
de publicat fa poc que parla de la consagra-
ció del treball i la seva irracional veneració 
en la societat postmoderna, de com la nostra 
civilització occidental es troba fanàticament 
supeditada i dependent del treball i de la ne-
cessitat imperiosa de revisar i reformular el 
concepte treball en els inicis de la revolució 
4.0 que ja estem patint.

L’autor del llibre és David Graeber, activista 
d’Occupy Wall Street —ell va crear el lema ’No-
saltres som el 99%’—, anarquista i, actualment, 
docent de la London School of Economics. El 
llibre recull centenars de testimonis i entrevis-
tes a ciutadans que reconeixen la qualitat in-
útil i prescindible de la seva feina, a partir dels 
quals Graeber elabora una peculiar taxonomia 
de les ocupacions. Són les feines de merda.

Classificació de les feines
Així, una primera categoria pertany a les fei-
nes lacais, la presumpta utilitat de les quals 
radica en el lluïment del cap superior. Un 
exemple seria el dels recepcionistes en feines 
en què no cal recepcionista: aquelles persones 
que mentre treballen no reben ningú i a les 
quals el telèfon els sona, potser, un cop al dia, 
però que han d’estar-se darrere del taulell, dig-
nes, importants.

La categoria d’ocupació fantasma, d’altra 
banda, podria confondre algú sobre la seva 
utilitat social, però, segons Graeber, els ma-
teixos testimonis ratifiquen el sentiment se-
cret d’inutilitat que arrosseguen, tot i l’eficàcia 
que puguin desenvolupar per a l’empresa on 
treballen. Aquesta categoria fa referència a 
feines en què els treballadors es dediquen, bà-
sicament, a pressionar la ciutadania: advocats 
corporatius, agents de televenda, relacions 
públiques, màrqueting...

També hi ha els cinta adhesiva, que són els 
departaments que hi són per resoldre proble-
mes inexistents o que no haurien d’existir. O 
els omplecaselles, un sector que es dedica a 
emplenar formularis que no serveixen per a 
res però que permeten a les corporacions de-
mostrar que fan coses que no fan. Finalment 
també trobem la categoria dels manadors de 
tasques, un nombrós gremi que es dedica a 
encomanar feina que no és necessària o a su-
pervisar gent que no necessita supervisió. Un 
exemple clàssic d’aquesta categoria són els 
comandaments intermedis —executius ben 
pagats— de les empreses, producte del procés 
de burocratització parasitària que predomina 
en les grans corporacions.

Una característica hilarant de les noves ca-
tegories laborals aparegudes en els darrers 
anys és l’embolcall semàntic, importat de 
l’imaginari anglosaxó, que designa funcions 
tradicionals en clau postmoderna. Una visita 
al portal Infojobs efectuada aquesta setmana 
ens n’ofereix un parell d’exemples. «Una em-
presa líder en el sector de la perfumeria» ne-
cessita un «assistant category manager (com-
pres)» per a «col·laboració en la consecució 
dels objectius de venda». Tot plegat es redueix 
a la incorporació d’una persona en algun xi-
ringuito de qualsevol gran centre comercial 
per vendre colònia. L’altre anunci sol·licita un 
«responsable de logística i distribució física 
internacional part-time; un cop desenredat 
l’entrellat de la proposta, la feina consisteix a 
descarregar els camions i tràilers, quan arribin 
(a això es refereix el part-time).

Les feines de merda estan de moda

Les feines porqueria
Val a dir que, ja en els inicis del llibre, Graeber 
fa una distinció fonamental entre els milions de 
feines de merda i les anomenades feines por-
queria. Les primeres les defineix com aquelles 
que són innecessàries, fins i tot perjudicials, que 
no tenen cap rèdit social i que si s’eliminessin 
no canviaria res i ningú no les trobaria a fal-
tar. Són, això sí, percebudes com a honorables, 
remunerades amb més o menys prodigalitat, 
gaudeixen de bones prestacions i pertanyen als 
diversos escalafons de l’star-system neoliberal.

Les altres, les feines porqueria —que l’autor 
insisteix que no s’han de confondre amb les 
anteriors—, són les de sempre: les mal remu-
nerades, en permanent precarietat, en pèssi-
mes condicions laborals i, en alguns casos, 
degradants i estigmatitzades socialment, però, 
paradoxalment, amb una evident utilitat so-
cial, contràriament a les feines de merda: si els 
serveis higiènics dels espais públics no es ne-
tegessin, els carrers no s’escombressin o nin-
gú tingués cura dels avis dels geriàtrics, per 
exemple, la societat tindria un greu problema.

La revolució 4.0
Graeber planteja la necessitat de trobar un 
nou sentit al treball perquè la societat es tro-
ba en dràstica transformació com mai abans. 
Quan el moviment luddita cremava els telers 
i les fàbriques de Londres a principis del segle 

XIX no ho feia per pulsions tecnòfobes, sinó 
per supervivència. Pura lluita de classes. Han 
transcorregut dos-cents anys i el gir que està 
experimentant la societat és tan desconcertant 
com el que es va viure durant la Revolució In-
dustrial. El contracte social imperant fins ara 
se n’ha anat en orris. Drets laborals, convenis, 
estabilitat laboral, Estatuts dels Treballadors, 
jubilacions, salaris i atur dignes, entre d’altres, 
són conceptes en vies d’extinció.

El capitalisme ha mutat. Un estudi de 
l’Organització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic (OCDE) de mitjans 
dels 80 posava de manifest que la relació de 
població activa i PIB havia desaparegut i que 
ja no es necessitava més gent per generar ri-
quesa. De fet, les corbes dels gràfics s’han anat 
separant: el PIB creix, mentre que l’ocupació 
decreix. Les clàssiques estructures de pro-
ducció confirmen la metamorfosi. El sector 
primari és avui anecdòtic; des dels anys 80 la 
indústria manufacturera perd pistonada re-
closa en un grapat de països exportadors, i el 
sector de serveis s’ha disparat arreu. Un sector 
que, ves per on, està en el punt de mira de la 
invasió dels robots. Els experts de CaixaBank 
Research pronostiquen que «un 43% dels llocs 
de treball actuals a l’estat espanyol tenen un 
elevat risc de ser automatitzats a mitjà termi-
ni» i un informe de l’OCDE pronostica que 
en deu anys es perdran 66 milions de llocs de 
treball com a conseqüència de la robotització.

El treball dignifica
Des de la maledicció bíblica del Gènesi 3-19 
—«Et guanyaràs el pa amb la suor del teu 
front»— fins a la monstruosa inscripció a 
l’entrada d’Auschwitz —«Arbeit macht frei» 
(El treball us farà lliures)—, el treball, al llarg 
de tots els temps i en les seves diverses inter-
pretacions, accepcions i consideracions, no ha 
estat més que la coartada dels poderosos per 
apropiar-se del cel eternament. Fins i tot, eti-
mològicament: la paraula treball prové del lla-
tí trepallium, que era una modalitat de tortura 
entre els romans que consistia en la crucifixió 
en una creu en forma de X.

Avui, la revolució 4.0 coincideix amb 
l’imperi del precariat —el neologisme és de 
l’economista Guy Standing—, que no és res 
més que el proletariat sense el contracte so-
cial ni la consciència de classe. Becaris per-
manents, joves en pràctiques encadenades, 
mileuristes —els més afortunats—, falsos 
autònoms, temporers, explotats, mal pagats, 
treballadors temporals, aturats de llarga du-
rada, minitreballadors de minijobs, persones 
que treballen a mitja jornada o a un quart de 
jornada, etc., a la recerca de la supervivència. 
No hi ha temps ni esma per a més. L’explotació 
de l’home per l’home no passa mai de moda.

* Article publicat al diari Jornada
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Emili Cortavitarte

«La persecució de docents 
intenta aconseguir un deter-
minat relat de la situació, fer 
trontollar l’escola pública i 
censurar la capacitat de re-
flexió i anàlisi crítica»
El curs 2017-2018 ha estat fosc o amb molts 
clarobscurs. No des del punt de vista de les 
activitats i les relacions educatives i afectives 
entre alumnat, docents i famílies, però sí en 
els seus aspectes més institucionals. I diguem-
ho clar: aquestes col·lisions i desacords s’han 
produït tant amb l’estat espanyol com amb la 
Generalitat. A continuació, les que al meu pa-
rer han estat més dures i significatives.

1. Les denúncies per adoctrinament. D’una 
banda, la voluntat de tergiversar els fets de l’1 
d’octubre i, de l’altra, la d’evidenciar el discurs de 
l’adoctrinament independentista de l’alumnat 
català van confluir per obrir 135 expedients que 
implicaven 500 docents, segons el delegado del 
gobierno. D’aquests casos, van arribar als tribu-
nals i als mitjans de comunicació els de la Seu 
d’Urgell i Sant Andreu de la Barca.

En aquest darrer cas, les denúncies procedien 
de famílies de membres de la Guardia Civil, 
que acusaven vuit docents de l’Institut El Palau 
d’haver menyspreat i criticat les seves filles i 
fills en presència de la resta d’alumnes. Aques-
tes denúncies no es van vehicular directament 
al professorat suposadament involucrat, ni a la 
direcció del centre, ni a la inspecció educativa.

La persecució d’aquestes docents en determi-
nats mitjans (donant noms, publicant fotos, 
especulant amb els seus perfils a les xarxes...), 
des del PP i Cs i des de les institucions de 
l’Estat, ha suposat un autèntic malson per a 
aquestes persones —han demanat trasllat de 
centre— i ha introduït la idea —molt propera 
a la llei mordassa— que determinades situa-
cions no es comenten ni es posen a discus-
sió amb l’alumnat, encara que ho demanin. 
Es tracta, doncs, d’aconseguir un determinat 
relat de la situació, desmuntar o fer tronto-
llar l’escola pública i censurar la capacitat de 
reflexió i d’anàlisi crítica que tota educació 
transformadora ha de comportar.

Les respostes de la comunitat educativa han 
estat concentracions davant les delegaciones 
del gobierno, un acte a Sant Andreu de la Bar-
ca sota el lema Eduquem en llibertat el 3 de 
juny i una manifestació a Barcelona el 10 de 
juny, a més de milers de fotografies solidàries 
publicades a les xarxes acompanyades de la 
frase «Jo també soc docent d’El Palau».

2. L’aplicació de l’article 155. A banda 
d’usurpar l’autogovern i de destitucions i no-
menaments, la mesura més significativa —i, 
no obstant això, no la més comentada i cri-
ticada— ha estat la renovació dels concerts 
educatius dels centres privats. 
És evident que la convulsió política, la re-
pressió i l’aplicació del 155 (dos responsables 
de la conselleria i pocs mesos de gestió) han 
complicat molt la tasca de la Generalitat en 
matèria educativa. Però no és menys cert que, 
en aquest aspecte, com en d’altres, cal voluntat 
i criteris per tirar endavant polítiques educa-
tives que s’allunyin dels models neoliberals 
(emmarcats per la LEC, la LOMCE i el pla 
Bolonya) i que fomentin un model educatiu 
fermament ancorat en la xarxa pública amb 
un projecte clar cap a una educació compen-
sadora, de qualitat i crítica.

Un curs per a oblidar

No obstant això, el que ens trobem no va en 
aquesta línia. S’han mantingut les mesures 
neoliberals de principis de la dècada (go-
vern Mas). La desinversió —per què la LEC 
és d’obligat compliment i desplegament, ex-
cepte en la despesa del 6% del PIB a partir 
de 2018?— afecta greument la qualitat de 
l’educació pública en temes com substitucions 
des del primer dia, reforços i desdoblaments, 
creació de nous centres públics en comptes 
de barracots, despeses de funcionament dels 
centres, formació a docents (un 65% menys 
respecte al 2011), recuperació salarial (de les 
retallades més dures en comparació amb al-
tres territoris) i de condicions laborals de les 
treballadores i treballadors (no reducció d’una 
segona hora lectiva i caràcter lectiu de les dues 
hores de reducció dels i de les més grans de 55 
anys), malgrat signar-les amb alguns sindicats 
per desconvocar una vaga al curs 2016-2017.

3. La selecció a dit del personal docent i la 
pèrdua de democràcia als centres públics. 
L’aplicació del decret de plantilles i direccions 

de la LEC s’ha continuat aprofundint, i el de-
partament ha permès i fomentat el nombre 
de llocs de treball escollits sota criteris de les 
direccions dels centres, mitjançant les places 
amb perfil i les adjudicades per entrevistes que 
afecten qualsevol lloc de treball dels centres 
de màxima complexitat, i els de matemàtiques 
i llengües catalana i castellana de secundària.

La línia entre els criteris pedagògics i els cri-
teris personals és molt difusa (com coneixen 
totes les persones que han estat sotmeses 
a situacions semblants). Si a això li afegim 
l’absoluta discrecionalitat que es concedeix a 
les direccions i el curt espai en els processos —
que, a més, coincideixen amb el final de curs i 
l’inici de les vacances—, ens trobem amb cen-
tenars de casos de docents interines afectades 
per decisions que no són consultades ni dis-
cutides en cicles, claustres o consells escolars.

L’aplicació, de manera cada vegada més ge-
neralitzada, d’aquests criteris de selecció de 
personal, al gust neoliberal i gerencial, està 
suposant una greu alteració de la democràcia 

en els centres públics, no només pel que fa 
al personal docent, sinó també envers les fa-
mílies. Està creant un ambient de treball i de 
convivència de forta disciplina i manca de crí-
tica i participació voluntària. En definitiva, de 
clientelisme. Les discrepàncies i les propostes 
alternatives totalment constructives poden ser 
motius de no reclamació per al curs següent.

4. Concerts educatius (especialment amb cen-
tres discriminadors). La renovació dels con-
certs es va fer en l’etapa del 155; no obstant 
això, i malgrat algunes promeses, res no sembla 
indicar que es prenguin mesures, ni tan sols 
cosmètiques.

Fa poc, una denúncia de CGT Ensenyament a 
la Inspecció de Treball va suposar una sanció de 
50.002 € a l’escola Viaró per discriminació per 
raó de sexe i vulneració del dret a la igualtat de 
les dones en la contractació del professorat. Els 
16 centres vinculats a l’Opus continuen rebent 
subvencions per valor de 30 milions d’euros.

* Emili Cortavitarte és militant de CGT Ensen-
yament. Article publicat al diari Jornada
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CGT Ensenyament

Arrenca el nou curs 2018-19 amb nous reptes 
a assolir, i l’exigència de sumar els esforços de 
tota la comunitat educativa (alumnat, profes-
sorat, PAS i famílies). Sabem que és necessari 
un alt nivell d’implicació i d’integració, altes 
dosis d’entusiasme, d’esperit crític i de supera-
ció, de treball transversal en equip i coopera-
tiu. També d’innovar i avaluar d’una manera 
diferent de com s’ha fet fins ara. Però sobre-
tot necessitem mitjans i recursos per part de 
l’Administració, i la gestió democràtica i par-
ticipativa dels centres educatius.

El curs passat va estar enormement condi-
cionat per la situació política i la repressió 
de l’Estat. En l’àmbit de l’Ensenyament es va 
traduir en amenaces i denúncies, amb una 
clara voluntat de silenciar el professorat, de 
minimitzar el debat i el desenvolupament de 
l’esperit crític a les aules. Aquest curs 2018-19 
és fonamental recuperar la veu, la confiança i 
la llibertat a les aules, és a dir, que eduquem 
sense por. Per això serà molt important acom-
panyar i defensar col·lectivament els i les do-
cents del Palau que encara tenen processos ju-
dicials oberts. Les seves sentències poden ser 
un condicionant en un sentit o un altre de la 
pràctica docent de totes i tots.

Però aquest curs també ha de suposar la rever-
sió de les retallades que encara patim. En uns 
mesos s’han de tornar a debatre i votar nous 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i, 
si no hi ha canvis, aquest procés arribarà com 
fa dos anys amb un Govern feble que no tin-
drà majoria absoluta per aprovar-los i que pot 
ser vulnerable davant les demandes que vin-
guin acompanyades de mobilitzacions prou 
contundents. Per tant, podem estar davant 
d’un curs clau en l’assoliment de les següents 
demandes, urgents i imprescindibles, per una 
educació pública de qualitat:

- Supressió dels concerts educatius de manera 
immediata a tots els centres religiosos i/o que 
segreguen per sexe o discriminen laboralment 
les dones; i a la resta de manera progressiva al 
llarg de cinc anys oferint als centres i docents 
d’altres centres concertats (amb condicions i 
capacitació suficient) la integració a la xarxa 
pública o el pas a la privada sense concert.

- Reducció de les ràtios a les nostres aules: de-
fensem unes ràtios de com a màxim 15 alum-
nes per grup a l’etapa infantil, 20 a primària 
i 25 a secundària. Transitòriament seria pro-
gressiu fixar per al pròxim curs un màxim de 
22 alumnes a primària i de 27 a secundària a 
tots els centres, sempre que no suposi cap tan-
cament de grups públics. En les zones a on la 
demanda estigui per sota, les ràtios a tots els 
centres han de ser les que surtin de dividir el 
nombre total d’alumnes pel nombre de grups 
existents, sense tancar cap grup públic. En 
cap cas, aquestes ràtios no han de comportar 
l’acumulació ni la desigualtat en l’assignació 
d’alumnat amb necessitats especials en cen-
tres, zones o la xarxa pública.

- Recuperació l’hora lectiva pendent, 23 h a pri-
mària i 18 h a secundària, i retorn del caràcter lec-
tiu de les 2 hores de reducció a majors de 55 anys.

- Cobriment de les baixes i permisos de tot el per-
sonal docent i PAS des del primer dia i conversió 
de les substitucions d’un terç en mitja jornada.

- Estabilització del personal interí, garantint la 
seva continuïtat i reduint la seva precarietat. 

Revertim les retallades!
Recuperem la democràcia als centres! Eduquem Sense Por!

Exigim el cobrament del juliol i l’alta des del 
primer fins a l’últim dia del curs escolar.

La inversió actual en educació a Catalunya 
està al voltant del 3% del PIB quan la mitjana 
europea supera el 5% i la mateixa LEC parla 
d’invertir un mínim del 6% a partir del 2018. 
És a dir, que per complir allò que diu la seva 
pròpia llei els pressupostos s’haurien de dupli-
car. Tenint en compte que si es destinés a edu-
cació l’esmentat 6%, i es prioritzés l’educació 
pública per sobre de la privada, probablement 
es revertirien totes les retallades i permetria 
avançar cap a noves millores estructurals. Exi-
gim al Govern de la Generalitat un salt qua-
litatiu en la inversió en educació als propers 
pressupostos, no només per a l’aplicació de les 
mesures compromeses que ja haurien d’estar 
en vigor, sinó per satisfer moltes altres reivin-
dicacions. Com la creació dels grups i centres 
públics necessaris en condicions dignes en lloc 
de barracons, l’augment de personal de suport, 
l’increment de la partida assignada a les despe-
ses de funcionament que reben els centres i del 
finançament per a la formació, el pagament ín-
tegre de les vacances al personal interí i subs-
titut, el retorn de les pagues pendents i de la 

resta de drets laborals perduts, entre d’altres.
Alhora, exigim l’aturada del desplegament 
dels Decrets de plantilles i direccions empa-
rats per la LEC i la LOMCE, per tal de revertir 
la creixent jerarquització dels centres docents, 
la pèrdua de democràcia i de legitimitat del 
claustre en la presa de decisions, la selecció a 
dit del personal docent o les coaccions per tal 
de mantenir els llocs de treball.

Construïm un calendari 
de mobilitzacions des 
de baix 
En definitiva ens trobem davant un curs de-
terminant. Tant pel que fa als recursos mate-
rials, com aspectes organitzatius, de gestió del 
personal i dels centres, que poden condicionar 
la nostra pràctica docent i la mateixa qualitat 
educativa els propers anys. I tenim veritables 
opcions de guanyar. Però per fer-ho caldrà 
que construïm un pla de mobilitzacions que 
siguin les més participatives, contundents i 
continuades possibles. És per això que des de 
CGT Ensenyament cridem a:

- Fer assemblees als centres per debatre la si-
tuació en què ens trobem aquest curs i com 
podem avançar en la reversió de retallades i 
en la recuperació de democràcia als centres i 
per poder educar en llibertat i sense por. Ens 
podeu contactar per tal que hi participem i 
expliquem la nostra visió com a sindicat.

- Participar de les assemblees/ reunions de 
zona o aquelles assemblees que es puguin con-
vocar per a coordinar centres i zones per tal 
de contrastar demandes i propostes, i decidir 
conjuntament i assembleària quines i quan es 
poden dur a terme.

- A la resta de sindicats: a endegar conjunta-
ment aquest procés de debats i assemblees per 
debatre i concretar des de baix un pla de lluita 
per assolir les reivindicacions que entre totes 
definim de mínimes. En aquest sentit, espe-
rem que si s’inicia aquest procés la continuïtat 
del mateix, les dates de les mobilitzacions i si 
es desconvoquen o no a partir d’allò que ofe-
reixi el Departament, també es decideixi as-
sembleàriament en lloc d’en despatxos a porta 
tancada.
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Notícies sindicals
Acomiaden dues 
treballadores de 
l’empresa Array 
de Folgueroles per 
queixar-se per les altes 
temperatures

A inicis d’estiu, a l’empresa Array de Folgue-
roles, dedicada a la injecció de plàstics, les 
temperatures que havien de suportar les tre-
balladores durant la jornada laboral al lloc de 
treball, superaven els 30°C arribant per mo-
ments fins els 35°C i des del comitè d’empresa 
(CCOO i UGT) no han fet res per tal de corre-
gir-ho. Sense sistemes de ventilació adequats, 
amb aigua que han de pagar si volen mitigar 
el calor, les treballadores van dirigir a la direc-
ció de l’empresa un escrit per tal que el Servei 
de Prevenció (SP), encarregat de vetllar per la 
salut de les treballadores, efectues el control 
de les temperatures i prengués les mesures ne-
cessàries per superar aquesta situació.

La resposta de la direcció de l’empresa va ser 
immediata: no només no va acceptar l’escrit 
sinó que va acomiadar en aquell moment a 
dues treballadores pel sol fet de demanar que 
el SP fes la seva feina. Un acte de despotisme 
empresarial de l’empresa Array que entén les 
relacions laborals des de la submissió i el si-
lenci de les treballadores.

Les treballadores no només tenim dret a un sou 
per la feina, tenim dret a la salut laboral, a unes 
condicions dignes als centres de treball i a cada 
lloc de feina. I és responsabilitat de l’empresa 
vetllar per la salut de tota treballadora.

Han interposat denuncia a Inspecció de Tre-
ball per incompliment de condicions de treball 
i l’acomiadament també està denunciant. Des 
de la CGT d’Osona denunciem aquesta re-
pressió laboral i sindical i exigim la readmissió 
immediata de les companyes i unes condicions 
laborals dignes que no suposin un perill per la 
salut. Els beneficis de l’empresa els generem les 
treballadores i aquests han de servir per millo-
rar la qualitat de les condicions laborals al lloc 
de treball i no per engreixar les butxaques dels 
amos a costa de la salut de les treballadores.
En aquests temps que corren, on la feina és 
utilitzada com a xantatge vital, les treballado-
res no podem restar callades davant la prepo-
tència empresarial. La solidaritat és l’eina de la 
classe treballadora i és fa imprescindible per 
lluitar contra el capital. Tota repressió cap a 
una companya es un atac a totes.
Secretariat Permanent de la CGT-Osona

Tres treballadores de 
l’empresa de serveis 
culturals d’Olot Educart 
acomiadades després 
de presentar una llista 
de demandes per 
pal·liar la precarietat 
laboral
El sindicat CGT ha denunciat l’acomiadament 
de tres treballadores de l’empresa Educart, Ser-
veis Educatius i Culturals SL, una empresa que 
opera en una desena de museus i equipaments 
culturals de la demarcació de Girona. El sin-

dicat assegura que aquestes treballadores han 
estat acomiadades per haver exigit millores la-
borals i per haver constituït una secció sindical. 
L’empresa està gestionada per Eva Duran i Mi-
reia Tresserras, que va ser cap de llista de la CUP 
a Olot i que va dimitir com a regidora el mes de 
juny al·legant “raons personals” i “excés de feina”.
Segons explica la CGT, el conflicte va esclatar 
a l’abril, quan cinc representants de la plan-
tilla van presentar a la direcció una llista de 
demandes per pal·liar la precarietat laboral. 
La llista incloïa, entre altres, un increment sa-
larial, que es paguessin els desplaçaments de 
treball i canvis organitzatius que permetessin 
conciliar la vida laboral amb la vida social i 
familiar. Les treballadores cobraven 7 euros 
nets l’hora per realitzar feines que requerien 
formació i especialització, com gestió de re-
serves, disseny d’activitats educatives o vi-
sites i tallers en diferents idiomes. Com que 
l’empresa no pagava els desplaçaments de tre-
ball, el salari real per una jornada completa 
podia ser en alguns casos inferior a 900 euros 
mensuals. El sindicat assegura que en les èpo-
ques de més feina algunes persones podien 
treballar durant quinze dies consecutius, i po-
dien superar les 50 hores setmanals.
La direcció va acceptar algunes de les pro-
postes de les treballadores, però va rebutjar 
l’increment salarial i la possibilitat de pagar 
els desplaçaments, al·legant que això com-
prometia la viabilitat econòmica de l’empresa. 
Aleshores es va iniciar un període de negocia-
ció que es va prolongar durant dos mesos. Se-
gons explica la CGT, les treballadores no van 
fer vaga perquè creien que podien arribar fà-
cilment a un acord. Els museus i equipaments 
culturals pels quals treballa Educart van 
implicar-se en el conflicte i en alguns casos 

van oferir increments pressupostaris de fins 
el 15% per tal que les treballadores poguessin 
millorar les condicions laborals. Tot i això, la 
negociació va acabar de forma abrupta el 29 
de juny, quan Educart va acomiadar per sor-
presa tres membres de la secció sindical. Una 
de les persones acomiadades és una dona de 
57 anys i una altra estava en aquells moments 
de baixa per accident.
Segons el relat del sindicat, mentre les treba-
lladores esperaven una contraoferta, Educart 
va contractar una consultora especialitzada 
en reestructuracions i deslocalitzacions, que 
va elaborar un informe per justificar els aco-
miadaments “per raons econòmiques”. D’un 
dia per l’altre, Educart va abandonar cinc ser-
veis i va deixar sense feina tres persones, amb 
l’argument que els serveis no eren sostenibles. 
El sindicat considera, tanmateix, que l’informe 
és un “muntatge comptable” per emmasca-
rar la repressió sindical. La CGT demanarà la 
readmissió de les tres treballadores i denunciarà 
l’empresa per acomiadament improcedent.
Després de la reestructuració, Educart con-
serva l’activitat en una desena d’equipaments, 
com el Museu d’Art de Girona, la Casa Masó, 
el Museu de l’Exili, el Museu de l’Empordà, el 
conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, 
la Ciutadella de Roses i el Castell de la Trini-
tat, entre altres. L’empresa té en plantilla una 
vintena de persones i gestiona un volum de 
negoci de mig milió d’euros anuals. Segons 
el Registre Mercantil, l’única administradora 
és Eva Duran. Mireia Tresserras va abando-
nar les responsabilitats corporatives quan va 
accedir a l’Ajuntament d’Olot. Tot i això, la 
CGT assegura que Tresserras manté un peu a 
l’empresa. El sindicat considera que la dimis-
sió de l’exregidora de la CUP està relacionada 

Manuel Quesada

Aquest mes d’octubre se celebra a Iguala-
da el XI Congrés de la Confederació Gene-
ral del Treball de Catalunya (CGT). Cent 
anys després del famós Congrés de Sants, 
l’anarcosindicalisme —o almenys la seva or-
ganització més rellevant— es torna a trobar 
amb reptes que cal afrontar. El creixement de 
l’organització, els profunds canvis en les rela-
cions laborals, les diferents vagues generals i 
la resistència d’alguns a vehicular aquest crei-
xement en clau de lluita posen la CGT en una 
cruïlla de difícil superació.

Però què tenen a veure el Congrés d’Igualada 
i el Congrés de Sants? A primera vista sem-
bla que poca cosa, però els que coneixem 
l’organització per dins, les seves limitacions i 
grandeses, sabem que aquest comici pot esde-
venir decisiu, almenys per al seu futur a mitjà 
termini.

El Congrés de Sants (el primer de la CNT ca-
talana) es coneix, sobretot, per la decisió de 
transformar internament l’organització i pas-
sar de les societats d’ofici als sindicats únics, 
que són els que regeixen actualment. Una altra 
aposta destacada fou la d’expandir el sindicat 
més enllà dels centres on ja tenia presència, 
amb una tenaç campanya propagandística que 

De Sants a Igualada

aconseguí quadruplicar l’afiliació en mig any. 
Amb el que ens hem de quedar, però, és amb 
el fet que aquelles iniciatives eren la conse-
qüència, des del punt de vista de la praxi, d’una 
encertada anàlisi de la realitat: els temps can-
viants i la industrialització a marxes forçades 
que havia viscut Catalunya requerien una nova 
manera d’entendre i practicar l’acció sindical. 

Aquest octubre la CGT s’enfronta igualment 
a reptes similars. Cal adaptar-se a la realitat 
canviant. Evidentment, ara no està sobre la 
taula una reorganització interna com la del 
1918. Però sí que cal un replantejament i una 
aposta decidida de sortir de la zona de con-
fort, com van fer els companys a Sants, i inten-
tar arribar als llocs on no arribem.

Cent anys enrere, com avui, no faltaren les 

resistències dels més purs a les noves apostes, 
les quals veien com un atac a l’essència del 
que eren. O també com un atac a l’autonomia 
sindical, cosa que pot recordar, segons com, 
al xiringuitisme de determinada gent que, per 
comoditat, control o immobilisme, prefereix 
un organització atomitzant.

Així doncs, la tessitura en què ens trobem 
ara mateix no és cap altra que la de construir 
una organització que sigui com aquella que 
aquells homes i dones de Sants van concebre: 
una eina útil per al conjunt de la classe treba-
lladora.

I això passa per sortir al carrer, abandonar la 
zona de confort i provar, intentar, equivocar-se 
i tornar a provar. Per una aposta decidida per 
la propaganda, la participació i la formació in-
terna, i no per l’aïllament i l’autoreferencialitat 
sectària. Per no renegar del creixement i apos-
tar per la formació i la integració de la massa 
treballadora en la nostra praxi. Per continuar 
i consolidar el rumb que ara fa quatre anys es 
va adoptar al Congrés de Mataró.

I per això cal arremangar-se i mullar-se. I, ja 
se sap: qui fa coses treballa amb contradic-
cions; qui no, mor lentament en la seva pròpia 
inòpia i desarrelament social.
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amb el conflicte i denuncia que el comporta-
ment de l’empresària és incompatible amb un 
partit polític que es presenta com a defensor 
dels drets dels treballadors.
* Notícia publicada a L’Ariet

Els socorristes de les 
platges de Barcelona 
presenten denúncia 
a Inspecció de Treball 
perquè les cadires 
de vigilància no 
garanteixen la salut 
dels treballadors i la 
seguretat dels banyistes
Els socorristes de CGT de les platges de Barcelo-
na presenten una denúncia a Inspecció de Tre-
ball contra l’Ajuntament de Barcelona, la AMB 
(Àrea Metropolitana de Barcelona) i la UTE Sal-
vamar: Eulen S.A.- Aunar Group 2009 S
Fa anys que els socorristes de les platges de 
Barcelona reclamen unes cadires de vigilàn-
cia que serveixin tant per garantir la seguretat 
dels banyistes com la protecció de la salut dels 
treballadors. Les cadires de vigilància actuals 
tenen més de 30 anys d’antiguitat, estan total-
ment antiquades i els sistemes de vigilància i 
seguretat en el mar han evolucionat molt.
El passat mes de juliol, s’ha presentat un nou 
prototip a la premsa i la CGT ho hem denun-
ciat a Inspecció de Treball per no complir la 
Llei de prevenció de riscos laborals, ni tampoc 
garanteix la seguretat dels banyistes. Els soco-
rristes no han tingut l’oportunitat de partici-
par en la seva elaboració, desaprofitant-se els 
molts anys d’experiència que podrien haver 
aportat millores substancials.
En diverses reunions i escrits els treballa-
dors del servei de salvament i socorrisme de 
Barcelona li han proposat a l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’AMB (Àrea Metropolitana de 
Barcelona) participar en la realització de les 
millores necessàries per tenir un lloc de tre-
ball que serveixi per complir les seves fun-
cions amb eficàcia, i la resposta ha estat la 
presentació d’un prototip realitzat per l’AMB, 
amb el beneplàcit de l’Ajuntament, no tenim 
constància en cas contrari, on no es garantirà 
ni la seguretat dels banyistes ni la salut dels 
treballadors.
Les cadires de socorrisme no es poden dissen-
yar exclusivament per persones que realitzen 
les seves funcions darrere d’un ordinador, s’ha 
de comptar amb els treballadors, amb la seva 
opinió, amb els seus anys d’experiència, etc. i 
el que s’ha fet ha estat presentar un prototip 
que no compleix els mínims requisits exigi-
bles per a les platges de Barcelona, visitades 
cada any per 4,5 milions de visitants entre 
abril i setembre i on es realitzen per part dels 
socorristes unes 5.000 actuacions anuals de 

les quals unes 60 són de gravetat (ofegaments, 
infarts, fractures òssies, etc).
El nou prototip presentat per la AMB, és més 
modern, però no millora substancialment les 
prestacions de les actuals, solament la seva 
façana: té una altura insuficient, s’allunya la 
ubicació de la riba de la platja (els parasols dels 
banyistes impedeixen la visibilitat), en la posi-
ció tancada per protegir-se dels canvis climàtics 
no hi ha ventilació i es generen altes tempera-
tures en el seu interior, també s’han d’ancorar 
en una base de concret de 5000 quilograms 
enterrada en la sorra, el que fa molt difícil la 
mobilitat de la torre depenent de l’orografia de 
la platja de cada moment i els requisits de vigi-
lància segons l’etapa de la temporada.
Quant a la salut dels socorristes no s’utilitzen 
materials que eliminin les radiacions ultravio-
lades adequadament, les cabines no es tanquen 
quan no hi ha servei i per tant estan accessibles 
per a qualsevol persona sent conflictiu especial-
ment a la nit i amb el consegüent risc biològic 
(orina, vòmits, etc) per als treballadors, tampoc 
s’especifica si són segures en cas de tempesta 
elèctrica. Exigim que es compleixi amb la vi-
gilància i es realitzin revisions dermatoògiques 
donades la gran exposició al sol i l’absència de 
mesures preventives existents en l’actualitat.
El problema per trobar un interlocutor 
s’agreuja per la següent amalgama administra-
tiva: l’Ajuntament de Barcelona licita el servei 
de salvament i socorrisme de les platges de la 
ciutat de Barcelona, l’empresa UTE Salvamar: 
Eulen S.A.- Aunar Group 2009 SL és qui con-
tracta als treballadors, però hi ha serveis a les 
platges com les cadires dels socorristes que les 
gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb el que ens trobem que hi ha tres ens que 
participen en el mateix servei, però tots ells 
deriven les responsabilitats en els altres. Això 
provoca una indefensió total en els treballa-
dors per actuar fins i tot en temes tan seriosos 
com és la prevenció de riscos laborals i la se-
guretat dels banyistes.
La plantilla actual del servei de salvament i so-
corrisme de Barcelona és de 108 persones fixes-
discontínues entre socorristes, coordinadors, 
tècnics d’emergència sanitària, infermers i per-
sonal de banys adaptats; més 5 socorristes que 
actualment estan amb contracte de substitució 
i els metges que no formen part de l’empresa.
La CGT volem un servei de socorrisme de 
qualitat a les platges de Barcelona que garan-
teixi la seguretat dels banyistes i la salut dels 
treballadors. A més de campanyes publici-
tàries d’autobombo realitzades pels diversos 
estaments polítics, sempre s’obliden dels tre-
balladors i dels usuaris. No utilitzar materials 
ni un disseny correcte que evitin les radia-
cions ultraviolades, la impossibilitat de moure 
la torre dificultant la bona visibilitat dels ban-
yistes, l’impediment a la participació dels tre-
balladors en el desenvolupament del model de 
lloc de vigilància i tot l’anteriorment exposat, 
ens fa pensar que realment no hi ha interès a 
aconseguir una torre de vigilància útil, sinó 
mostrar una imatge nova, però no millorar les 

seves prestacions ni en seguretat ni en salut.
El passat 30 d’agost vam convocar una con-
centració de socorristes de les platges de Bar-
celona, que es va portar a terme a la platja de 
la Nova Icària.
Secció Sindical CGT Socorristes Platges de Bar-
celona

Davant la greu situació 
generada per la manca 
de resposta de la DGAIA 
front a l’arribada 
d’infants i adolescents 
no acompanyats a 
Catalunya
Des del Sector Social CGT DENUNCIEM:
- La situació insostenible i de caos generalitzat 
en la que ens trobem – tant els professionals 
del sector com el conjunt dels infants i adoles-
cents sense referent a Catalunya o ja tutelats per 
l’Administració – degut a la manca de previsió 
i la irresponsable improvisació de la DGAIA, 
amb un fet que ha acabat esclatant com una greu 
emergència social anunciada des de fa temps.
- La manca d’instruccions clares des de fa un pa-
rell de mesos quan la porta d’entrada al sistema 
de protecció va deixar de fer-se des de la Fisca-
lia de Menors de la Ciutat de la Justícia, a causa 
de les reiterades denúncies sobre les condicions 
d’acollida, amb les següents conseqüències:
- Els/les professionals que rebem aquests ado-
lescents estrangers no podem fer la nostra fei-
na, ja que no sabem on portar-los ni podem 
garantir que es respectaren el seus drets. Els 
joves s’han d’esperar hores i hores a comissa-
ries i altres serveis sense poder ser atesos ade-
quadament fins que l’Administració catalana 
es faci càrrec d’ells com marca la llei.
- No es cobreixen les necessitats bàsiques com 
el menjar, un lloc decent per dormir fins que 
puguin anar a un centre d’acollida i poder ac-
cedir a una dutxa i roba de recanvi (fins i tot 
alguns han hagut de dormir al carrer).
- No s’està fent un control i tractament de pos-
sibles malalties infeccioses.
- Han augmentat els conflictes i agressions 
(fins i tot amb armes blanques) envers els pro-
fessionals i entre els propis joves.
- Els espais on han d’esperar no son adequats ni 
tenen a vegades a ningú que parli llur llengua
- La manca de coordinació entre la DGAIA i 
els cossos policials, que acaben fent una tas-
ca que no els correspon, ingressant infants i 
adolescents en centres de menors de forma 
aleatòria, sense cap tipus de rigor educatiu 
ni professional, ni de revisió mèdica abans 

d’ingressar en un centre.
- L’increment del racisme i xenofòbia arran 
l’estigmatització de la migració jove, amb al-
gunes comissaries i la pròpia DGAIA que 
s’han negat en certes ocasions a fer-se càrrec 
d’adolescents perquè «tenen pinta d’adults», 
tot plegat amb una manca de treball comuni-
tari amb els veïns i veïnes que han de conviure 
amb aquests adolescents al seu barri.
- L’agreujament de la manca de recursos econò-
mics i humans ja existent als centres per fer 
front a la protecció de la infància. Fa anys que 
la DGAIA es troba desbordada, amb centres 
sobreocupats i amb una problemàtica creixent 
de violència estructural a causa de que són 
llocs que funcionen com magatzems d’infants 
sense que les professionals puguem fer un tre-
ball educatiu, individualitzat i coherent: barre-
jant tipologies i edats; amb infants amb pro-
blemes de salut mental, conductes violentes i 
problemes de consum de tòxics; amb infants 
de curta edat que copien per mimetisme con-
ductes de risc sense que les educadores socials 
puguem evitar-ho; amb freqüents agressions 
greus entre infants i cap a les professionals.
- L’existència de centres de menors de fins a més 
de 60 places, sense la possibilitat de cap treball 
educatiu, purament assistencials, incomplint la 
normativa sobre infància a nivell nacional, estatal 
i internacional, situació reiteradament denuncia-
da pel Síndic de Greuges i Defensor del Pueblo.
- La manca de transparència i control 
en l’obertura de centres per respondre a 
l’emergència social:
* Amb centres gestionats per fundacions pri-
vades amb ànim de lucre, sovint integrades en 
les patronals ECAS i FEDAIA, sense una co-
rrecta supervisió per part de la DGAIA de les 
seves línies educatives ni d’un ús correcte dels 
diners públics que se’ls dona.
* Adjudicació “a dit“ i sense licitacions públi-
ques de la gestió d’aquests nous centres, resi-
dències i fins i tot d’albergs de colònies.
* L’aplicació d’una llei d’estrangeria molt res-
trictiva, poc acollidora i racista abans que la 
llei de protecció a la infància.
Front aquesta greu situació DEMANEM que 
es prenguin mesures de manera urgent per:
- Respectar els drets de tots els infants i ado-
lescents, indiferentment del seu origen, i pro-
tegir-los realment com marca la llei.
- Protegir la tasca de les treballadores i els tre-
balladors del sector social i respectar els seus 
drets laborals (en especial en relació a la salut 
laboral) i la seva dignitat professional.
- Dissenyar un sistema de protecció a la infàn-
cia que doni resposta a la realitat que vivim i 
dotar-la dels recursos humans i materials ne-
cessaris.
Sector Social de la CGT Ensenyament
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“La suposada crisi de les pensions no existeix”
Júlia Gamissans Martínez

Amb una jaqueta feta de retalls de diferents te-
les acolorides i un paraigua a la mà, arriba al 
bar on iniciarem la conversa. Miren Etxezarre-
ta és una economista i intel·lectual radicalment 
crítica amb la teoria econòmica dominant. Va 
néixer a Ordizia, al País Basc, i des de 1968 ha 
transmès el seu coneixement a les aules univer-
sitàries. Precisament, per respondre a la neces-
sitat d’habilitar esquerdes dins l’ensenyament 
econòmic mainstream, va ser una de les fun-
dadores del Seminari d’Economia Crítica Taifa 
ja fa catorze anys. Etxezarreta subratlla que el 
capitalisme mai ha tingut rostre humà i que la 
societat s’ha d’apoderar per fer-hi front. Ella, als 
82 anys, com milers de ciutadanes, es veu afec-
tada per l’anomenada “crisi” de les pensions i 
acusa el sistema actual d’esprémer la població.

- El sistema de pensions públic actual és via-
ble?
Si es manté igual que ara, és molt probable 
que tingui problemes. Però no hi ha cap motiu 
perquè hagi de seguir d’aquesta manera. Per 
tant, oi tant, que és viable!

- La classe política i els mitjans de comuni-
cació parlen de la crisi de les pensions. És 
real aquesta crisi?
La suposada crisi de les pensions no existeix. 
És un concepte fabricat i construït socialment 
per aquells que volen fer creure a la gent que 
està en perill. Aquesta por induïda té com a 
objectiu estimular les persones que tenen es-
talvis a crear pensions privades. El mecanisme 
de fons és senzill: liquidar les pensions públi-
ques. Tu no diràs a una persona: “Fes-te una 
pensió privada”; en canvi, sí que pots ame-
naçar-la dient-li que la seva pensió pública 
corre perill, i esperar que el missatge sembri 
la por. Darrere de qualsevol crisi hi ha uns in-
teressos.

- I, en aquest cas, de qui són?
Del sistema financer, és clar. Necessita flux 
de diners per invertir, aconseguir beneficis 
i així augmentar el seu poder. Els inversors 
mundials més potents són els fons de pen-
sions privats. Aquests juguen amb el factor de 
l’experiència i el poder. I cada cop volen més 
diners.

- Si s’implementa a l’Estat espanyol un mo-
del com el de Xile de Pinochet –on entitats 
privades del sector financer gestionen els 
comptes individuals en els quals cada treba-
lladora posa el 10% del seu salari per a una 
futura pensió–, què passarà?
Serà un fracàs. La majoria de la població es-
panyola es trobaria immediatament fora del 
sistema, ja que no té estalvis. Però, el proble-
ma real és l’enorme risc que suposa deixar els 
diners de les pensions en mans de la borsa, 
perquè aquestes es trobarien sempre en un 
continu vaivé: es perd i es guanya cada dia. A 
més, els que defensen els fons privats engan-
yen amb una falsa veritat.

- Quina?
Asseguren que les pensions privades acu-
mulen la riquesa de l’any anterior, és a dir, 
que sempre tindràs més diners dels que has 

invertit. Tanmateix, això no és veraç, perquè 
l’acumulació mitjana de capital anual acostu-
ma a ser inferior a la taxa d’inflació. Els preus 
pugen més que els beneficis, és a dir, parlem 
d’una acumulació no real. Per tant, la gent re-
cuperaria menys diners que els invertits. Des-
prés, al mal negoci de les pensions privades 
s’hi sumen els cobraments que fan els bancs 
per la gestió. Són arriscades, pateixen una pè-
rdua de valor i són cares.

- Per aconseguir una pensió digna, quants 
diners s’haurien d’estalviar?
La gent acostuma a obrir-se fons de pensions 
privats quan acaba de pagar la hipoteca. Par-
lem de persones d’uns 50 anys. Així doncs, 
per garantir-se una pensió de 898 euros men-
suals haurien d’estalviar 272.000 euros abans 
de jubilar-se. Per arribar a la pensió màxima 
actual, que són aproximadament 2.500 euros, 
la xifra augmenta a 747.000 euros. Quantitats 
impossibles. Per això, els bancs han canviat el 
seu discurs. Ja no diuen que les pensions pri-
vades substituiran les públiques, sinó que les 
complementaran.

- Aleshores, què passaria amb totes aquelles 
persones que no poden estalviar?
S’aniria cap a un model com el dels Estats 
Units, on els vells pobres treballen en feines 
professionalment degradades, com és omplir 
les bosses de menjar als supermercats. De fet, 
sembla que d’aquí poc es tramitarà una llei 
que permetria als jubilats incorporar-se al 
món laboral.

- I qui els donarà treball?
Aquest és el problema. El nostre mercat és 
diferent que el dels Estats Units o el del Japó. 
Aquí una persona de 50 anys que perd el tre-
ball ja no té opció a la reinserció, ja que els 
joves estan disposats a fer les feines precàries 
que als altres països anirien dirigides als vells.

- Qui ens ha portat a aquesta situació?
El PP i el PSOE les han fet de tots colors, 
però realment qui està darrere de tot això és 
el Banc Mundial (BM) i el Fons Monetari In-
ternacional (FMI). Tots dos han dissenyat un 
model de futur basat en les pensions privades. 
La proposta del BM és fixar una pensió molt 
baixa per als més pobres i establir que el capi-

tal que recapten les empreses dels salaris dels 
treballadors passi directament a un banc fi-
nancer. El que és increïble és que això ja passa. 
Una part de l’últim augment del sou que vaig 
rebre a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) ja revertia en un pla de pensions privat.

- En algun país les pensions privades funcio-
nen amb èxit social?
A Holanda les pensions privades són molt 
altes, representen un 130% del PIB. La di-
ferència és que el nivell de vida de les perso-
nes d’aquest país permet l’estalvi. En canvi, 
actualment, a Espanya ser mileurista és quasi 
un miracle. Per tant, els salaris del nostre Es-
tat no són compatibles amb un model privat 
de pensions. Fa gràcia quan els bancs i les 
institucions públiques diuen que “les pen-
sions privades aquí són petites perquè les pú-
bliques són massa generoses”. Ells defensen 
que la gent hauria d’estalviar més i la manera 
d’aconseguir-ho és collant-los.

- I les públiques?
Funcionen a tots els països de l’euro.

- Per què aquí no?
El sistema d’Espanya funciona perquè els tre-
balladors en actiu mantenen els passius. És a 
dir, nosaltres hem pagat per les pensions de la 
generació anterior a la nostra, els diners que 
vam invertir ja no existeixen. Ara els joves 
paguen les nostres pensions. És per això que 
aquest sistema de repartiment pot produir 
problemes. Està mal dissenyat i té trampa.

- Amb què ens enganyen?
Principalment, és un sistema que respon a 
unes altres circumstàncies històriques. En 
aquests moments és insostenible que els tre-
balladors en actiu mantinguin els jubilats, 
perquè el seu salari és més baix i tenen con-
tractes precaris. No obstant això, es produeix 
més riquesa social que en el passat. El que és 
important és com es distribueix, perquè di-
ners en tenim.

- Menys població treballadora genera més 
benefici.
Exacte. Per tant, és ridícul que les pensions 
siguin transaccions entre treballadors i no es 
financin amb el benefici social. Un exemple 
clar: als anys seixanta, un 30% de la població 

Conversem amb... Miren Etxezarreta, economista crítica

“En aquests moments és insostenible que els 
treballadors en actiu mantinguin els jubilats, perquè el 
seu salari és més baix i tenen contractes precaris”

“Darrere de la ‘crisi’ de les pensions hi ha els 
interessos del sistema financer, que necessita 
flux de diners per invertir, aconseguir 
beneficis i així augmentar el seu poder”

“El PP i el PSOE les han fet de tots colors, però 
realment qui està darrere de tot això és el Banc 
Mundial (BM) i el Fons Monetari Internacional 
(FMI). Tots dos han dissenyat un model de 
futur basat en les pensions privades”
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“La suposada crisi de les pensions no existeix”

Conversem amb... Miren Etxezarreta, economista crítica

“Els salaris de l’Estat espanyol no són 
compatibles amb un model privat de pensions”

treballava al camp i no produïa el necessari 
per menjar; en canvi, ara, només amb el 3% 
de la societat que es dedica a l’agricultura es 
crea excedent que permet l’exportació. És cert 
que no som tantes persones cotitzant, però 
què importa si es produeix més; si el país és 
més ric.

- Un corrent d’economistes opina que la tec-
nologia hauria de cotitzar. Què en penses?
Penso que la solució és molt més fàcil: deixem 
de cotitzar per salari i fem-ho per valor afegit. 
Paguem el valor afegit per tot i no ho podem 
fer per les pensions?

- L’exèrcit, la monarquia, la sanitat, 
l’educació... beuen dels pressupostos gene-
rals. Com és que les pensions no?
Aquesta decisió es va prendre el 1995. Fins 
aquell moment les pensions generaven un su-
peràvit que s’utilitzava per cobrir altres despe-
ses. Al Pacte de Toledo es va decidir separar 
les pensions de les despeses col·lectives i crear 
un fons, per així preservar els diners destinats 
a les jubilacions. I ara on són? Es van invertir 
per comprar i vendre deute públic. Però això 
és una altra història amb la seva faceta fosca.

- Alguna solució per la situació actual?
Sí, i tant! A més és immediata i no necessita 
gaires canvis.

- Quina?
Existeixen diverses vies. La més ràpida podria 
ser racionalitzar el sistema. Primer de tot ens 
hauríem de preguntar: Per què la gent que 
supera els 3.500 euros no cotitza més? O per 
què les empreses que ofereixen treball tenen 
“una tarifa plana” que equival a pagar menys 
impostos? Després hauríem de posar fi al frau 
i a l’elusió fiscal. S’estima que el frau suposa 
80.000 milions d’euros menys de recaptació 
anual, però l’import de l’elusió es desconeix. 
Hi ha moltes altres solucions a terminis més 
llargs.

- A què et refereixes amb elusió fiscal?
Doncs a totes aquelles normes que permeten 
legalment pagar menys impostos. Les apli-
quen les grans multinacionals com el Zara o 
l’Ikea.

- I què més es podria fer per aturar la “crisi” 
de les pensions?
Finançar-les amb els impostos. Fa poc s’han 
comprat armes per un valor de 10.000 milions 
d’euros, s’ha fet un rescat financer i se sub-
venciona els mitjans de comunicació. Si hi ha 
diners per tot això, també n’hi ha per comple-
tar les pensions. Altres vies, igual de senzilles, 
seria que les empreses cotitzessin per IVA, no 
per salari, o que en comptes d’invertir en una 
pensió privada augmentessin les cotitzacions 
en els salaris.

- Tot el que comentes són solucions sense 
canviar substancialment l’estructura del sis-
tema actual, per què no s’apliquen?
Perquè l’interès és el que és. El capitalisme 
converteix tot allò que és un avantatge per 
la societat en un problema: que augmen-
ti l’esperança de vida és positiu, però es ven 
com un problema. Així ho expressa Christine 
Lagarde, la directora de l’FMI: “Els avis viuen 
massa i això és un risc financer”. De la mateixa 

manera, el fet que hi hagi menys treballadors 
no és motiu per fer perillar les pensions per-
què la riquesa ha augmentat. La realitat és que 
a Espanya el PIB actual és més del doble que el 
de l’any 1977 i la població només ha augmen-
tat una quarta part. Digue’m tu com és que no 
hi ha diners.

- El pitjor encara està per venir. Què signifi-
carà l’aplicació del factor d’equitat interge-
neracional (FEI) i el factor de revalorització 
anual (FRA)?
El 2013 no es van atrevir a aplicar el FRA per-
què l’aplicació d’aquest càlcul suposava una 
reducció de les pensions. És per això que van 
decidir establir un augment del 0,25%, que en 
molts casos suposa el guany d’un euro al mes. 
A partir del 2019 tots dos factors entraran 
en vigor. El FEI penalitza l’esperança de vida 
–més anys de vida equivalen a una reducció 
de la jubilació. És graciós que es retalli tant en 
pensions mentre s’igualen els sous de la Poli-
cia Nacional amb els dels Mossos d’Esquadra, 
que tenen una diferència de 500 euros men-
suals.

- Un model utòpic de pensions?
No és utòpic, és necessari. Les pensions s’han 
de desvincular del món del treball. Molts dels 
joves actuals no trobaran feina; per tant, s’ha 
de dissenyar un model social que inclogui 
les pensions com un dret de ciutadania, com 
ho és l’ensenyament. La tecnologia cada dia 
deixarà més gent sense treball i el model de 
societat canviarà.

- El jovent té una responsabilitat.
Més que una responsabilitat. Han d’exigir que 
els drets socials estiguin coberts amb els Pres-
supostos Generals de l’Estat o es creï un siste-
ma que garanteixi unes rendes de ciutadania 
per a tothom. No tindran cap facilitat. El capi-
talisme s’aferrarà i no els donarà cap dret quan 
té països com l’Índia i la Xina, que són fonts 
il·limitades de beneficis i mà d’obra.

- Veus possible canviar el model?
Possibilísticament, no. El capitalisme és molt 
fort i tenim una societat molt desmembrada. 
Jo soc optimista i estic segura que el capita-
lisme no és etern. El que vingui després pot 
convertir-se en un sistema monstruós o en un 
model que lluiti per un canvi social. Confio en 
el futur perquè mai havia vist tants petits in-
tents per canviar-lo. El món està ple de micro-
cosmos que volen fer modificacions socials, 
ni que sigui fent horts urbans. El canvi radica 
en l’expansió d’aquests microcosmos. Aquests 
han d’evolucionar fins a generar un sistema 
nou que no estigui basat en els partits polítics, 
que són un concepte del passat.

* Entrevista publicada al número 451 de la ‘Di-
recta’

“En aquests moments és insostenible que els 
treballadors en actiu mantinguin els jubilats, perquè el 
seu salari és més baix i tenen contractes precaris”
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Membres de la CGT hem participat aquests 
dies de la campanya Serhilda - revolta en 
kurd- a les muntanyes de Qandil, al Kurdistan 
sud o Basur (zona ocupada per Iraq), amb la 
Brigada 19 de julio, formada per 12 persones 
de diferents col·lectius i territoris de l’Estat, 
que s’ha desplaçat aquest estiu al Kurdistan 
per conèixer i donar suport al moviment 
d’alliberament kurd.

La primera acció de la Brigada ha estat donar 
suport als militants i a la població que resisteix 
a Qandil als atacs de l’exèrcit turc. Des del mes 
de març, un cop acabada la invasió d’Afrin, la 
política expansionista del govern d’Erdogan 
va portar a intensificar els bombardejos en 
aquesta zona del nord del Kurdistan iraquià, 
fronterera amb Turquia, on resisteixen des de 
fa anys militants del PKK, amb l’argument de 
voler acabar amb aquest moviment. Part de 
la població de les muntanyes ha marxat, però 
altres continuen a les seves cases, units al mo-
viment, per defensar els seus mitjans de vida 
i el dret a viure a la seva terra. A més, a través 
de la campanya Serhilda, s’han fet diferents 
marxes i trobades a Qandil, en les que han 
participat joves kurds i internacionals, per tal 
de no deixar sola a la població de la zona i als 
militants en la defensa del Kurdistan, en un 
context en que les forces pesmerga de Basur 
no estan intervenint i que, fins i tot, han po-
sat trabes a les solidàries per arribar a la zona, 
com va passar amb la Brigada a qui van frenar 
el pas.

Un dels objectius d’anar a Qandil, on final-
ment es va poder arribar, ha estat, doncs, 
participar de l’acció d’escuts humans - part de 
la campanya Serhilda- per estar unides en la 
resistència i en la lluita per la llibertat, no no-
més del poble kurd, sinó de tots els pobles i 
classes oprimides del món. Un dels militants, 
de Rohilat o Kurdistan d’Iran, ens explicava 
que “cap estat ens farà independents; un Kur-
distan independent a Basur - com pretenia el 
referèndum del 25 de setembre, convocat en 
un mal moment i sense una estratègia al da-
rrera- , seguiria sent dependent de Turquia 
i d’EEUU. La veritable independència és la 
d’una societat on les persones són lliures de 
decidir i organitzar la seva vida”. Aquesta for-

CGT va participar de les accions 
de solidaritat amb Qandil

ma de convivència i organització comunitària 
l’hem pogut, no només veure, sinó també 
compartir aquests dies, en els moments de 
tasques quotidianes, de debats, i d’oci també, 
en que tothom participa i aporta. El tercer dia, 
ens van reunir i preguntar en què podem mi-
llorar. La seva idea és sempre avançar: “està 
bé saber què fem bé, però sobretot volem les 
crítiques, perquè ens ajuden a millorar”. No 
tenen por a la crítica, feta des de l’assertivitat 
i la voluntat transformadora. També veiem la 
seva disciplina, amb els horaris i les tasques, 
però sense deixar de tenir moments per riure 
i relaxar-se.

Al llarg d’aquests dies hem visitat la casa de 
dones de Qandil i hem parlat amb represen-
tants de la coordinadora de dones del movi-
ment, que compten amb estructures pròpies 
i participen en les estructures mixtes. La im-
portància de la dona és una de les bases del 
moviment i això vol dir, ens expliquen, no 
només estar al mateix nivell dels homes, sinó 
encapçalar la lluita. Ho podem veure en la 
determinació de les guerrilleres que viuen al 
campament, amb les periodistes que treballen 
per la televisió exclusivament de dones que, 
des de fa uns mesos, emet el moviment des 
de Bèlgica i amb totes les dones amb les que 

hem parlat aquests dies. “Encara ens cal fer 
molt més per arribar a cada una de les llars 
del Kurdistan, però estem treballant molt en 
formació per a dones i també per a homes”, 
ens expliquen. Per això han desenvolupat una 
nova concepció de les ciències socials en les 
que la transformació de la societat i la dona 
estan el centre, la jyneology.

Hem participat, també, de l’activitat del 14 
de juliol que vol commemorar l’alçament 
dels presos kurds a la presó d’Amed de 1982 
i mantenir viva la flama de resistència que es 
va encendre aleshores. I està clar que l’esperit 
de resistir i, també de vèncer, continua ben 
viu, perquè malgrat l’atac de països tant po-
tents com la Turquia de l’OTAN i l’Iran te-
nen clar que poden vèncer, perquè tenen la 
força de les persones i de les idees. Ens diuen 
que “Erdogan marxarà i nosaltres seguirem. 
L’atac d’Erdogan no és només contra el PKK 
i la població kurda, és contra una revolució 
que vol una veritable societat democràtica i 
l’alliberament de tots els pobles del món, que 
és el que fa por als estats feixistes”. Diuen que 
estan preparats en tot moment, i no obliden 
els seus morts o màrtirs, - shehids -, i per 
això el 14 de juliol en el marc de la festivitat 
de commemoració de l’acte de resistència de 

1982 vam visitar el cementiri de shehids i 
rendir-hi homenatge. I després, de tornada al 
campament, va ser el moment per les cançons 
revolucionàries i danses kurdes, perquè, sense 
perdre la memòria, la lluita continua. 
Tot i l’amenaça dels bombardejos que han 
estat gairebé diaris els darrers mesos – tam-
bé els dies que la brigada ha estat allà n’hi ha  
hagut prop del campament internacional -  i 
els combats en la zona més pròxima a la a la 
frontera amb Turquia, sorprèn veure les esto-
nes que dediquen a la música, a les danses i 
als jocs. “És una manera de mantenir la moral 
alta, però també de com entenem la revolu-
ció”, ens expliquen. Ens diuen que la Brigada 
els ha donat molta moral i a nosaltres també 
compartir tots aquests moments per seguir 
amb les nostres lluites als nostres pobles, ba-
rris, ciutats, des de la visió internacionalista 
que ens fa més fortes. Per els membres del 
moviment és molt important la solidaritat i la 
denúncia de les atrocitats del règim d’Erdogan 
des d’Europa: “teniu molta feina denunciant, 
fent boicot al turisme i als productes made in 
Turquia i manifestant-vos davant els conso-
lats i ambaixades turques”, ens diuen, a més 
d’estendre la revolució als nostres territoris
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Joan Palomes

El dia 20 d’agost va ser festa gran a Grècia. 
Oficialment, es tancava el mal anomenat res-
cat grec: vuit anys de memoràndums, crèdits 
asfixiants, revoltes ciutadanes, crisis gover-
namentals, ajustaments estructurals, acomia-
daments massius, retallades de tota mena, 
reformes fiscals, humiliacions i autoritarisme 
financer.

L’Ecofin, el consell de ministres d’Economia 
i Finances de l’eurozona, va decidir a final de 
juny que havia arribat el moment de superar 
la tutela econòmica i que Grècia ja estava pre-
parada per buscar en els mercats el seu propi 
finançament. Això sí, sota una estricta «vi-
gilància reforçada» i amb unes perspectives 
fosques. 

Condicions oneroses
Segons els experts d’Oxford Economics, «la 
sostenibilitat de les finances públiques gre-
gues està condicionada que l’executiu man-
tingui un alt superàvit primari les properes 
dècades», un eufemisme que, traduït, significa 
l’obligació de Grècia de tenir un superàvit pri-
mari —sense incloure els interessos del deu-
te— del 3,5% del PIB fins al 2022 i del 2,2% 
fins al 2060, mitjançant la tributació i les reta-
llades. Ininterrompudament.

Cap economia del planeta, mai, ha experi-
mentat un creixement sostingut durant 42 
anys. I tot plegat per pagar el deute als cre-
ditors financers que, ara, són els estats i els 
organismes europeus. L’anàlisi d’Oxford Eco-
nomics reconeix que és inevitable una nova 
reestructuració del deute. És qüestió de temps. 

Conseqüències del rescat
El rescat de la troica —l’FMI, la Comissió 
Europea i el Banc Central Europeu— ha con-
demnat Grècia a la precarietat perpètua. Avui, 
el deute grec arriba al 180% del seu PIB, el 
més alt de la UE. Des del 2010, el país ha rebut 
gairebé 300.000 milions d’euros en tres lliura-
ments (2010, 2011 i 2015), en condicions molt 
dures i amb unes conseqüències desastroses.

Actualment, s’estima que el 8% de la població 
grega ha fugit del país en cerca d’un futur mi-
llor; pel camí han anat quedant les víctimes 
del rescat. La taxa d’atur ha passat del 7,3% el 
segon trimestre del 2008, quan va començar 
tot, al 26,6% el 2015.

Entre el jovent, l’índex de desocupació gairebé 
arriba al 45%; la jubilació anticipada al sec-
tor públic s’ha incrementat el 48%, una xifra 
plausible per als neoliberals, perquè aprima el 
sector públic, però devastadora per a la guar-
diola de la Seguretat Social; els ingressos dels 
grecs ha caigut el 38,3%; la taxa de pobresa és 
del 22%; els pensionistes han patit una desena 
d’estisorades i han perdut un terç del poder 
adquisitiu, i el 30% dels negocis han abaixat 
la persiana.

Tot i la gravetat d’aquestes xifres hi ha una 
cosa més sagnant: la perversa selectivitat dels 
que paguen la factura. Una investigació sobre 
260.000 dades fiscals i d’ingressos de llars gre-
gues elaborat per la Fundació Hans Böckler re-
vela que les famílies més pobres de la piràmide 
social han perdut el 86% dels ingressos, mentre 
que les llars més riques només entre el 17% i 
el 20%; com també que la pressió fiscal sobre 
les primeres ha augmentat el 337%, mentre que 
sobre les llars de la cúpula, només el 9%.

El rescat que ha enfonsat Grècia

Indignació ciutadana
No és estrany, doncs, el profund escepticisme 
—quan no, rancúnia— dels grecs quan se’ls 
parla de la Unió Europea. És difícil oblidar la 
humiliació del 2015, quan el referèndum so-
bre la cancel·lació del memoràndum, que va 
obtenir gairebé el 62% de suport del poble, va 
ser ignorat per Brussel·les. Es va obligar el nou 
govern de Syriza, la gran esperança frustrada, 
a agenollar-se davant de la troica, en condi-
cions encara més infamants i usureres que les 
estipulades en el memoràndum original.

Tampoc és fàcil oblidar les ofenses provi-
nents de la premsa ale manya —Bild i Focus, 
principal  ment — que es referien a la «gan-
duleria» i a la «naturalesa maldestra» dels 
europeus meridionals i proposaven «la venda 
d’algunes de les moltes illes gregues».

El sacrifici quotidià dels grecs té uns bene-
ficiaris determinats que mantenen viva la 
indignació ciutadana. Al capdavall, només 
el 10,3% dels crèdits europeus rebuts ha ser-
vit per finançar les despeses estatals (sous de 
funcionaris, pensions, educació, sanitat, segu-

retat), mentre que el 89,7% restant s’ha desti-
nat a retornar el deute i els seus interessos i a 
rescatar —«recapitalitzar», segons la retòrica 
financera— els bancs.

En el moment culminant de la fallida grega, du-
rant el corralito, els primers de la cua de creditors 
eren els bancs, els principals propietaris de deu-
te grec. Una petita mostra: la francesa BNP Pa-
ribas, que posseïa més de 5.000 milions d’euros 
en deute, la belga Dexia (3.500 milions d’euros), 
Société Générale (2.900 milions d’euros), HSBC 
Holdings (2.516 milions d’euros), Royal Bank 
of Scotland (2.412 milions d’euros), Deutsche 
Postbank (1.400 milions d’euros) i Deutsche 
Bank (1.100 milions d’euros).

En aquells moments, la banca europea aca-
parava 190.000 milions d’euros en bons 
grecs, portuguesos, espanyols i irlandesos, 
i Brussel·les va dictaminar: cal rescatar els 
bancs. Convé recordar-ho.

Privatització del país
Les privatitzacions han estat un dels mecanismes 
mes efectius per fer caixa. Hi ha una institució, 
creada ad hoc i especialment humiliant, que té 

un protagonisme especial. L’estat grec ha transfe-
rit a Hellenic Corporation of Assets and Partici-
pations SA (HCAP SA), sense cap contrapartida, 
el conjunt dels actius del país durant 99 anys.

Ports, edificis de l’administració, hotels, mo-
numents declarats, la xarxa de gas natural, la 
xarxa d’aigua, boscos, platges, instal·lacions 
militars, carreteres nacionals i autopistes, fe-
rrocarrils, milers d’hectàrees de terres, empre-
ses públiques, etc., en venda 99 anys per obte-
nir 50.000 milions d’euros addicionals, tal com 
es preveu en el text del tercer memoràndum.

Els 50% dels beneficis, segons aquest docu-
ment, serviran per cobrir les necessitats de 
recapitalització dels bancs grecs; el 25% es 
destinarà a reemborsar el deute europeu, i 
la resta, a finançar inversions decidides pel 
mateix fons. Així doncs, els seus directors, el 
francès Jacques Le Pape i el barceloní David 
Vegara, segon de Pedro Solbes en el govern de 
Rodríguez Zapatero, tenen molt feina depre-
dadora per fer.

* Article publicat al diari Jornada
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Caravanistes Cegeteres

Per tercer any seguit CGT ha participat de 
manera activa a la caravana Obrint Fronteres. 
L’any 2015 va néixer la iniciativa de fer visi-
ble l’horror que s’estava vivint a Grècia amb 
el mal anomenat drama dels refugiats per mi-
tjà d’una caravana feminista que va travessar 
Europa demanant que s’obrissin les fronteres i  
uns passatges segurs pels que s’estaven ofegant 
a la  Mediterrània. El viatge de l’any passat va 
ser a les nostres pròpies fronteres a Melilla, un 
dels punts de la frontera sud de l’estat espanyol 
on es posen en evidència les polítiques (pio-
neres) de control de persones emigrants i els 
pactes amb països exteriors (en aquest cas el 
Marroc ). Aquest any la Caravana ha apostat 
per viatjar a Itàlia on s’ha multiplicat la peri-
llositat per accedir al seu territori després dels 
acords d’externalització i militarització de les 
fronteres. En un moment en que el seu actual 
govern ha apostat per una política migratòria 
obertament xenòfoba.

La Caravana pretén crear xarxes de Solidaritat  
internacional, denunciar l’Europa fortalesa i la 
vulneració de drets humans que genera grans 
desigualtats i patiments a les que es veuen 
obligades a fugir dels seus països; precisament 
per les polítiques neocolonials europees que 
juntament amb les dels EUA són responsables 
directes del tràfic d’armes, de les guerres a la 
zona del Pròxim i Mitjà Orient i de l’espoliació 
dels seus recursos naturals.

La mateixa Europa que cada vegada es blinda 
més, construeix nous murs i retorna en calent als 
que arriben als nostres territoris, és  la que des-
prés  presumeix de ciutats d’acollida i deixa en 
mans d’organitzacions i col·lectius la solidaritat 
cap a les persones que arriben als nostres països.

Aquestes polítiques deshumanitzadores re-
cauen doblement a les dones, que a més pa-
teixen abusos sexuals, explotació laboral i són 
sotmeses a tràfic de blanques, per no parlar 
de la càrrega d’embarassos i cura de menors, 
a través dels quals se’ls fa xantatge.

Davant d’aquesta situació, al voltant de 300 
activistes de tot el territori de l’estat espanyol, 
entre els que ens trobàvem al voltant de 20 
militants de CGT, ens hem embarcat en una 
caravana feminista cap a Itàlia, més un grup 
de 20 persones que malgrat les seves dificul-
tats econòmiques i laborals han participat a la 
caravana exprés del cap de setmana.

Iniciem el recorregut a Salt ciutat dormitori 
de Girona amb un 37% de migració que no 
pot elegir els seus representants i pateixen po-
lítiques xenòfobes des de l’ajuntament.

La nostra primera parada va ser a la fron-
tera franco italiana de Ventimiglia on 
l’entossudiment dels governs d’ambdós països 
causa morts en les seves fronteres. Allà vam 
viure una emocionant i multitudinària mani-
festació que va travessar tota la ciutat fent-nos 
sentir fins  a l’últim racó, denunciant les polí-
tiques de l’Europa fortalesa.

Després de prendre el ferri fins a Sicília arri-
bem al port de Palerm, on ens esperen  amb 
una calorosa  i afectuosa rebuda per part de 
nombroses organitzacions (entre les quals es 
trobaven els companys i companyes de la Flo-
tilla a Gaza , en una etapa del seu propi viat-
ge), que ens van acompanyar al centre de la 

Caravana a Itàlia,
una visió Cegetera

ciutat. Allà vam ser rebudes pel seu alcalde, 
que després  d’enfrontar-se a la màfia en els 
80 ha tornat a ser protagonista de polítiques 
migratòries valentes i defensores dels drets 
humans que l’han portat a declarar a Palerm 
port obert i respondre amb orgull que a la 
seva ciutat no hi ha emigrants perquè “tot el 
que viu a Palerm és palermitano”

També vam tenir ocasió de conèixer el projecte 
de  “mort digna “ creat per diverses organitza-
cions , i  vam   visitar el cementiri de Rotoli on 
donen sepultura a les persones emigrants que 
“moren abans d’haver viscut” i que denuncien 
que un sistema que ho permet no ens serveix .

Seguim a Catània, allà novament vam ser aco-
llides pels col·lectius de la ciutat. I vam  visitar 
el centre d’internament d’immigrants  més 
gran d’Europa: el CARA de Mineo, on vam  
comprovar en primera persona les dures con-
dicions en què  malviuen sense futur ni possi-
bilitats de trobar una sortida a la seva situació. 
Va ser un acte ple d’emocions, indignació, rà-
bia i impotència tant per caravanistes com per 
als que hi deixem amb el compromís de lluitar 
per enderrocar aquests centres.
Ens manifestem també a la localitat de Nis-

cemi, que té una base militar nord-ameri-
cana situada a una zona protegida, pionera 
en xarxes de comunicació per satèl·lit per al 
control militar de l’OTAN de la Mediterrània, 
anomenada sistema MUOS, les ones electro-
magnètiques estan provocant malalties i mort 
per les radiacions, sense esmentar les produï-
des pels drons que des d’allí es controlen. La 
instal·lació de l’estació MUOS a Niscemi va 
provocar des del seu inici un important movi-
ment popular de protesta, amb mobilitzacions 
i accions directes contra la base militar.

Com a comiat de Sicília vam acudir al Cen-
tre d’Acollida Calent de Pozzalo, on demanem 
de manera simultània amb activistes al port 
de Catània “obrir fronteres” continuant amb 
una manifestació per tota la ciutat fins arribar 
a l’edifici de FRONTEX, que gestiona les de-
portacions massives de les persones en trànsit.

Palermo i Catània ens van donar també 
l’oportunitat de contactar amb col·lectius lli-
bertaris amb els que compartim informació i 
contactes per al futur. La última etapa ens va 
portar a conèixer polítiques migratòries molt 
diferents en el  poble de Riace, Calàbria, poble 
recuperat gràcies a l’acollida de persones que 

han anat  arribant  a les seves costes des de fa 
24 anys fugint de les seves pròpies situacions 
d’emergència; però aquesta increïble expe-
riència es veu amenaçada en no haver trobat 
la manera de subsistència autònoma al marge 
de les ajudes de la Unió Europea, que ara estan 
sent cada vegada més retallades.

Aquest viatge ens ha permès conviure i com-
partir d’una manera molt diferent entre com-
panyes militants de diverses procedències i 
territoris, creant xarxes sempre benvingudes 
entre les  llibertàries a més de fer possible, 
com a organització, contactar amb col·lectius 
de l’estat espanyol diferents als habituals, ge-
nerant, a més espais de convivència i cohesió 
que conviden a seguir treballant en aquesta 
direcció.

Així mateix hem tingut l’oportunitat de con-
tactar amb el moviment social italià, i conèi-
xer in situ la situació migratòria a Itàlia, acon-
seguint en aquelles ciutats per on passàvem 
l’objectiu de fer-nos ressò de la greu situació 
que pateixen les persones a la recerca de re-
fugi, amb un important impacte en mitjans 
de comunicació a nivell local, però també 
internacional .En aquest sentit els que via-
tjàvem com a militants de CGT, hem tractat 
d’introduir la nostra perspectiva, donant la 
nostra visió sobre consciència de classe, au-
togestió i autonomia, assemblearisme, suport 
mutu, internacionalisme i solidaritat sempre 
que hem tingut oportunitat.

Però sempre hi ha coses a millorar, i en aquest 
sentit s’ha constatat que, tot i l’enfocament 
feminista inicial, el seu desenvolupament 
durant la caravana ha tingut moltes mancan-
ces, afortunadament, l’esforç de les nostres 
companyes ha aconseguit el compromís de 
reprendre-ho i  tenir-lo molt més present a 
partir  d’ara.

Aquesta experiència ens ha permès reflexionar, 
debatre i pensar entre les  companyes i els com-
panys de CGT sobre el valor i  l’interès de la 
iniciativa, arribant a la conclusió que la impli-
cació d’una organització anarcosindicalista 
com és la CGT ha de ser sens dubte incon-
dicional davant d’una de les situacions més 
dramàtica de vulneració de drets humans 
a hores d’ara, conseqüència de les polítiques 
neoliberals i xenòfobes de la Unió Europea.

També vam veure important teixir xarxes 
efectives de contactes amb organitzacions i 
col·lectius llibertàries al llarg del recorregut, i 
en això  vam treballar  durant tota la caravana. 
Finalment, considerem imprescindible con-
tinuar treballant com CGT a la consecució 
dels objectius de la pròpia caravana obrint 
fronteres: denunciar les vulneracions de 
drets humans que generen les polítiques mi-
gratòries i de tancaments de fronteres, teixir 
xarxes de solidaritat i suport entre persones i 
col·lectius de tot el territori estatal i europeu, 
i exigir les vies segures en els desplaçaments 
de les persones que fugen, considerant que  és 
tasca de cadascuna de nosaltres difondre i 
conscienciar dins dels nostres territoris i 
sindicats, tasca a la qual ens hem posat des 
del primer moment, i per la qual seguirem 
treballant
ABRIENDO MENTES / ABRIENDO FRON-
TERAS / OBRIM FRONTERES / MUGAK 
ZABALDU  / ENSORREM FRONTERES  / 
DERRIBANDO FRONTERAS
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Desiderio Martín Corral

“La paraula clau és la frontera i la por. Occi-
dent té por a l’Islam, els homes tenen por de les 
dones. Contra això es creen dobles barreres: el 
visat a la frontera que separa els de el sud dels 

del nord. I, dins del Magrib, l’espai públic, reser-
vat als homes, del privat en el qual es confina 
a les dones a l’obediència. (...) El transgressor 
ha de saltar tres obstacles alhora: la frontera 

del país, la de la seva diversitat cultural i la de 
classe inferior i reprimida. –Quin és la seva 
proposta? –És tan ximple com a simple. En 

comptes de tancar fronteres, demanar visats, 
armar-se fins a les dents i donar lloc al naixe-

ment de nous feixismes europeus, bastaria amb 
invertir en educació”.

Fátima Mernissi – Escriptora marroquina i 
feminista

Milions de persones en totes les àrees del 
planeta (a la seva zona sud preferentment), 
planifiquen en entorns familiars reduïts, el 
seu “viatge” fora del país on han nascut i, en 
milions de casos, aquest viatge no desitjat, 
sinó obligat, imposat, és sense tornada i sense 
arribada a un lloc on poder desenvolupar un 
mínim projecte de vida digna.

Aquest viatge no desitjat ni voluntari, és con-
seqüència de causes conegudes: les guerres 
neocolonialistes que els països del Nord ric 
planifiquen de manera geoestratègica, bé per 
expropiar directament els seus recursos -quan 
no ho poden fer a través del mercat lliure-, bé 
per garantir l’intercanvi de mercaderies i ser-
veis de les grans corporacions transnacionals, 
és a dir, l’espoli i robatori dels recursos (ener-
gètics essencialment) d’aquests països que es 
converteixen en els primers exportadors de 
persones, en un mercat tancat i barrat pel 
món ric i desenvolupat.

La sobreexplotació per part de les transna-
cionals, en qualssevol d’aquests països, amb 
polítiques extractivistes o simplement, el ro-
batori dels seus recursos de manera violenta, 
o la imposició d’una determinada agricultura 
pels qui tenen les patents, comporta sequeres, 
desertització del territori i enverinament dels 
aqüífers, fent impossible la vida de les perso-
nes autòctones.

El mercat d’armes, és part essencial de guerres 
internes de lluita pel poder entre elits o grups 
empoderats pels països rics i imperialistes, al-
hora que interessos geoestratègics fomenten el 
fraccionament, la divisió i l’odi a l’altre, tren-
cant anys i anys de convivència comunitària 
de les diferents.

Els països rics, Europa, EUA, Xina, Rússia, 
etc., han conformat al llarg de la història un 
ordre geoestratègic en totes les seves àrees 
d’influència, basat en la usurpació directa dels 
recursos (imperialisme, guerres colonials, 
guerres de descolonització) i en els nous co-
lonialismes a través de polítiques sustentades 
en el nou (des)ordre mundial que en nom del 
lliure comerç i per mitjà d’organismes interna-
cionals com el FMI, el BM, ONU, FAO, OMC, 
-creats “ad hoc”- impedeixen el desenvolupa-
ment lliure i autònom de tres quartes parts 
dels països que conformen el globus terraqui.

Es fomenta la guerra entre pobres, alhora que es 
limita o directament s’impedeix el seu accés de cir-
culació i la resta de drets essencials: salut i educació.

El Mediterrani, aquest cementiri 
de l’Europa desenvolupada

A més apareixen els nous populismes molt 
propers al feixisme, fomentant els pitjors sen-
timents humans entre les poblacions d’aquests 
països de suposat “acolliment” (xenofòbia, ra-
cisme, odi…), els quals s’alimenten en la por 
al desclassament de les denominades classes 
mitjanes, la por a les persones pobres i espe-
cialment al migrant.

Quan les situacions es fan insostenibles, a 
causa de les migracions forçades de milions 
i milions de persones del sud cap al nord, els 
Estats, tots, amb diferències “humanitàries” ti-
pus gestos de “salvament humanitari”, tanquen 
i blinden les seves fronteres (1) a través de lleis 
d’estrangeria, on l’únic dret que se’ls reconeix a 
les persones migrants és el dret a ser explota-
des o sobreexplotades com a mà d’obra.

Sobreexplotació d’aquesta mà d’obra, la qual so-
lament està en funció de les necessitats que te-
nen els països occidentalitzats, davant les seves 
societats envellides, amb taxes de natalitat molt 
baixes i alhora, ser necessàries aquestes no-per-
sones en l’economia més desqüalificada, la de 
serveis, la de les cures de persones depenents.

L’era Trump emergeix el pitjor dels compor-
taments humans, quan l’interès i el fals pro-
teccionisme del “propi”, regeix la política: són 
carn humana, bruts, terroristes, drogats… els 
murs i les expulsions massives, amb violació 
flagrant de les seves pròpies normes de dret 

internacional (inclosos els més elementals 
drets humans), així com centenars de Guan-
tánamo, és tot el que ofereix el món ric als mi-
lions de persones provinents d’altres mons no 
pobres, sinó empobrits i saquejats.

La U€, és fonamentalment mercat i, el mateix 
que va permetre milions i milions de migrants 
per explotar-los i que contribuïssin al mante-
niment dels seus estats de benestar, no dubta a 
aplicar polítiques migratòries excloents, quan 
no se’ls “necessita”, on els camps de concentra-
ció i control, com els CIE en l’Estat espanyol, 
o els camps de control i selecció fora de l’espai 
europeu (Líbia, Turquia, l’illa de Lesbos, el 
Marroc…), o les devolucions en calent, o sim-
plement deixar-los (més aviat assassinar-los) 
que s’ofeguin en els mars, són les respostes 
més humanitàries i solidàries que volen fer.

El dret a migrar voluntàriament, on cada per-
sona vagi on vulgui i s’estableixi on consideri, 
que va ser un dret humà fonamental, ha estat 
retirat del dret internacional.

Les polítiques de refugi i asil, les quals estan 
legislades internacionalment davant gue-
rres, persecucions, genocidis, discrimina-
cions, fam, etc, s’han convertit en polítiques 
d’externalització de riscos.

En la pràctica aquestes lleis no existeixen i 
s’inventen “campaments o refugis pastera” fora 

de les seves fronteres, i s’atorguen milers de 
milions d’euros a Estats no solament autorita-
ris sinó dictatorials, com Turquia i el Marroc, 
perquè siguin aquests Estats els qui controlin 
el no pas de les no persones i gestionin amb 
criteris “racionals” a aquestes no persones.

L’anterior no deixa de ser una “jaculatòria de 
súplica”, ben invocada per l’esquerra radical, 
més conseqüent, bé pel tot l’entramat d’ONG 
(sense les quals el dolor, el sofriment i el dany 
encara seria major per a les persones mi-
grants), i fins i tot pel Fòrum de Davos, quan 
els poderosos i únics responsables d’aquesta 
barbàrie realitzen declaracions sobre les po-
lítiques migratòries; ara bé, com a solució 
política sembla que la “jaculatòria” serveix 
més aviat gens quant al canvi de situació dels 
milions i milions de persones obligades a des-
plaçar-se i emprendre un viatge a cap lloc.

(1) …En la civilització del Cowboy l’estranger 
sempre és l’enemic perquè el poder i la glòria 
procedeixen del control de les fronteres… (Fá-
tima Mernissi)

* Desiderio Martín és membre del Gabinet 
d’Estudis Confederal de la CGT. Article publi-
cat a la revista El Salto.d’Estudis Confederal de 
la CGT. Article publicat a la revista El Salto.
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Per una desobediència sense por
Embat, Organització Llibertària 
de Catalunya

Amb motiu de l’11 de setembre de 2018 des 
d’Embat, Organització Llibertària de Cata-
lunya, volem transmetre el nostre compromís 
amb l’autodeterminació del nostre poble. Mal-
grat això, la classe política independentista no 
n’ha aplicat el resultat de l’1 d’octubre en cap 
moment per por, tant a la resposta repressiva 
de l’Estat Espanyol com a un desbordament 
popular, arran dels fets viscuts a l’octubre al 
nostre territori.

Com a organització llibertària el nostre com-
promís està amb les llibertats, com no podria 
ser de cap altra manera. Per tant, fem arribar 
la nostra solidaritat als companys i companyes 
represaliades en desenes de casos per tot el te-
rritori en altres causes, que l’independentisme 
majoritari no ha volgut defensar. De la ma-
teixa manera ens solidaritzem amb els presos 
i preses polítiques i persones que han hagut 
d’exiliar-se per no ser empresonades fruit 
d’aquest procés. Els moviments socials en ge-
neral, i el moviment llibertari en particular, 
hem patit molts cops repressius en els últims 
anys – alguns d’ells amb la Generalitat com a 
part acusadora – i sabem què significa estar 
en el punt de mira. També volem expressar 
el nostre màxim rebuig a la normalització 
d’un proto-feixisme de carrer, que ja ha per-
petrat diverses agressions i que en qualsevol 
moment pot ser enfortit, entrenat i armat per 
iniciar i escalar un conflicte social als nostres 
pobles i barris.

Pel que fa a política institucional, constatem 
que s’ha arribat a un sostre de vidre que im-
possibilita qualsevol avenç i posa en evidèn-
cia les seves limitacions inherents. Com que 
no s’avança, tot són retrocessos. No hi ha cap 

procés constituent formal i el que existeix és el 
que estan portant a terme els CDRs als pobles 
i barris o la Carta de Drets Socials, que òb-
viament no depenen de les consignes del Go-
vern. No hi ha cap mesura per implementar 
polítiques socials i avenços a nivell d’educació, 
sanitat o habitatge, ni molt menys cap mesura 
per exercir un mínim control territorial. Les 
institucions catalanes segueixen sotmeses a 
un 155 psicològic, tal com amenaça la Mon-
cloa. Fins i tot, i malgrat omplir-se la boca 
contínuament amb la República, els partits 
independentistes no fan cap moviment vers 
ella, sinó que molt al contrari, es mouen en 
l’autonomisme rebaixat. Denunciem que vul-
guin fer caure el poble en el derrotisme. Per 
tant, el poble hauria d’exigir la seva dimissió 
i que deixin tenir veu a altres persones sen-

Col·lectiu Negres Tempestes

Hem viscut en el darrer any situacions ines-
perades i convulses. Podem parlar d’una re-
volta carregada d’insubordinació i d’actes 
d’insubmissió. Un any carregat de fets on 
l’autoorganització i empoderament de la 
gent han sigut necessaris per a fer tremolar 
els fonaments d’aquest “règim de 82 anys de 
pau”. Hem vist coses que ningú no creuria, 
escenes de desobediència civil massives que 
intentaven empènyer una desobediència ins-
titucional que no es va arribar a materialitzar. 
Vam viure un 1 d’octubre on la legitimitat va 
sobrepassar la tan dubtosa justícia de la legali-
tat. Ha quedat demostrat que la justícia no és 
igual per a totes, que empara als de sempre: 
rics, poderosos i feixistes; i que per una altra 
banda persegueix i empresona a qui pretén 
canviar l’estat de les coses o, fins i tot, a qui tan 
sols ho qüestiona. Res de nou per a aquelles 
que fa anys que formem part dels moviments 
socials i que hem viscut tants muntatges poli-
cials i tantes persecucions polítiques, però que 
ara ha començat a afectar a una part molt més 
àmplia de la població.

Aquells que presumptament havien 
d’implementar el mandat del poble, no van fer-
ho. El bell llastre del processisme ens ha portat 

La millor jugada mestra, 
llençar els estats per la finestra!

de nou a una via morta. Així va quedar palès de 
nou amb el ball de cadires del 21 de desembre 
on el ritme de la música electoral portava un 
cop més a una baralla pel poder. Un cop més, 
hem delegat massa en els polítics oblidant el 
poder que tenim les persones. Està clar que no 
podem resignar-nos a criticar la submissió del 
processisme ni la qüestionable equidistància 
que ens condemna a la perpetuació de seguir 
amb el que hi ha perquè no ho podem canviar.

Cal tenir clar quin és l’objectiu. No quedar-
nos tan sols en l’abstracte concepte de govern 
que suposa una República. Cal lluitar per can-
viar el model social, per assolir les sobiranies 
energètica, alimentària, residencial, cultu-
ral, reproductiva o afectiu-sexual, sanitària, 
etc.; i alhora assolir les llibertats individual, 
social i nacional. Cal aturar la mercantilit-
zació de drets i de les persones, acollir a les 
migrants, siguin o no refugiades, deixant de 

se por d’assumir les conseqüències de la seva 
pròpia acció política. Com a societat, ens cal 
gent valenta disposada a desobeir.

L’Estat Espanyol segueix amenaçant amb la 
intervenció i amb una imminent escalada 
d’agressions, amb la qual ens intenta respon-
sabilitzar. Hem viscut un any de catalanofò-
bia mediàtica fins al punt que, als ulls de part 
de la població de l’Estat, les catalanes som un 
nou enemic a qui odiar. S’està creant el relat de 
la ruptura social de la població de Catalunya 
entre «catalans» i «espanyols» i creiem que les 
conseqüències en poden ser extremadament 
greus. Mentrestant no pensem que s’hagi 
ampliat gens la base social independentista i 
sobiranista per incloure a qui no va partici-
par l’1 d’octubre. Som conscients que les ba-
ses de l’independentisme i del sobiranisme 

estan emprenyades amb la situació. Així i tot 
no veiem que l’independentisme i sobiranis-
me popular hagin assolit tenir veu pròpia en 
tot el que està passant al país. Anem bastant 
per darrere de les entitats que ja convocaven 
multituds abans d’octubre. Recolzem plena-
ment les convocatòries de l’independentisme 
i el sobiranisme de base i popular en clau de 
desobediència i ruptura amb l’Estat Espanyol, 
però creiem que cal anar un pas més enllà. Per 
això animem a aquest independentisme i so-
biranisme popular a crear noves plataformes i 
entitats i a enfortir les que ja estan donant veu 
al rupturisme per construir una societat més 
justa i igualitària. Qui ha de parlar és el poble i 
ningú més ha de parlar en el seu nom.

Aquesta Diada el missatge ha de ser clar: Cal 
reprendre la unilateralitat. Cal superar la 
paràlisi provocada pels partits autoanomenats 
independentistes. Calen forces rupturistes 
que ajudin a encetar vies de contrapoder reals, 
de control territorial, que obliguin als ajunta-
ments i a la Generalitat a aplicar el resultat de 
l’1 d’Octubre, a alliberar tots els presos i totes 
preses polítiques segrestades a presons cata-
lanes, que faci fora les forces d’ocupació… i si 
les institucions actuals no volen o no poden 
portar-ho a terme, ho hauran de fer les insti-
tucions del contrapoder popular edificant una 
nova societat més justa.

Aquest és el poder del poble. La independèn-
cia és només un pas cap a la sobirania real. 
Sense sobiranies efectives no podem construir 
el socialisme. Tornem a repetir el que dèiem 
l’any passat: la ruptura i la creació d’una nova 
societat és vital per tenir una vida millor.

Visca la llibertat!
Construïm el poder popular!

regular els seus fluxos segons necessitats pro-
ductives enllocd’humanitàries. Cal assolir el 
compliment d’uns valors com el suport mutu, 
l’autogestió, l’igualtat, l’horitzontalitat, l’acció 
directa, etc. Hem de començar a empoderar-
nos i a adonar-nos que som capaces de cons-
truir una societat equitativa on el poder sigui 
realment del poble.

Cap a una Confederació de Pobles Lliures dels 
Països Catalans!
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Secretariat Permanent del 
Comitè Confederal de la CGT de 
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Per a la diada de l’Onze de Setembre, com 
cada any, des de la CGT de Catalunya hem 
reiterat en aquesta data el nostre compromís, 
tal com estableixen els nostres acords confe-
derals, amb la plena defensa del dret a la lliure 
determinació del poble català i de la resta dels 
pobles del món. En especial, d’aquells que llui-
ten activament per exercir aquest dret davant 
l’opressió dels altres.

L’autodeterminació, tal i com l’entenem les 
anarcosindicalistes, no va simplement de ban-
deres ni d’estats, sinó essencialment d’un pro-
cés de desmuntatge de tot mecanisme de do-
minació autoritari existent. Vingui de l’estat, 
el capital o el patriarcat, i sent substituït per 
una xarxa cooperativa basada en la solidaritat 
i suport mutu de la classe treballadora.

Dit això, no se’ns escapa que l’actual situa-
ció a Catalunya, a l’Estat espanyol i, de fet, al 
conjunt de la UE dificulta qualsevol pas per 
exercir aquesta autogestió. Per una banda, el 
darrer any hem experimentat un increment de 
la dinàmica repressiva de l’Estat espanyol. Una 
dinàmica repressiva que si bé, els i les lliberta-
ris, i una bona part dels moviments socials i de 
lluita no hem deixat de patir mai des de la mort 
del dictador Franco, els darrers mesos s’ha in-
tensificat. I sobretot ha tocat a sectors socials 
que no estaven acostumats a experimentar-la. 
Encara recordem els desplegaments policials 
massius, les condemnes judicials, els múltiples 
empresonaments que, a poc a poc, el pas dels 
dies ha anat normalitzant.

Però tampoc volem perdre la perspectiva de 
que la repressió i el monopoli de la violència 
és una característica de tot estat, sigui quin 
sigui l’adjectiu que l’acompanyi: espanyol, ca-
talà, europeu, etc... No oblidem, tampoc, com 
la mateixa Generalitat ha estat al darrera de 
muntatges contra el teixit llibertari català en 
dates molt recents. D’escarnis contra activistes 
socials com el cas Aturem el Parlament, o la 
repressió policial per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra, especialment durant els moments 
més durs de la Crisi.

És per això que cada any reiterem que l’exercici 
de l’autodeterminació real es concreta en 
l’autogestió quotidiana de tots els aspectes de 
la vida. Que no es pot construir una societat 
lliure si les persones que la conformen no són 
plenament lliures.

Com ja vam fer fa gairebé un any, seguim cri-
dant a fer front de manera bel·ligerant i acti-
va a la intensificació de la repressió de l’estat 
i, en especial, a la seva normalització. Una 
repressió que es concreta amb gent a la pre-
só per motius polítics, a l’exili, en desenes de 
persones condemnades per exercir la lliber-
tat d’expressió al conjunt de l’estat, processos 
judicials oberts, també contra sindicalistes, 
etc. Tampoc podem obviar l’increment de 
l’activitat de grups feixistes, amb qui sovint 
hem xocat al carrer, defensant centres socials, 
o evitant pallisses. Com ja ha succeït massa 
cops en el passat, la repressió en les seves di-
ferents formes també ens toca directament a 
nosaltres, les i els anarcosindicalistes.

Tampoc podem deixar de banda el paper de 

La llibertat no es guanya a les 
urnes, sinó amb la lluita

les elits catalanes, una part de les quals man-
tenen una aparent confrontació amb l’Estat 
espanyol. Un conflicte que, no obstant, no els 
impedeix promoure, dins el marc del propi Es-
tat espanyol, una llei de desnonaments exprés 
ara que el preu de lloguers i habitatges arriba 
a màxims històrics. Ni tampoc els dificulta 
confluir amb la dreta espanyola més rància 
per oposar-se a l’augment dels impostos per 
a les rendes més altes. També és simptomàtica 
la recent signatura del IV Acord Interprofes-
sional de Catalunya entre la patronal catala-
na, i CCOO i UGT, sota l’apadrinament del 
Govern de la Generalitat. Per sota la retòrica i 
l’escenificació teatral republicana de l’executiu 
de Quim Torra, la realitat és que es promou 
una còpia quasi literal de l’AENC (Acuerdo 
Estatal de Negociación Colectiva).

Fem doncs una crida a no oblidar que, com 
l’espanyola, també la burgesia catalana és el 

nostre enemic. Ja en el passat van acordar pro-
moure a Catalunya, durant el primer govern 
d’Artur Mas, les privatitzacions i les retallades 
més grans mai vistes en els serveis públics, no-
més superades per les realitzades a Grècia en 
termes quantitatius al pressupost disponible. 
Unes mesures que amb el temps s’han anat 
assumint sota la fórmula de pressupostos pro-
rrogats o pactes per uns pressupostos excep-
cionals. Contra aquests pressupostos, la CGT 
va convocar una vaga al sector d’ensenyament 
fa un any i mig.També, a hores d’ara, mol-
tes plantes hospitalàries continuen tancades 
mentre es deriven pacients a la privada i no 
s’han recuperat moltes de les inversions so-
cials perdudes.

Aquest nou Onze de Setembre, com la resta 
dels dies de l’any, fem una crida per la lluita 
per la llibertat. Una llibertat que ha de ser per 

tots els pobles d’arreu del món i pel conjunt 
de les persones que habitem el planeta. Una 
llibertat que no serà plena mentre tinguem un 
sistema econòmic que fa, de l’explotació de les 
persones i la depredació dels recursos, la seva 
base de funcionament. Una llibertat que tam-
poc és possible sota un estat que monopolitzi 
les formes d’acció col·lectiva i ens deixi només 
a la majoria unes petites escletxes, sovint sota 
el fetitxe d’unes urnes.

Hem pres la humil decisió de construir el fu-
tur amb les nostres mans. És per això que ens 
impliquem activament en les organitzacions 
socials dels nostres barris i pobles i que con-
solidem el sindicat com a forma d’organització 
com a treballadors i treballadores per a la con-
frontació directa contra el capitalisme. Sabem 
que depenem de nosaltres i que, si hi som, res 
ens podrà aturar.
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A un any de la massacre de Barcelona
SP CGT del Baix Llobregat

A un any de la massacre de Barcelona, volem 
tindre principalment un record molt especial 
per a les víctimes i familiars. La gent que tre-
ballem als serveis d’urgències i emergències a 
Catalunya som coneixedors del patiment, tot i 
que ens és impossible posar-nos en la seva pell.

Per altra banda, tenim un bombardeig conti-
nu de notícies sobre els cossos de seguretat, 
tant espanyols com catalans, sobre la seva 
actuació i la seva gestió durant aquests durs 
moments. Sembla ser que és necessari netejar 
la cara a uns serveis repressors i defensors dels 
poders més corruptes d’aquesta societat. Sem-
bla ser que és necessari oblidar que aquesta 
gent protegeix als bancs quan ens fan fora de 
casa nostra, quan reclamem els nostres drets, 
tant laborals com socials... i ho arreglem po-
sant flors als seus cotxes.

Volem recordar també, que entre els actuants 
principals estaven les treballadores dels serveis 
d’urgències de Catalunya, estaven sanitaris 
d’empreses subcontractades pel CatSalut i el 
SEM, i estaven els Bombers de Barcelona. So-
bre aquestes companyes no es parla, o es passa 
per sobre com si no tinguessin res a veure.

Aquest escrit va per elles, per les anònimes 
heroïnes que van treballar aquell fatídic dia 
desenvolupant una feina vocacional però 
mai agraïda, persones que lluiten contra unes 
condicions laborals moltes vegades precàries, 
persones que tenen al damunt constantment 
l’espasa de Dàmocles, persones acostumades 
a ser valorades solament per els seus errors... 
Aquí ens agradaria recordar i agrair la seva 
feina entre d’altres, al personal del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, que degut a un in-
just repartiment de places, fet a la mida dels 

sindicats majoritaris, ara mateix estan al carrer 
o gairebé sense feina. M’agradaria recordar i 
agrair a totes les companyes d’Ambulàncies 
Domingo, tant de l’urgent com del progra-
mat, que van treballar com a bojos en una 
situació extrema, oblidant les seves pèssimes 
condicions laborals. Recordar i agrair la fei-
na desenvolupada no solament el 17 d’agost, 

SP CGT Catalunya

El passat 4 d’Agost es va aprovar al BOE el sin-
dicat «Organización de Trabajadoras Sexuales» 
(sindicat «OTRAS»). Aquest sindicat es consti-
tueix a nivell estatal i amb la voluntat de defensar 
els drets laborals de les Treballadores Sexuals.

Des de fa anys, les Treballadores Sexuals par-
ticipen activament dels col·lectius feministes i 
dels moviments socials, reclamant que se’ls re-
coneguin els seus drets com a treballadores. Uns 
drets que els permetran deixar d’estar invisibilit-
zades i de ser criminalitzades per la seva feina.

Les Treballadores Sexuals treballen en una 
indústria masculinitzada i patriarcal, on la 
manca de drets laborals promou els abusos i 
l’explotació laboral. La regulació del treball se-
xual, amb el reconeixement de drets laborals 
de les treballadores permetrà, per exemple, no 
haver de seguir subsistint en l’economia sub-
mergida, pagar preus abusius per poder tenir 
un lloc de treball i reduir les agressions insti-
tucionals que pateixen a diari.

Les companyes pateixen persecució institu-
cional i policial, utilitzant la Llei Mordassa, les 
ordenances municipals o la Llei d’Estrangeria. 
Es persegueix a les Treballadores Sexuals i no 
als empresaris. Es persegueix a les Treballa-
dores Sexuals autònomes amb multes molt 
altes que els dificulten realitzar el seu treball 
amb llibertat i dignitat. A més, les Treballa-
dores Sexuals migrades pateixen aquesta re-

Suport al sindicat Organización de Trabajadoras Sexuales - OTRAS

pressió doblement, ja que en virtut de la Llei 
d’Estrangeria poden ser expulsades. Per con-
tra, no es persegueix als empresaris que són 
qui fan negoci amb la feina de les Treballado-
res Sexuals, perquè ells sí que tenen drets. És 
un problema patriarcal i de classe.

Per trencar amb la vulnerabilitat i gran pre-
carietat que viuen, cal el reconeixement dels 

drets laborals de les Treballadores Sexuals. 
Al mateix temps que és imprescindible atu-
rar la violència institucional que pateixen i 
l’estigmatització social. Per tot això, era neces-
sària la creació del sindicat «Organización de 
Trabajadoras Sexuales» i per això és important 
que com a feministes, com a sindicat i com a 
treballadores defensem aquesta organització.

sinó també els dies posteriors, a tot el per-
sonal hospitalari, que lluita cada dia contra 
les malalties, els accidents i les cúpules sani-
tàries que miren més la part econòmica que 
no pas l’atenció al pacient. A les companyes 
de la Creu Roja, tant de laboral com voluntari, 
que van treballar incansablement en l’atenció 
i l’acompanyament a les víctimes. Als equips 

psico-socials que van compartir el patiment 
de les víctimes, perquè l’empatia és una de les 
seves millors virtuts. I a moltíssima més gent 
oblidada que va col·laborar aquell dia i en els 
dies posteriors en minimitzar la tragèdia.

Van haver-hi moltes actuants aquell dia, i 
no totes portaven “porra”. Per elles, per ells, 
GRÀCIES.

Condemnem les declaracions de la Ministra 
de Treball, Magdalena Valerio. La constitució 
del sindicat «OTRAS» s’ha realitzant seguint 
els passos pertinents, compleix els requisits 
per la seva legalització i fa gairebé un mes (el 
4 d’agost) que es va aprovar al BOE. La Mi-
nistra vol il·legalitzar un sindicat perquè sent 
atacada la seva moral, però no estem parlant 
de moralitat sinó de drets. No «le han colado 
un gol por la escuadra», perquè s’ha constituït 
legalment, seguint els procediments i temps 
previstos. I pot ser «uno de los peores dis-
gustos de su vida política», però fa referència 
a les seves preferències i a la seva moralitat, 
no a un problema polític que hagi de regular. 
Ministra: malgrat no t’agradi s’ha constituït 
un nou sindicat per defensar els drets de les 
Treballadores Sexuals. Ministra: malgrat no 
t’agradi no pots utilitzar l’Advocacia de l’Estat 
per il·legalitzar un sindicat. Ministra: no pots 
il·legalitzar un sindicat per motius ideolò-
gics. Ministra: els sindicats no acceptarem la 
il·legalització d’un sindicat constituït que bus-
ca defensar els drets de les treballadores, inde-
pendentment de la feina que realitzin.

Des de CGT Catalunya reivindiquem el dret 
de les treballadores a organitzar-se, sindicar-
se i lluitar col·lectivament pels seus drets. Exi-
gim que s’aturi la persecució contra el sindi-
cat «Organización de Trabajadoras Sexuales» 
amb les que seguirem lluitant conjuntament 
als carrers per la defensa dels drets laborals de 
totes les treballadores.
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Joni D

El passat 10 d’abril, l’Adri, un jove veí 
d’Esplugues de Llobregat va rebre a casa 
seva la visita de la Guàrdia Civil. Pretenien 
detenir-lo. Acusat de terrorisme per haver 
pres part en algunes accions dels CDR, des 
d’aquella matinada està desaparegut.

Qui és l’Adri?
L’Adri és un jove d’Esplugues. Un jove inquiet 
i preocupat pel seu entorn que mai ha que-
dat al marge de l’activitat social i que empès 
per la seva necessitat d’avançament en la re-
cerca d’una societat més justa ha format part 
d’entitats i col·lectius de la seva població. Així, 
formava part dels “escoltes”, col·laborava a 
l’Ateneu Popular, va prendre partit per la reac-
tivació de la resposta popular enfront del Pla 
Caufec un cop finalitzat el primer, i perllon-
gat, embat repressiu i, també, ha participat 
en algunes de les accions dels CDR del Baix 
Llobregat.

Desconec els aspectes ideològics íntims de 
l’Adri. No em consta que formi part de cap or-
ganització política, no sé si ni tan sols és “in-
depe”. Però el que no dubto és que al llarg dels 
darrers mesos va voler trencar amb l’Estat es-
panyol, i ja sabem que aquest és un Estat ven-
jatiu i rancuniós. No sé si l’Adri és trapezista 
o malabarista. Però tampoc m’importa. Estic 
cansat de “ismes” i de “istes”. Sé que amb l’Adri 
ens vam trobar al carrer i que si estigués lliure, 
allà continuaríem trobant-nos.

L’Adri i jo.
Vaig conèixer l’Adri el 19 de gener d’enguany 
a Vallvidrera. Va venir a la presentació de “La 
Casa de la Selva”. Ara hi penso i m’esgarrifo. 
Me’l imagino escoltant la meva xerrada al vol-
tant de la clandestinitat, la necessitat de refugi 
i l’exili. Jo parlant des de la distància i ell es-
coltant des del desconeixement. Què fàcil és 
parlar-ne i que dur deu de ser viure-ho. La rà-
bia que sento, i la impotència davant d’aquest 
Estat autoritari i hereu de la dictadura fran-
quista, em superen.

Després d’aquell dia ens vam trobar un parell 
de cops per qüestions professionals. L’Adri 
també treballa al món de la música. Bé, treba-
llava, un maleït dia d’abril la Guàrdia Civil s’hi 
va presentar a la seva feina i el seu cap el va 
fer fora. Es va quedar sense feina. En realitat 

Un dels nostres

Hem estat agosarats i ens volen terroritzar. No 
ho oblidem, terrorista és qui empresona les 
nostres filles per terroritzar tota la població.

L’Adri és un cap de turc. Diuen que va coordi-
nar les accions dels CDR durant la passada Se-
tmana Santa, quan es van aixecar les barreres 
d’unes quantes autopistes de peatge. El missat-
ge és clar: amb els diners de La Caixa no s’hi 
juga. Però resulta que ell ni tan sols formava 
part de la coordinació del CDR d’Esplugues. 
Hi col·laborava en algunes accions com han 
fet milers de persones. Però pel fet de la seva 
edat (per ser jove), pel fet de no ser originari 
d’una població amb tradició històrica inde-
pendentista (Esplugues, població del cinturó 
de Barcelona) i pel fet de no militar en cap or-
ganització política ni sindical (el que implica 
no tenir suports organitzats clars), el van se-
leccionar com a objectiu. L’autoritarisme sem-
pre es mostra fort davant dels febles.

I l’Adri representa, precisament, la part més 
feble de la població que ha donat suport per 
qüestions no nacionalistes a les accions de re-
sistència civil que ha emprat una part del po-
ble enfront l’autoritarisme de l’Estat espanyol. 
Per passar fulla. Per trencar amb la monarquia 
hereva d’un Cop d’Estat. Per treure’ns de so-
bre unes cadenes que ja fa vuitanta anys que 
ens impedeixen caminar.

L’Adri avui.
A començaments de juny, el seu grup de su-
port va fer una roda de premsa on es comu-
nicava que s’havia exiliat. Centenars de per-
sones recorrien els carrers d’Esplugues el 10 
de juny per recordar-li que no està sol i que 
el volem a casa, però això no és suficient, la 
seva situació és incerta. Una altra de les per-
sones que per qüestions polítiques han hagut 
de buscar refugi lluny de l’Estat espanyol. Una 

més. L’Adri va estar desaparegut fins el 6 de se-
tembre en que va fer una roda de premsa des 
de Brusel·les acompanyat dels seus advocats i 
va fer públic el seu exili a Bèlgica.

Acusat de terrorisme, tot i que totes sabem 
que sense cap prova, poden mantenir durant 
vint anys l’acusació. Vint anys  de pressió so-
bre ell i sobre el seu entorn. No és ell l’únic ob-
jectiu, al llarg dels darrers dos mesos la Guàr-
dia Civil ha realitzat diverses visites a casa de 
les seves companyes i fins i tot als seus centres 
de treball. Com els gossos quan pixen a la can-
tonada, les forces armades marquen terreny i 
no s’estan d’amenaçar als seus amics amb fer-
los córrer la mateixa sort si no diuen on s’ha 
amagat l’Adri. Però des d’aquell 10 d’abril les 
joves amigues de l’Adri saben perfectament 
contra qui s’enfronten.

L’Adri demà.
No sé que pot passar, però la diferència en-
tre l’Adri i la resta d’exiliats és, exclusivament, 
la seva notorietat pública. L’Adri no és ningú. 
L’Adri només és l’Adri. L’Adri és qualsevol de 
nosaltres. L’Adri som totes.

Per això no podem permetre que caigui en l’oblit. 
Perquè a l’Adri no el reivindica ningú i és a nosal-
tres a qui ens ha tocat defensar-lo. No permetem, 
sobre tot, que se’l diferenciï de la resta de repres-
saliats pels fets de la tardor i l’hivern passats.

Escriu sobre ell a les xarxes socials, reivindi-
ca la seva llibertat de la manera que creguis 
oportuna, explica el cas a les teves amigues i 
als teus familiars, col·labora en allò que puguis 
que creguis convenient i, juntes, aconseguim 
que l’Adri sigui reconegut públicament com 
una més de les víctimes d’aquest Estat que en-
front la paraula hi mostra la força bruta. Però 
per sobre de tot, no cansem de cridar: l’Adri és 
un dels nostres i el volem a casa!

tampoc hauria pogut tornar. Aquell maleït dia 
d’abril a l’Adri el van obligar a desaparèixer.

L’Adri és jove, té 26 anys, podria ser el meu fill. 
Té família, té amics, però des d’aquella mati-
nada del dia 10 ni els uns ni els altres el veuen. 
Amb la seva joventut li han volgut esgarrar la 
vida. L’acusen de terrorisme.

L’Adri, qualsevol de 
nosaltres.
L’Adri ha fugit per no acabar, gratuïtament, a la 
presó. Per no pagar ell sol per milers. Perquè, 
tinguem-ho clar, no van a per ell pel que hagi 
fet, sinó que van a per ell pel que hem fet totes 
nosaltres, o si més no, moltes de nosaltres...
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Fundació Salvador Seguí

Un dels fets històrics que marca el Congrés 
de Sants del 1917 és la Primera Guerra Mun-
dial i les seves conseqüències generals (com 
ho demostren articles a Solidaridad Obrera o 
les mencions al míting final del Congrés) i, en 
particular, les que va patir el proletariat català.

La posició majoritària i pública de la CNT va 
ser la de considerar la IGM com a una conse-
qüència de les disputes expansives i hegemo-
nistes dels Estats i burgesies nacionals, en les 
quals les classes populars eren la carn de canó.

Degut a la neutralitat del regne d’Espanya en 
el conflicte, la burgesia industrial catalana es 
va beneficiar en obtenir involuntàriament uns 
mercats europeus fins llavors vedats. Això els 
va reportar grans beneficis i una important 
expansió industrial. Com a conseqüència 
també importants migracions interiors de 
mà d’obra no especialitzada i creixement de 
les zones industrials i dels barris proletaris a 
moltes ciutats catalanes, destacant Barcelona.

La lògica capitalista va comportar un gran des-
equilibri entre beneficis empresarials i salaris, 
al qual s’havia de sumar el brutal increment 
del cost de la vida (que va pujar 4 vegades  els 
salaris mitjans)  degut a la major rendibilitat 
de l’exportació de productes bàsics.

Per adobar aquest panorama, la gran majoria 
de la burgesia catalana no va reinvertir una 
part dels seus beneficis en innovacions tec-
nològiques i altres millores empresarials, de 
manera que una vegada acabada la guerra van 
perdre bona part dels mercats europeus i, com 
a conseqüència, part de la massa treballadora 
utilitzada durant el conflicte bèl·lic es quedà 
sense feina remunerada.

Així doncs, el panorama de les classes popu-
lars catalanes estava marcat per l’atur, la ca-
restia de la vida,  la crisi de subsistències, la 
inflació, uns salaris baixos i unes condicions 
laborals molt deficitàries.

En 1916 es produí el “Pacte de Saragossa”on es 
signà un acord entre la CNT (Seguí i Pestaña) 
i la UGT (Largo Caballero, Besteiro i Barrio) 
per organitzar una vaga general de protesta 
per la situació de les classes populars, que es 
portaria a terme el 18 de desembre amb un 
èxit considerable.

D’altra banda, el sistema polític de la Res-
tauració Borbònica mostrava un profund es-
gotament. El 1917, diferents sectors socials i 
amb diferents orientacions polítiques i socials 
promouran una sèrie d’esdeveniments de re-
buig: el manifest conjunt UGT-CNT de 27 de 
març, les Juntes de Defensa militars (juny), 
l’Assemblea de Parlamentaris (19 de juliol 
en el parc de la Ciutadella) i la vaga general 
d’agost (convocada per UGT i PSOE, amb el 
suport de la CNT en alguns territoris). Se’n 
parlà al Congrés i al míting dels empresonats i 
acomiadats, com a conseqüència de la repres-
sió de l’Estat. La posició majoritària i pública 
de la CNT va ser la de considerar la IGM com 
a una conseqüència de les disputes expansives 
i hegemonistes dels Estats i burgesies nacio-
nals, en les quals les classes populars eren la 
carn de canó.

 El gener de 1918 començà a Barcelona una 
revolta de dones contra l’abusiu augment del 
preu del carbó (fonamental per cuinar i per 
escalfar-se) i del pa i altres aliments bàsics, 
que va anar radicalitzant-se davant l’absència 
de mesures efectives i que durà 16 dies amb 
vagues en empreses amb majoria de treba-

lladores, manifestacions i altres accions com 
l’assalt a fleques i mercats per obtenir sub-
sistències que els elevats preus i la inflació 
desbocada havíen posat fora del abast de les 
economies precàries de la classe treballadora. 
La revolta provocà las destitució del Governa-
dor Civil, el tancament de Solidaridad Obrera 
i l’assumpció de responsabilitat del Capità Ge-
neral que decretà l’Estat de guerra.

En el si de la CNT catalana, molts sindicalistes 
traslladaven en Solidaridad Obrera i en actes i 
mítings la necessitat de millorar l’organització 
de classe, de donar un salt qualitatiu (i, com 
a conseqüència, quantitatiu) des de les so-
cietats obreres disperses i autocomplaents a 
l’estructuració i enfortiment de la Confedera-
ció. A més, l’anterior congrés de la CNT cata-
lana (CRT) havia estat al 1910 i el de la CNT 
confederal al 1911.

La idea primigènia era fer aquest Congrés en 
juny de 1917, però el Govern de Romanones 
havia suspès les garanties constitucionals es-
cudant-se en el manifest conjunt UGT-CNT 
d’abril, en el qual es demanaven canvis fona-
mentals del sistema per assegurar al poble un 
mínim de condicions decoroses de vida i de 
desenvolupament de les seves activitats eman-
cipadores o es convocaria una vaga general 
sense termini de finalització definit.

Tot i la suspensió de Solidaridad Obrera del 
25 de gener al 13 d’abril de 1918 i d’una nova 
etapa sense garanties constitucionals, la idea 
de fer un Congrés que agrupés a la major part 
de les societats obreres catalanes combatives 
i amb pràctiques d’acció directa o properes, 
que avancés cap formes organitzatives més 
adequades al desenvolupament del món del 
treball i més capacitades per enfrontar-se a 

la patronal i a l’Estat i que disposés d’un pro-
grama bàsic reivindicatiu i propositiu es va 
mantenir entre els objectius fonamentals dels 
confederals.

En aquest context de crisi del sistema polític 
de la Restauració borbònica, instal-lat en un 
bipartidisme que s’anava tornant en el go-
vern amb el vist i plau de la monarquia, in-
capaç d’afrontar els greus problemes del pais 
derivats de la pèrdua de les ultimes colonies 
d’ultramar i de la crisi desfermada per la fina-
lització de la Gran Guerra es quan la Confede-
ració Regional del Treball a Catalunya convo-
ca el Congrès de juny de 1918.

Al Congrès hi participaren al voltant de 164 de-
legats que representaven 153 associacions  as-
sistiren 155 delegacions que agrupaven 73.860 
afiliats, segons registren les actes del Congrès. 
A la darrería del mateix any la sindical cenetis-
ta ja comptava amb 345.000 membres.

Les actes del Congrès ens donen a conèixer els 
sindicats d’ofici, alguns d’ells amb noms molt 
pintorescos (“La Ideal Cristalera”, Unión de 
Botoneros, Inválidos “La Oportuna”, Pesca-
dores “La Oceánica”, Peones “La Efusión”...) 
o d’oficis avui desapareguts, en vies d’extinció 
o artesanals (Tintoreros y Blanqueadores, 
Constructores de Carruajes y Herradores, 
Caldereros en Cobre, Carreteros, Canteros...).

També el nom i cognom dels delegats (tot 
homes) que hi van participar. Alguns d’ells 
(Seguí, Pestaña, Peiró, Piñón, Pey, Quema-
des, Buenacasa, Fornells, Mira, Viadiu, Rue-
da) de  renom en l’anarcosindicalisme català 
i de significativa projecció històrica durant 
vàries dècades. No obstant, tots mereixen el 
reconeixement d’haver estat elegits represen-
tants pels seus sindicats (de vegades, també 

El Congrés de Sants de 1918

per altres que no podien enviar la seva dele-
gació o es consideraven ben representats per 
un company d’altre ofici del que coneixien 
la seva trajectòria, coherència i coincidència 
en els plantejaments ), de ser presents en uns 
comicis que esdevindran històrics i que es 
desenvoluparen en un moment de greu situa-
ció de la classe treballadora i on sorgiran una 
sèrie de propostes organitzatives, reivindica-
tives i estratègiques que faran de la CNT un 
instrument cabdal de la lluita de classes i dels 
esdeveniments polítics i socials de les dècades 
següents.

Tanmateix, el llistat de temes objecte dels de-
bats, resolucions de les ponències i acords de-
finitius ens ajudarà a entendre les seves priori-
tats i preocupacions. En concret, 55 temes en 
forma de preguntes (la majoria) per debatre i 
respondre, dels quals van fer  8 agrupaments 
per coincidència de les temàtiques planteja-
des o per organitzar la presa de resolucions. 
Aquesta part del Congrés es va desenvolupar 
els dies 28, 29 i 30 de juny a l’Ateneu Racio-
nalista del carrer Vallespir, al barri barcelonès 
de Sants.

Aquests agrupaments responien a criteris 
organitzatius, ideològics i reivindicatius. 
Així, el 1r agrupament contenia temes com: 
l’organització ha de ser a base d’acció directa, 
múltiple o mixta?, els polítics professionals 
poden representar un sindicat?, com poten-
ciar la sindicació i participació de les dones?, 
abolició del treball infantil, a preu fet i  la jor-
nada laboral de 8 hores...;  el 2n agrupament, 
aspectes com: funcionament de la publicació 
Solidaridad Obrera, és necessari un carnet 
confederal?, cal unificar el comitès pro-presos 
en un de sol?, unificar la quota o com portar 
els principis sindicalistes als camperols?...; 

Angel Pestaña
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el 3r agrupament: és necessari constituir els 
sindicats únics de ram?, com actuar davant el 
sindicats d’ofici que no s’integrin en el sindi-
cat de ram i en la federació local?, l’organisme 
confederal ha de formar-se a base de sindicats 
o de confederacions?...; el 4rt agrupament: 
conveniència de crear escoles en tots els sindi-
cats?, com fomentar l’ensenyament racionalis-
ta?, s’ha de cercar una fórmula mancomunada 
de caràcter general per a la fundació d’escoles, 
el seu sosteniment i el foment de professorat 
lliure i apte?...; 5è agrupament: mitjans per 
aconseguir la unificació del proletariat, neces-
sitat de fusionar CNT i UGT; 6è agrupament: 
conveniència de modificar els estatuts de la 
Confederació?, creació d’un comitè consul-
tiu i d’estadística; 7è agrupament: com acon-
seguir que amnistiïn els companys presos o 
perseguits?, determinació davant els acomia-
daments de ferroviaris després de la vaga de 
l’agost?; 8è o temes solts:  actitud davant la mi-
litarització de treballadors, constitució d’un 
sindicat de peons a Barcelona, és convenient 
fusionar les publicacions d’ofici? …

Sens dubte, l’acord fonamental del Congrés 
de Sants va ser la creació dels sindicats únics 
de ram (construcció, metall, fabril i tèxtil, 
pell, paper i imprempta...) que integraven els 
sindicats d’oficis (paletes, pintors de parets, 
guixaires...) i donaven a l’afiliació molta més 
solidaritat i coordinació i a la CNT força i 
confederalitat per enfrontar-se a una patronal 
molt més ben estructurada i reactiva a mi-
llores substancials de les condicions salarials 
i laborals i a un Estat i un règim polític de-
cadents i fermaments compromesos amb el 
manteniments i ampliació dels privilegis de 
tot tipus de les classes dominants. Un exemple 
molt evident de la importància d’aquesta nova 
forma d’organitzar-se serà la reeixida Vaga  de 
la Canadenca, l’any següent, en la qual la CNT 
catalana va poder mostrar la seva capacitat de 
lluita coordinada i solidària i l’efectivitat del 
nou model organitzatiu.

La Confederació quedaria constituïda per 
federacions locals o comarcals de sindicats 
únics de tram o sector o de sindicats únics de 
treballadors i treballadores de diferents sec-
tors (fórmula utilitzada en les localitats amb 
menys afiliació).

Però, de les resolucions acordades podem 
extreure molts més exemples d’àmplia trans-

cendència tant organitzativa com laboral i 
social: l’acció directa com a tàctica preferent 
en la lluita entre capital i treball; els polítics 
professionals no podien representar mai les 
organitzacions obreres i aquestes havien de 
procurar no domiciliar-se en cap centre polí-
tic;  la potenciació de la sindicació de les do-
nes i la constitució de juntes administratives 
mixtes en els sindicats amb força presència 
femenina; impedir el treball infantil, no fer 
hores extraordinàries i anar cap a la jornada 
de 8 hores; crear el carnet confederal i distri-
buir la cotització; nomenar el director de “So-
lidaridad Obrera” que formaria una redacció 
estable i remunerada per a la seva publicació i 
establir el seu preu de venda al públic; mante-
nir els comitès Pro-presos existents; crear una 
quota voluntària de 5 cèntims per a la crea-
ció d’escoles  racionalistes vinculades als sin-
dicats; potenciar la unificació del proletariat 
en un únic organisme; formar una comissió 
per redactar uns nou estatuts adequats a les 
noves estructures organitzatives i als mandats 
del Congrés; realitzar una forta campanya en 
favor dels companys presos i dels ferrovia-
ris acomiadats amb motiu de la vaga d’agost 

del 1917;  implantar tallers col·lectius sota la 
“salvaguarda administrativa confederal” per 
fomentar el treball digne d’invàlids, músics i 
artistes de carrer i altres formes de mendicitat 
i treure’ls de les “societats protectores reac-
cionàries”; fer campanya i accions generals 
contra les militaritzacions obreres decretades 
pels governs per defensar els interessos dels 
trusts capitalistes; constituir a Barcelona un 
sindicat de peons integrat per treballadors 
sense professió determinada...

No menys interès tenen les intervencions 
del míting final, celebrat l’1 de juliol al local 
del CADCI a la Rambla de Santa Mònica de 
Barcelona. La intervenció de Pablo Ullod 
en defensa dels ferroviaris empresonats i 
acomiadats, de la necessària mobilització i 
pressió obrera i de l’enfortiment i unitat de 
les seves organitzacions. La defensa que Do-
mingo Roca fa de Solidaridad Obrera com a 
portaveu de la consciència obrera i de l’anhel 
de l’emancipació humana. Mestres cridant a la 
millora de les organitzacions de treballadores 
i treballadors i a la seva confluència en federa-
cions locals i comarcals perquè calia ser fortes 
davant el trust que suposaven els governs i les 
burgesies. Rueda donant veu a una de les de-
cisions més interessants del congrés, la sindi-
cació de les dones; posant en valor la capacitat 
de les dones en les lluites socials i evidenciant 
que eren un element fonamental en la lluita 
per l’emancipació; i, com a conseqüència, en-
coratjant a fomentar la seva participació en 
les Juntes dels sindicats i en les comissions de 
propaganda i defensa.

Peiró, representant les societats obreres ba-
dalonines, posant l’accent en la necessitat de 
fer-se forts davant el capitalisme, la religió i 
l’Estat i criticant la dispersió de les petites or-
ganitzacions obreres i les “capelletes”. Insistia 
en que cal estar units i això comportava, d’una 
banda,  cercar la fusió de la CNT i la UGT i, 
d’altra; eliminar les diferències entre oficials i 
aprenents o peons. El sindicat hauria de servir 
per conquerir la llibertat i establir un major 
estat de justícia.

Fornells va fer una crítica contundent de les 
guerres que provoquen les rivalitats entre 
Estats capitalistes i explicita que la seva con-
demna i protesta no son contra el pobles que 
s’han vist abocats a aquesta situació. Saluda la 
resposta dels pobles rus i alemany contra els 
crims de la guerra i els sistemes d’explotació 
que es donaven en aquests territoris. La re-
volució social encapçalada per la classe tre-
balladora hauria de ser el preu de les guerres 
burgeses. En aquest punt, poden llegir com 

intervé el delegat governatiu per amenaçar 
amb suspendre l’acte.

Pallejà posà l’accent en la implantació 
d’escoles racionalistes en oposició a les esco-
les religioses on es predica la conformitat i 
l’amor a l’esclavitud i a les escoles de l’Estat on 
s’ensenya l’amor a la pàtria i l’odi cap a la resta 
de la humanitat. També crítica el que anome-
na “carreres liberals” perquè no estan al servei 
de la humanitat, sinó per mantenir els privi-
legis d’una part de la societat. La solució són 
les escoles racionalistes de nens i nenes per 
desprendre’s dels prejudicis i col·laborar en 
l’emancipació de la humanitat.

Àngel Pestaña s’adreçà als assistents per valo-
rar molt positivament les resolucions i treball 
del Congrés i per reivindicar els principis i 
idees de la Internacional front la barbàrie del 
conflicte bèl·lic europeu. Va criticar les posi-
cions de la burgesia catalana (primer temoro-
sa i després a la cerca de beneficis) respecte 
de la conflagració armada  i de com havia 
portat la misèria al poble. Després del Con-
grés, la demanda del poble no serà pa sinó 
justícia i equitat. Proposa que es reparteixi el 
treball i els productes. Afirma que front les 
desigualtats socials només els queda el recurs 
a la rebel·lió i que l’organització és la coopera-
ció dels i de les que pateixen. Adverteix que 
a Catalunya els conflictes entre capital i tre-
ball tenen gairebé sempre caràcters violents i 
que cal posar en marxa els sindicats de ram 
i d’indústries afins per construir poderoses 
organitzacions conscients dels seus drets i 
disposades a fer-se respectar. Després d’una 
nova amenaça del delegat del Governador de 
suspendre l’acte, Pestaña conclou que el prin-
cipi d’autoritat està podrit i que el món burgès 
és a punt d’esfondrar-se i que el poble ha de 
construir un nou règim social on poder viure 
i desenrotllar-se en equitat i justícia.

Seguí, com a president de l’acte i nou secre-
tari general, afirmà que la classe treballadora 
catalana i la Confederació havien superat un 
cop mortal i que encara que els havien donat 
per esgotats i desapareguts amb aquell Con-
grés estaven demostrant que no només havien 
superat els procediments contra ells utilitzats 
sinó que eren capaços d’ocupar-se de les qües-
tions presents i de discutir i preparar el futur. 
Criticà la guerra mundial i negà les solucions 
dels governs capitalistes. La transcendència 
del Congrés radicà, per a Seguí, en que s’estava 
potenciant al màxim les capacitats de la Con-
federació. Calia una organització forta per 
oposar-se a les burgesies catalana, espanyola 
i mundial.Imatge de la Plaça Sant Jaume durant la Vaga dels treballadors de “La Canadenca”
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Ferran Aisa

Víctor Lvóvich Kibálchich (Brussel·les, 1890-
Mèic DF, 1947) és més conegut amb el nom 
de Víctor Serge, pseudònim que va fer servir 
per primera vegada l’any 1917 al firmar els 
seus articles al periòdic Tierra y Libertad de 
Barcelona.

Víctor Serge de família russa exiliada a Bèl-
gica va ser escriptor i revolucionari. La seva 
obra abraça l’assaig, la poesia, la memòria, la 
novel·la i el periodisme. Ara l’editorial Base 
recupera els seus articles periodístics amb una 
edició realitzada pel professor i historiador 
Pelai Pagès.

Víctor Serge va viure a Barcelona uns mesos 
del 1917 on es va afiliar a la CNT i va fer amis-
tat amb Salvador Seguí, n’era l’època en què es 
preparava la Vaga General, experiència que va 
deixar plasmada en la novel·la El naixement 
de la nostra força, on descriu la Barcelona pro-
letària i burgesa de la segona dècada del segle 
XX.

Serge va partir presó a França i va participar 
en la revolució soviètica. A Rússia va conèixer 
a Andreu Nin i a Joaquim Marin que havien 
acudit com delegats de la CNT al Congrés de 
la Internacional Sindical Roja. A la mort de 
Lenin va fer costat a Trotsky, malgrat que poc 
després es va separar del revolucionari rus.

Serge sempre va ser contrari a Stalin i per 
aquesta raó va ser deportat a Orenburg als 
Urals i apartat del Partit Comunista de la 
URSS. En aquesta zona de la URSS va dedicar-
se a escriure sobretot poemes alguns dels que 
va poder salvar van ser publicats amb el títol 
de Resistencia, un dels seus versos, descriu 
la repressió dels anomenats revolucionaris: 
“Mueren en un foso de Chernavka / por orden 
del Com. Rev., / bajo los sables de los ajustado-
res de Taganka de los / mineros de Kachtanka 
/ y de un anarco que sangra por la muerte 
de su sueño.”  Gràcies a l’ajuda internacional 
d’intel·lectuals comunistes com Romain Ro-
lland o André Gide, que participaven a París 
el 1935 un Congrés Internacional d’Escriptors 
per a la defensa de la Cultura, gràcies a aques-
ta campanya Serge va poder sortir de Rússia i 
traslladar-se primer a França, on va afiliar-se 
al POUM i va ajudar a sortir dels Camps de 
Concentració a molts companys poumistes i 
cenetistes; i, posteriorment a América.

L’any 1940, amb el seu fill Vlady, va embarcar 
cap a Mèxic on va restar fins a la seva mort 
l’any 1947, allà va militar en els socialisme 
poumista, escrigué nombrosos articles a la 
premsa mexicana i espanyola de l’exili i va 
continuat escrivint llibres.

L’autor d’obres com Lo que todo revolucionaria 
debe saber sobre la represión, Memorias de un 
revolucionario, El Caso Tulayev, Medianoche 
en el siglo, etc., continua essent un dels revolu-
cionaris maleïts per l’estalinisme i que va ésser 
perseguit pels botxins de Stalin.

La seva obra continua estant d’actualitat. Els 
seus llibres són recuperats i editats de nou en 
llengües com el francès, l’anglès o el castellà. 
Només en el darrer any han sortit publicades 
obres fonamentals de Víctor Serge com El 

nacimiento de nuestra fierza (Amargord), El 
año I de la Revolución (Traficantes de sue-
ños), Ciudad conquistada (Pàgina indòmita) i 
els seus poemes escrits majoritàriament a la 
seva estada com deportat a Orenburg sota el 
títol de Resistencia. Una hoguera en el desierto 
(El perro malo). També publicat el 2017 per 
Laertes ha aparegut una semblança política 
sobre Víctor Serge, coordinada per Pelai Pagès 
i Pepe Gutiérrez, La conciencia de la Revolu-
ción, on diversos autors analitzen la seva vida 
i la seva obra.

Finalment hem de palar del llibre publicat per 
l’Editorial Base, La degeneración de la URSS 
y la Guerra Civil espanyola. La lucha contra 
el estalinismo y la regeneración del socialismo 
(1936-1944), prologat i editat per Pelai Pagès, 
historiador i professor de la Universitat de 

Barcelona, que recull en 279 pàgines articles 
de Víctor Serge publicats, fonamentalment, a 
La Révolution Proletarienne i La Batalla, dos 
periòdics marxistes que segueixen una línia 
antiestalinista i la revista liberal mexicana 
Mundo.

Pelai Pagès, al pròleg del llibre, escriu: “A 
partir de estos momentos Serge se manifestó 
como uno de los escritores revolucionarios 
que -sin perder un ápice su ideología socia-
lista- se involucró más en la crítica del esta-
linismo.”

A través dels escrits de Serge seguim una crò-
nica cronològica de la repressió a la URSS 
amb temes històrics com els fets de Kronstadt, 
el cas del cònsol de Barcelona Antonov Ov-
séenko, l’execució de Bujarin, el tercer procés 
de Moscou, etc.

Els articles periodístics de 
Víctor Serge

També hi fa un bon repàs a la situació sobre la 
repressió comunista a Espanya amb escrits so-
bre la situació a Barcelona després dels Fets de 
Maig, la desaparició d’Andreu Nin, l’assassinat 
de Kurt Landau, e tercer procés de Moscou, 
sobre Kronstad 1921, Trotski, etc.

Finalment, la tercera part d’escrits parla de la 
necessitat de regenerar el socialisme. Víctor 
Serge, l’any 1941 a la revista Mundo, escrivia: 
“La pobreza del socialismo tradicional coin-
cide con la inmensa crisis revolucionaria del 
mundo moderno que pone forzosamente -es 
decir independientemente de la acción del 
socialismo- el orden del día de la humanidad 
entera el problema de la reorganización social 
orientada hacia lo racional y lo justo.”

El far
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«En sols dos coses creiem: la 
terra i la humanitat»
Jordi Martí Font

El 24 de gener del 1904, Joan Maragall escrivia 
a Diario de Barcelona: «Dentro de cada cata-
lán hay un anarquista», una afirmació fona-
mental per tal que Salvat-Papasseit, el 1916, 
publiqués a Sabadell Federal la sèrie de textos 
titulats ‘La nacionalitat i el socialisme’, de títol 
semblant a aquell altre article de Jaume Bros-
sa, ‘Catalanismo y socialismo’, publicat a La 
Revista Blanca, en què el redactor de L’Avenç 
insistia el 1899: «Es innegable que el ambien-
te está saturado de catalanismo y que el odio 
al poder central, a la política madrileña, a la 
mentira triunfante en todos los organismos, 
ha venido a fortalecer el movimiento antes 
puramente sentimental del regionalismo». 
L’autor advertia: «Mientras Cataluña no bus-
que su autonomía fuera de los moldes históri-
cos, no es posible que alcance el triunfo de sus 
aspiraciones. O será moderna o no existirá, es 
decir, seguirá atada al enfermo de accidente».

El seu amic Pere Coromines, també anar-
quista, en un article esporgat pel seu fill de la 
seva Obra completa, afegia arguments des de 
les pàgines de Ciencia Social en què afirmava: 
«La patria no existe, pero hay un amor patrio. 
Y aunque procurando modificarlo a medida 
que los adelantos sociales lo permitan, hemos 
de conservarlo como todos los sentimientos 
nobles y elevados». Polèmic llegit avui, però 
plenament coherent amb les idees que Eudald 
Canibell expressava a Acracia el 1887 quan es 
preguntava (i es responia ell mateix): «¿Afecta 
a los principios ácrata-colectivistas la idea de 
patria? ¿Está en pugna con el principio fede-
rativo? No».

Salvat havia llegit també ‘Del poeta civil i del 
cavaller’, un d’aquells llibres de Dídac Ruiz en 
què tot portava a l’acció i a no assumir els dog-
mes de qui fos, fos qui fos. Perquè sense dog-
mes, el progrés s’esdevenia, tal com recitava 
Cels Gomis el 1888: «En lloc d’oposar-nos a la 
marxa dels segles, en lloc d’entrebancar-me lo 
camí del progrés, no fóra preferible destruir-li 
tots els obstacles perquè, sense violència, tran-
quil se realitzés?». I lligava amb Josep Llunas 
plenament quan aquest últim esperonava des 
de les pàgines de La Tramontana, set anys des-
prés: «No tinguem por; malviatge!, del progrés 
siguem soldats; endavant!, pit i coratge!, aca-
bem amb les maldats de tant de pillo i salvatge».

I cantaven perquè volien, de tot. El 1842, 
l’himne republicà ‘La Campana’ de l’Abdó Te-
rrades, sobretot quan arribava allò de «La cort 
i la noblesa, l’orgull de la riquesa, caiguin d’un 
cop fins al nostre nivell! Ja és arribat lo dia que 
el poble tant volia; fugiu, tirans, lo poble vol 
ser rei» i ho complementaven amb ‘La Marse-
llesa’ versionada per Clavé, sobretot els versos 
en què s’afirmava: «Fills de la terra catalana, 
abans morir que ser esclaus!».

Després va arribar el tipògraf alacantí Rafael 
Carratalà, que va guanyar el segon Certamen 
Socialista de Barcelona, el 10 de novembre 
del 1889, amb ‘Hijos del pueblo’, posada en 
català per Mas-Gomeri el 1905 amb una lle-
tra que deia: «Formem de la Terra un món 
d’harmonia, on lliures regnin treball i amor i 
visquin els pobles en dolça anarquia que és per 
natura la germanor». El mateix Mas-Gomeri 
que va posar en català ‘La Varsoviana’, com-
posta l’any 1883 pel poeta polonès Wacław 

Święcicki i coneguda als Països Catalans amb 
el seu nom castellà d’’A las barricadas’. La ver-
sió de Mas-Gomeri enregistrada per l’Orfeó 
Català el 1936 deia: «L’única riquesa és la lli-
bertat i cal defensar-la amb coratge i amb fe. 
Alta la bandera revolucionària que sens repòs 
ens mena al triomf del nostre anhel».

I què en direm, del popularíssim poeta anar-
quista Emili Guanyavents i del seu poema més 
conegut? Doncs que totes i tots l’heu cantat. Sí, 
perquè va ser ell qui va guanyar un altre con-
curs, aquest convocat per la revista La Nació Ca-
talana el 1899, «per fer la lletra nova de l’himne 
Els segadors». Tot i que allò del «quan convé se-
guem cadenes» va agradar ben poc als promo-
tors del concurs. Un altre anarquista a qui ha-
vien proposat que hi participés, Cels Gomis, no 
va arribar ni a enviar el que havia escrit i que, en 
un to més desencantat, deia: «Abans los nostres 
obrers cantaven fent barricades i avui canten a 
l’església per fer plaer a les beates».

El 1883, El Chornaler de València deia que 
volia ser el «periòdic defensor dels que tre-
ballen i no mengen, enemic acèrrim dels que 
mengen i no treballen» i a Barcelona, el 1905, 
l’Avenir de Felip Cortiella saludava «la prem-
sa lliure de tots els països, els explotats de tot 
arreut», un Cortiella que a ‘Anarquines’ expo-
sava la seva encertada visió sobre la muntanya 
de Montserrat: «Ditxós el dia, oh, Montserrat!, 
que l’anarquia t’hagi llevat monjos i frares i el 
lladre Estat!».

I és que, com deia Víctor Foch el 1913 a una 
de les reaparicions de La Tramontana, «no 
és pas la Catalunya dels poderosos la nostra 
Catalunya». «Catalunya és per a nosaltres una 
idea de completa alliberació i no és entremig 
dels poderosos a on la llibertat es troba».

I el Noi del Sucre. I Peiró. I Joan Montseny, 
que afirmava el 1912 que «Catalunya, 
col·lectivament, pretén ésser lliure per al fo-
ment de les seves energies, que agrupa en dos 
grans nuclis, a saber, educació i treball». Li 
van fer cas i per això les col·lectivitzacions van 
ser el centre de l’alliberament el 1936 i l’escola, 
amb el CENU de Puig Elies i més, també.

De fet, res no és estrany si es mira amb ulls 
oberts i el cap, encara més. Ni tan sols que un 
reconegut autor de lletres de sarsueles a Madrid, 
el 1902, escrivís a El porvenir del obrero de Maó, 
quan era un jove poeta balear que prometia, un 
poema que ben bé ja ho deia tot, o quasi:

«Per fondre-les totes dugues 
i que no es separin mai, 
germans: si encenguéssim foc? 
germans: si corrés la sang? 
Germans: que corri la sang, 
i ara que cremi el foc 
barrejats a dintre nostre 
brollin amb pluja d’amor. 
I tot fent camí, camí, 
i amb la veu cantant, cantant, 
en sols dos coses creiem: 
la terra i la humanitat»

I així és: en la terra i en la humanitat, i quan 
convé seguem cadenes perquè dins de cada 
català, i de cada catalana, hi ha una anarquis-
ta. Hi ha, hi era i hi serà.

* Jordi Martí és periodista, escriptor, activista 
i sindicalista. Article publicat al diari Jornada
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Educación sin 
propiedad
Con escuela o sin escuela, 
nunca nos dejan hacer lo que 
queremos, y el Poder es su ley
Javier Encina, Ainhoa Ezeiza, Emilia-
no Urteaga (coord.)
Volapük Ediciones - Seminario de Ilu-
sionistas Sociales, 2018, 524 pàg.
Educación sin propiedad ofereix una di-
versitat des del disens, textos amb posi-
cions antagòniques que en un altre lloc 
no podrien cohabitar es parlen unes a 
altres, llegint en diagonal es troben sim-
paties i empaties no sospitades segura-
ment pels autors, afinitats que ajuden a 
deixar-se anar de les afiliacions.
Es planteja com una nova proposta 
per al debat sobre l’educació des de 
l’antiautoritari. Diverses experiències 
i autores tracten sobre la desescolarit-
zació, coneixement social i comunitari, 
pedagogia llibertària, contra la indús-
tria de l’educació alternativa, les possi-
bilitats de l’autogestió en l’ensenyament 
públic, educació popular, educació 
lliure i autoaprenentatge, mares a 
l’escola, transmissió popular i interge-
neracional, biopoder del món adult, 
classes socials i pedagogies, escoles 
centrífugues, esport i educació, etc.
El que es busca a l’escola dominant és 
perpetuar en el temps uns continguts 
determinats i unes formes de relació, 
i amb aquesta finalitat, es valora el 
simple, la repetició repetitiva, tant en 
els continguts com en les relacions, 
perquè els continguts es refereixen a 
coneixements bàsics, reglats, normalit-
zats, estandarditzats… i les relacions, 
en ser dirigides, són finalistes. Aquesta 
forma de plantejar el coneixement fa 
que l’escola es recolzi en la repetició 
repetitiva com a estratègia de l’Estat i 
del Mercat per tenir ciutadans i treba-
lladors dòcils, adaptats, intercanviables 
i polivalents. Aquest model és tendent 
a reduir la creativitat i el pensament di-
vergent i crític.

Miquel Àngel Cloquell - L’Aguait

El llargmetratge sobre el turisme a les 
Illes Balears arriba a la gran pantalla. 
S’ha finançat gràcies a un microme-
cenatge que va recollir gairebé 18.500 
euros i mostra les conseqüències i els 
danys del turisme, principalment a l’illa 
de Mallorca però també a Eivissa, amb el 
propòsit d’”esquerdar el model turístic”.
Després de quatre monogràfics en pa-
per que han encetat i profunditzat la 
crítica al turisme, es van començar a 
plantejar seriosament la realització del 
documental.
Es van trobar amb la situació: “sabem 
fer un diari, però no un documental”. 
Per això, es posaren en contacte amb 
professionals del sector audiovisual. El 
col·lectiu tenia clar que per aconseguir 
els seus objectius havien d’apostar per 
la qualitat i s’hi havien d’invertir molts 
doblers, cosa a la que “un col·lectiu au-
togestionat no hi està acostumat”. Mit-
jançant una campanya de micromece-
natge s’aconseguiren els fons per poder 
fer realitat el projecte, si no, les despe-
ses de sous, imatges d’arxiu, muntatge i 
sales de gravació no haurien estat pos-
sibles. Les finançadores i tota la gent 
que hi ha participat –amb sous més 
baixos en comparació al mercat–, “han 
convertit aquesta obra en col·lectiva”. 
Seguint el fil de les persones que han 
treballat al documental trobam a Nena 
Blanquer i a Elisa Banal, productora i 
muntadora del projecte.
El primer monogràfic ja va tenir molt 
bona acollida, però s’ha anat observant 
que any rere any era major, amb l’ajuda 
que la versemblança de l’explicat amb 
la realitat s’ha anat aguditzant, ha si-
gut major. El col·lectiu Tot Inclòs con-
siderà que amb els monogràfics i les 
trobades als locals no es podia arribar 
a una capa més ampla de la societat, 
per això aquest documental recull “les 
ganes d’arribar a un públic major amb 
el discurs genuí”, expliquen. Al ‘Tot 
Inclòs’ el defineixen com “un artefacte 
més en aquesta lluita contra el turis-
me” després d’haver sumat els diaris, 
xerrades i jornades, com de la que sor-
gí el col·lectiu Ciutat per qui l’Habita.
Al documental hi intervenen investi-
gadores, treballadores del sector i ac-
tivistes de molts àmbits diferents, amb 
l’objectiu d’explicar la complexitat del 
conflicte. L’espectre de gent és ampli, 
tot i que es troba a faltar gent convi-
dada a participar (Aptur, una immobi-
liària de luxe, entre d’altres) que decli-
naren donar el seu punt de vista.

Llibres Documental
‘Tot Inclòs’

EL SALTO

Projecte col·lectiu de periodisme 
crític i alternatiu, 
https://www.elsaltodiario.com 

TODO POR HACER

Publicació anarquista mensual des 
de Madrid,
https://www.todoporhacer.org/ 

ROJO Y NEGRO 

Periòdic confederal mensual de la 
CGT, 
http://www.rojoynegro.info/  

JORNADA

Periòdic d’esquerres, feminista i 
cooperatiu,
https://www.diarijornada.coop/ 

No obstant això, cal considerar l’escola 
com un dels espais educatius de la 
comunitat, que hauria de guardar 
relacions horitzontals amb altres es-
pais educatius de la comunitat. Les 
relacions d’aquests espais estan ba-
sades a compartir sabers, construir 
col·lectivament, en l’autonomia i la 
interdependència, processos d’ajuda 
mútua, en el mestissatge. S’ha de com-
prendre que l’educació no és patrimo-
ni de l’escola, ni de la universitat, sinó 
que al barri, poble o ciutat hi ha altres 
espais educatius no formals amb els 
quals cal establir intercanvis horitzon-
tals.

Los olvidados de 
los olvidados
Un siglo y medio de anarquismo 
en España

Carlos Taibo, Jacobo Pérez-Enciso
La Catarata, 2018, 160 pàg.
Los olvidados de los olvidados és 
una breu història de l’anarquisme es-
panyol, amb textos de Carlos Taibo i 
il·lustracions de Jacobo Pérez-Enciso. 
Encara que el llibre té una franca vo-
cació pedagògica i divulgadora, incor-
pora una consideració crítica de debats 
rellevants. És el cas dels que s’interessen 
per les explicacions que repassen el pes 
de l’anarquisme a Espanya, per la na-
turalesa de fons d’aquest últim, per la 
seva dimensió d’articulació d’una so-
cietat alternativa, per les discussions 
que es van fer valer, durant la guerra 
civil, a la calor de la participació en les 
institucions o, en suma, per la pròpia 
actualitat del pensament i de les pràc-
tiques llibertàries.
Carlos Taibo Arias és un escriptor, edi-
tor i professor Titular de Ciència Polí-
tica i de l’Administració a la Universi-
tat Autònoma de Madrid. És un ferm 
partidari del moviment antiglobalitza-
ció, del decreixement, de la democrà-
cia directa i de l’anarquisme.

Revistes
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“Hem de reflexionar sobre el 
paper de la TV”
“La TV juga un paper important en la consolidació del sistema 
capitalista i sobretot en el seu vessant ideològic”

Jesús Arteaga, multiactivista social

J.M. Oterino

Entrevistem a Jesús Arteaga, multiactivista so-
cial (Assemblea de Parades i Precàries de CGT 
València, Projecte AU, la Iniciativa Amnistia 
Social…), a més de músic (Skaparapid) i escrip-
tor, sobre el seu llibre ‘Jóvenes y menores en la 
diana: embrutecimiento social y televisión, re-
flexiones para sacudirse la influencia televisiva’.

- D’on sorgeix la necessitat d’escriure ‘Jóve-
nes y menores en la diana’?
Sorgeix de la indignació i la impotència d’una 
banda, i per una altra, de la necessitat de comba-
tre els efectes frustrants d’ambdues. M’explico, 
la majoria de les televisions, en els seus “infor-
matius” programes “d’entreteniment”, als seus 
“programes estrella” s’estan acarnissant amb 
diversos casos on la joventut és el centre de la 
seva atenció; una banda de “menors” aterro-
ritzava els barris de Bilbao, uns alumnes d’un 
col·legi assetjaven i agredien a una noia, els 
botellones, les baralles de seguidors futboleros 
violents, joves de centres de menors obligades 
a prostituir-se, nens que es colen en els ca-
mions per passar la frontera.

Tot això són recursos constants de les grans ca-
denes sobre els quals abocar una imatge delirant 
i denigrant de persones joves que no encaixen.

Però el que em va provocar posar-me a escriu-
re va ser el cas de Diana Quer, en concret el 
moment en el qual es va trobar el seu cos. La 
utilització mediàtica del ministre Zoido apun-
tant-se, de manera vergonyosa, el fet per sal-
var la imatge de la seva ineficàcia i del fet que 
l’assassí fos un confident de la Guàrdia Civil. Sí 
no hagués estat per l’actitud valenta d’una jove 
que es va resistir a l’assassí i de dos joves que 
van acudir en la seva ajuda, estic gairebé segur 

que no ho haurien descobert mai. Però després 
va passar el del nen Gabriel a Almeria i la ma-
nipulació i falta de sensibilitat dels grans canals 
de TV es va tornar a exhibir sense cap rubor.

En tots aquests casos els comportaments dels 
mitjans, els seus consells de redacció i el seu 
exèrcit de reporters sense vergonya i perio-
distes estridents, van demostrar la seva falta 
d’ètica i escrúpols, van encoratjar l’espectacle 
i van col·laborar en la creació d’estats d’ànim 
social favorables al càstig per venjança i a la 
cadena perpètua.

Però el de Diana Quer va ser determinant per 
escriure les meves reflexions sobre aquests te-
mes. Em traslladava sense poder evitar-ho al 
cas de les nenes d’Alcàsser i al dolor que va 
suposar per a la gent de la nostra terra.

- El teu llibre presenta un format gens con-
vencional, mescles els teus textos amb textos 
d’altres autors i autores, i fins i tot intercales 
lletres de cançons cada cert nombre de pàgi-
nes. Quin és l’objectiu d’això?
En realitat pretenc deixar constància que no des-
cobreixo res, que pràcticament s’ha dit gairebé 
tot sobre la televisió. Recorro a paràgrafs curts 
de Lolo Rico, Noam Chomsky, Pasolini, Malcom 
X, o de grups llibertaris que treballen en edu-
cació alternativa, per deixar constància que es 
porta molt temps assenyalant el paper de la TV 
en la consolidació del sistema capitalista i sobre-
tot en el seu vessant ideològic, de contaminació 
o alienació de les consciències i dels comporta-
ments socials. També recullo lletres de cançons 
de grups que m’agraden i amb els quals compar-
teixo moltes coses. Són textos que podria haver 
escrit i cantat jo mateix. En la relació música/
poesia m’agrada llegir una cançó com si no tin-
gués música o una poesia amb tot el seu ritme. 
Són lletres d’Ángel Parra, Skaparapid, Maniática, 

L’Arrel o Aspencat, grups de diferents genera-
cions i estils posant als mitjans de comunicació i 
en particular a la TV en el seu lloc.

- En el llibre denuncies tant l’ús de la caixa 
ximple per alienar a la població jove, com 
l’enfocament obscè que adopten les notícies 
sobre joves per part dels mitjans, són dues 
cares del mateix fenomen o no hi ha relació 
entre un assumpte i l’altre?
Són dues cares complementàries, i no són les 
úniques. Hi ha una funció doctrinària i una 
funció intoxicadora. Aquests dos aspectes són 
potenciats per la confluència d’interessos de 
les empreses que controlen les grans cadenes 
de TV. O sigui, que a l’interès econòmic pur i 
dur del negoci de la informació (benefici per 
sobre de tot) s’afegeixen el de la manipulació 
de la realitat i la fabricació d’estats d’opinió o 
establir rols de comportament que garanteixin 
la continuïtat del model ideològic dominant 
(masclismes, individualisme, competició, vio-
lència, etc.).

La gent jove és un filó a explotar en aquest 
sentit, a través del consum de valors estupi-
ditzants, a més de l’interès crematístic. La 
moda, l’amor romàntic-tòxic, la passivitat o la 
superficialitat, la possessió, estan a l’ordre del 
dia a les programacions. En les suposades in-
formacions sobre joves, sempre es destaquen 
o les seves mancances o excessos, molt poques 
vegades les seves aportacions positives o vir-
tuts... que dic jo que alguna tenen, no?

- Com creus que podem vacunar-nos contra 
aquesta transmissió de valors i ideologia 
que, persones joves i adultes, absorbim de 
forma inconscient des de la televisió?
Els continguts de la TV, tal com funcionen avui 
i estant en mans dels qui està, van en la direc-
ció contrària de possibilitar consciencies lliu-
repensadores. I sí, és necessari trobar antídots 
per contrarestar la seva influència, si no a nivell 
social, podem partir de nosaltres, del nostre 
entorn més proper. La desconfiança, davant el 
pregó diari sobre el que passa al nostre al vol-
tant més proper però també a nivell global.

Mostrar escepticisme i dubtar de la veraci-
tat del que ens expliquen és necessari per no 
creure ni empassar-se això de “si ho diu la TV 
és veritat”. Tenir en compte que en última ins-
tància som nosaltres els qui decidim què ens 
empassem o què no.

Em sembla que viure dins d’un sistema no té 
per què crear-te addicció al mateix. És molt 
important buscar o tenir els nostres propis 
canals d’informació, tant per rebre informació 
com per emetre-la. 

Això suposa trencar el paper d’objecte passiu 
per passar al de subjecte actiu en això de la 
comunicació.

Per tant, hem d’esforçar-nos a crear dins dels 
nostres caps aquestes desafeccions amb el 
model televisiu, fins i tot encara que siguem 

consumidores del producte. És molt impor-
tant nodrir-nos de mitjans sense la possible 
deformació d’intermediaris en això de la co-
municació i la informació, buscar que siguin 
lliures de la ingerència del negoci en això de 
l’oci i l’entreteniment. És a dir; que la publicitat 
sigui secundària i no l’objectiu principal d’un 
mitjà. I finalment, també està no veure-la i no 
comptar amb la seva presència en les nostres 
vides. Però això... ja que cadascú decideixi.

- Pots concebre una televisió no alienant? 
Creus que seria possible donar-li un ús dife-
rent al de control social a la televisió?
En aquests moments és molt difícil desban-
car o desfer la influència de les grans cadenes 
de TV generalistes, tant privades com a pú-
bliques, però no és impossible. Amb la im-
plantació d’internet i l’evolució de les xarxes 
socials és més fàcil estendre la informació i 
oferir visions diferents sobre el que succeeix al 
món. Cada vegada més hi ha experiments al 
marge de la comercialitat, projectes modests o 
locals que estan servint per fer un recorregut 
diferent quant a continguts i prioritats, que 
s’autogestionen i autoorganitzen amb recur-
sos limitats però efectius.

Encara que és difícil desfer-se i superar el 
paper alienant de la imatge, es pot estimular 
consciències crítiques i disconformes si es 
treu tot el potencial que té l’invent de la TV. 
La funció educadora està més que demostra-
da, una altra cosa és en què se’ns està educant 
en la submissió, el gregarisme, la por i la im-
potència, i no o en la creativitat,la sensibilitat 
personal o col·lectiva i el lliure pensament. 
Com amb la premsa, els llibres, la ràdio, la 
música o el cinema, no podem deixar un in-
vent amb el potencial de la TV en mans de 
les elites privilegiades, tan poderoses com a 
insensibles. Crear aquests nous mitjans i es-
pais és una cosa que hem d’afrontar sense pors 
ni complexos. Una altra cosa és que la TV en 
aquests moments forma part de les tecnolo-
gies dures, o sigui, a les quals tenim poc accés 
o cap i menys encara podem controlar-les. 
Però sí es pot invertir el sentit i l’ús d’aquestes 
tecnologies en favor de les petites realitats 
col·lectives, de la difusió directa de les nostres 
experiències de lluita i creació. Com ja vaig 
dir, l’autogestió dels nostres propis mitjans és 
el terreny on es lliura la batalla per la llibertat 
d’expressió i informació.

I en això, entre altres coses, les persones joves 
vénen actuant amb decisió i això no ho reco-
neixeran ni per casualitat les empreses que 
pretenen el monopoli de la desinformació. 

* Entrevista publicada al núm. 236 del periódic 
confederal Rojo y Negro


