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El 2019 comença animat. Els companys i companyes de Cacaolat ens han
fet matinar i a pocs dies d’iniciar el nou any ja havien doblegat la voluntat
d’una empresa que es negava a negociar amb una vaga convocada. I no
només això. La vaga de Cacaolat no és només un exemple de que la lluita
i les vagues continuen sent l’eina principal que tenim, si no que, també,
és exemple de que l’activació de la solidaritat per part del conjunt de la
CGT de Catalunya i per part dels moviments socials i veïnals funciona. I
funciona millor com més ens impliquem entre tots i totes. Socialitzar els
conflictes. Afegir pressió al nostre enemic mitjançant la solidaritat, el suport mutu, el boicot. I guanyar. No inventem res de nou. La formació de la
central anarcosindical al nostre país respon, precisament, a aquesta aposta. Més de cent anys enrere. Per això, mai es dóna més solidaritat de la que
toca. Per això, a nosaltres, els i les anarcosindicalistes, ens agrada viure en
rebel·lia. Com hem fet sempre.

I

Però també hem començat l’any amb una altra aposta dura i que ha costat: la convocatòria d’una Vaga General (feminista) pel proper 8 de març.
Esperem que es converteixi en precedent, si és que no va ser suficient l’èxit
de la Vaga General Feminista del 2018...
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Des de fa temps el moviment feminista i les organitzacions que ens definim feministes hem iniciat
un procés per a no callar més, no callar davant
del sistema patriarcal, que ens està assassinant,
explotant, culpabilitzant. I hem decidit donar visibilitat a totes les violències que patim les dones
de tot el món, en tots els àmbits i espais de les
nostres vides: a la llar, la feina, els espais públics:
transport, carrers, places; amb la parella, la família, l'entorn laboral, la societat i les institucions
de l'Estat, a causa del sistema patriarcal i capitalista que vivim i patim.
I col·lectivament ens hem mirat i hem començat
a posar paraules al que totes, en un moment o altre, d'una manera o altra, hem viscut.
Ens hem aixecat ben forts i juntes per eradicar i
soscavar el Sistema patriarcal i el capitalisme. I
diem PROU.
Juntes, hem decidit no callar i denunciar la violència institucional exercida contra les dones que
es troben en situació de vulnerabilitat, provocada
per una situació de treballs precaris i atur, desnonaments, i pobresa energètica.
Hem decidit donar-nos suport les unes amb les altres, contra un sistema patriarcal i capitalista que
ataca fonamentalment, la dignitat de les dones.

"Ens hem
aixecat ben
forts i juntes
per eradicar
i soscavar
el sistema
patriarcal i el
capitalisme"

Juntes hem decidit no callar perquè s'eliminin
totes les traves existents per a les dones que estan en situació irregular administrativa, a causa
de la Llei d'Estrangeria, perquè puguin accedir a
les mesures d'atenció integral i protecció efectiva
en situacions de violències masclistes
Assenyalem les violències i juntes, volem soscavar
el patriarcat que ens vol submises i en silenci.
No callarem i continuarem exigint polítiques
públiques i serveis amb una perspectiva integral
feminista, que no es faci un ús oportunista davant
les violències masclistes i que no només omplin
programes i lleis. Cal que s'implementin adequadament i que es dotin dels recursos necessaris.
Aquest procés que estem duent a terme unides,
contra el patriarcat i disposades a donar la batalla per construir unes vides millors, ens porta a
plantejar una Vaga General Feminista tots els 8 de
març: Dia de la dona treballadora
I com entenem i volem fer entendre a tot arreu,
que el món no funciona sense nosaltres, volem
parar-ho tot i demostrar al món, als governs, a la
societat que som imprescindibles, que sense nosaltres el món no funciona, sense nosaltres no hi
ha ni producció ni reproducció.
Volem fer vaga per aturar el món.

>>
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Plantegem una vaga general feminista
Acabar amb la desigualtat en l'àmbit laboral,
econòmic i social de les dones respecte dels
homes
Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest sistema capitalista i patriarcal
La retirada de les polítiques, lleis i actuacions
del capital que comporten la discriminació i
desigual oportunitat en l'accés a l'ocupació i
promoció professional de les dones i el foment
de mesures efectives per a la disminució de la
major taxa d'atur femenina.
L'adopció de mesures concretes i immediates
que acabin amb la bretxa salarial i la desigualtat en les pensions.
Modificar els estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les estructures
de les organitzacions.
Control sobre les implantacions dels Plans
d'Igualtat a les empreses.
L'eradicació del persistent assetjament sexual
laboral, la precarietat laboral, temporalitat i
l'alta taxa de contractes amb jornades parcials
que pateixen les dones

L'establiment de polítiques laborals socials i
econòmiques que facin efectives la conciliació
real de la vida familiar laboral i personal, així
com la corresponsabilitat en les cures.
Consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a remuneració i dret a les prestacions contributives independents.
L'equiparació efectiva i real de les Empleades
de la Llar al règim general.
L'exigència al govern de mesures concretes i
efectives contra les violències masclistes i criteris clars d'actuació per protegir les dones i
les seves filles i fills dels seus agressors
Eradicar les violències masclistes i del mercat
que ens tracten com objectes, possessions del
mercat, dels homes que ens violen, assetgen,
maltracten i assassinen. Però també de les institucions i les seves lleis que reprodueixen actituds i conductes masclistes
Cessament de la criminalització de les persones emigrants i de les lluites socials anti racistes. La igualtat efectiva de les dones migrants
i refugiades.
Aconseguir una sanitat pública i de qualitat que
no tracti com malalties la vida de les dones. Que
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la medicina dels homes reconegui i respecti els
nostres cossos i les nostres vides

VAGA PER ATURAR EL MÓN

Exigim respecte social i que l'Església no segueixi
incidint, ni volent controlar les nostres vides. Volem ser propietàries dels nostres cossos, els nostres desitjos i les nostres vides

EL FIL

Gringa Vieja
@gringavieja
13 de gen. 2019

traduït

Hi ha un munt d'homes incapaços
d'ordenar la frustració que els produeix ser qüestionats en el que consideren la seva essència. VOX l'hi
dóna mastegat i amanit
Com es competeix amb això.

Vaga laboral, de consum, de cures i estudiantil

VOLEM
FER VAGA
PER VIURE,
VAGA PER
CUIDAR-NOS

El mateix succeeix amb aquesta inquietud difusa del racista recalcitrant. Tem, però no ho admet, ni sap
molt bé a què. Només sent que està
fins als collons.
És gent que està farta de que el món
avanci més ràpid que ella.
Segurament no van als toros ni a
missa, es tracta d'aferrar-se a aquest
món "de tota la vida" que sí comprenen.
El progrés és que al súper hi hagi més
corredors, que obri en diumenge.
Que el mòbil sigui en color i el cotxe
s'obri des de lluny. Que a les dones
els agradi el futbol i no estiguin tan
amargades.

On farem vaga
En els nostres treballs perquè el patriarcat i el
capital, formen una aliança criminal. La divisió
del treball ens condemna a la precarietat. Exigim
que es respecti i es dignifiqui la nostra feina. Denunciem que en les dones, se'ns dificulti doblement l'accés a l'ocupació, no volem més ocupació precària, temporal, jornades parcials i horaris
incompatibles amb el treball de cures que se'ns
imposen. Exigim que s'acabi amb la bretxa salarial, la desigualtat en les pensions, l'assetjament
sexual i per raó de sexe en els centres de treball.
A les nostres aules perquè volem una educació
pública, laica i feminista. Volem un sistema educatiu que reconegui tota la nostra diversitat, com
a dones lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals, sense gènere, queers +;
De tenir cura perquè el nostre treball reproductiu
queda invisible i està
desvaloritzat pel sistema, per ser un treball que
únicament pertany a l'àmbit de les dones. El sistema es col•lapsa sense el nostre treball quotidià
de cures.
Cal que s'eduqui en la col•laboració i implicació
de la tasca de les cures a tota la societat, conscienciar entorn d'elles, per poder redistribuir. No
volem ni suportem més seguir sent les úniques
responsables invisibles de les cures de les persones.
De consumir per demostrar que sense nosaltres
no funcionen els mercats dels nostres barris, dels
nostres pobles, de les nostres ciutats, que sense
consumir, no hi haurà fronteres, no hi haurà carnisseres i no hi haurà consumidores. Per construir
un consum alternatiu que respecti els nostres
drets i les nostres vides. I perquè hem de començar a lluitar per aconseguir una veritable economia feminista on el respecte al mon on vivim sigui
imprescindible i prioritari.

Proposem una Vaga General Feminista
Dirigida a totes les persones treballadores, de tots
els àmbits sectorials, públics i privats, funcionariat, igual que a empreses i organismes encarregats
de serveis públics, sense cap distinció de situació
laboral, sexe, edat o condició social .
L'objectiu és aturar la vida en tota la seva extensió i visibilitzar el paper protagonista que tenim
les dones en l'engranatge d'aquesta vida. La vaga
general es planteja com vaga laboral, convocant
a tota la classe treballadora; vaga de cures, que
evidenciï la sobrecàrrega i invisibilitat de les cures, l'absència de corresponsabilitat en el treball
domèstic i de cura i permeti la visibilitat màxima
de les dones; de consum, la millor eina per lluitar contra el capitalisme i potenciar l'economia
feminista que posi la vida al centre; i estudiantil,
buscant el suport i convocatòria dels sindicats i
organitzacions estudiantils.

És clar que sense pasta tots ens avinagrem. Però és tot aquest entramat
d'indocumentats culturals el que
permet de veritat que cali aquest feixisme de Pepe Gotera i Otilio.
Volem dones que beguin, surtin,
aixequin peses, follin bé i guanyin
diners, però no que opinin, qüestionin, enlletgeixin, es queixin. No ens
toquin els collons.
Volem que ens pinti la casa de color
salmó el indocumentat perquè són
200 euros menys, però no que visqui
a l'altra banda de l'envà i porti els
seus fills al col·legi.
Volem comprar escombraries de l'altre costat del planeta per aliexprés
però no que se'ns ompli el barri de
xinesos i ens recordin que vivim en
un barri de treballadors.
Això ha existit sempre.
Per això odiem el Nadal i les oficines.
La diferència és que ara poden votar
a gent que parla com ells parlen a
casa. Insisteixo: com es competeix
amb això.

Dones Llibertàries de CGT
Rosalia Molina

Aquesta gent porta 15-20 anys mohína, cabrejada. Segueix estupefacta perquè tipus gais presenten
mitja graella de TV. Per a ells, en ZP
i Manu Chao no hi ha polsim de comèdia.
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Cacaolat agredolç
Aquestes vacances de nadal els companys de Cacaolat s’han negat acceptar un calendari laboral
que l’empresa els hi havia proposat de cara al proper any. Considerat com un atac als drets de la
plantilla, aquesta, ha sabut mantenir-se i frenar aquest atac patronal. La vaga, que va durar sis dies,
s’ha acabat guanyant i s’ha retornat al calendari laboral del 2017. Parlem amb Lorenzo Domínguez
i Antonio Ubago, companys de la secció sindical de la CGT a Cacaolat.
Quina valoració feu de tot el procés de vaga?
Ha estat un procés dur però força reconfortant a
nivell participació del personal així com de la implicació i les mostres de solidaritat rebudes des de
tots els àmbits.
Heu aconseguit retornar al calendari de 2017.
Això és una victòria, però CGT no va signar
l’acord del calendari del 2017. Quina valoració
feu?
Hem aconseguit que les demandes presentades
per l’assemblea de treballadors es plasmessin dins
del preacord i hem obligat a la patronal a retirar
la postura de total inflexibilitat negociadora. Tot i
això, ni al 2017 ni al 2018 vam signar un calendari
que pensem atempta directament contra la conciliació de la vida laboral i personal, i que pretén
fomentar un cinquè torn encobert, a costa d’una
major càrrega de treball i estalviant-se noves contractacions. Nosaltres continuem lluitant per a la
creació real d’un cinquè torn on aquestes deficiències no existeixin.
Quina ha estat la resposta de la plantilla davant
el conflicte plantejat? I davant la convocatòria
de vaga? Us ha costat mobilitzar la gent?
El suport ha estat essencial. Hem estat la part més
activa i amb més presència davant altres sindicats
que s’han vist forçats per la pressió dels propis
companys i la nostra empenta a estar presents en
aquesta lluita.
Moviments socials també s’han bolcat en donar
suport a la vaga de Cacaolat. Socialitzar el conflicte sembla un bon instrument per encetar i
guanyar lluites. Què en penseu?
El moviment social és clau, la mobilització de veïns, l’adhesió de clients que comercialitzen la mar-

espontània des de sectors no implicats, com van
ser els bars en primer moment. És una injecció de
moral i força brutal. Més tard, es transforma en una
arma realment forta que és la que fa mal a l’empresa, ja que viu d’una falsa imatge que ha estat
desvetllada als seus consumidors.

"El tema del
boicot cobra
moltíssima
importància
sobretot quan
en primera
instància
surt de forma
espontània "
Quins impediments i contradiccions us heu trobat a nivell personal durant la vaga?

ca o la resposta de tota la gent aliena a nosaltres
que en dates tan familiars han estat al peu del canó
ha estat un impuls brutal. Ni la pròpia patronal
s’esperava aquest ressò i ha estat una força molt
important davant del conflicte.
Us ha generat algun tipus de contradicció el suport rebut des de fora de l’empresa?
Cap. Al contrari, tot a sumat.

oposició constant al servilisme patronal. El comunicat diu que el comitè no ha promogut el boicot,
és cert... no ha estat promogut pel comitè. Des de
la secció sindical tenim molt clar la manera de fer
i que l’adhesió o la manera de donar suport no venent o no comprant la marca ha estat un cop força
dur per la patronal.

S’ha generat alguna polèmica perquè el Comitè
d’Empresa va demanar no boicotejar la marca
Cacaolat. CGT no es va posicionar o es va posicionar en contra?

L’anarcosindicalisme s’ha diferenciat sempre
d’altres formes de fer sindicalisme, entre altres
coses, per l’acció directa i les vagues no passives. Perquè penseu que és important i necessari
el boicot?

El comitè d’empresa està format per nou delegats,
dels quals només dos formem part de la CGT, i som

El tema del boicot cobra moltíssima importància
sobretot quan en primera instància surt de forma

EL SEMAFOR
INSURRECTE

ENRIC CROUS
Ex-Conseller delgat de Cacaolat
Durant el nadal aquest
paio sembla que s’ha
ennuegat una mica
amb el Cacaolat. El
que va començar com
un matí solejat i tranquil, amb un Cacaolat calent, al final va
acabar amb una pluja
d’òsties que van fer que el nostre amic Enric,
acabés deixant, fins i tot, la direcció de Cacaolat. I tot per un calendari.

Mes enllà de la problemàtica de cadascun, potser
compaginar la família en aquestes dates especifiques, tot i que a nivell personal no hem tingut conflictes o contradiccions.
L'empresa va dir que no negociaria amb la vaga
convocada, però finalment es van haver d'asseure i retirar l'agressió. Quina sensació es té
quan veus la cara del representant de Cacaolat
al signar el preacord?
Veure el canvi d’actitud i la cara dels representats
de la patronal a nivell personal és impagable. Després s’haurà aconseguit més o menys, però veure
com han de fer un pas enrere, la crispació als seus
ulls í sobre tot demostra’ls-hi que no sempre son la
branca més forta quan hi ha aquest nivell d’implicació, de debò, no té preu.
entrevista a Lorenzo Domínguez
Redacció CGT

MERCEDES VIDAL
Presidenta de TMB
La nostra vella “amiga” Merceditas continua mostrant-nos la
cara més amable de
l’Ajuntament de Barcelona. Ens estima. Ho
sabem, sobretot quan
ens dedica alguns gestos d’amor i fraternitat
als plens de l’Ajuntament, fent-nos una peineta
als treballadors que hi havia presents. Un gest
Comú i que, també, li retornem amb amor.

EUGENIO DIAZ
Gerent de SMATSA
Aquest espècimen, gerent de l’empresa de
neteja de Sabadell, ha
començat la seva campanya més típica de Valdecasas: ara diu que els
seus camions pateixen
atacs de “kale borroka”.
Serà que estar imputat
en unes quantes trames de corrupció no dóna
per fer declaracions i ens busca a nosaltres, per
a que siguem els protagonistes de la seva fama.

JORDI FRIGOLÉ
Director de Nestlé
Si aquest nadal el Cacaolat ens ha quedat
agredolç, sembla que el
cafè de la Nestlè va pel
mateix camí. Aquest senyor, que és el director
de la fàbrica de Girona,
havia pensat que congelar els salaris aniria
bé per a escalfar el cafè. El que no sabia és que la
CGT li muntaria una vaga. I ara al pobre home la
llet se li ha tornat agre.
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Assetjament sexual:
detecció, sensibilització
i acció
L’assetjament sexual laboral és un de tants abusos
de poder que es perpetren en l’àmbit de les relacions laborals i les empreses, però el que el fa especialment pertorbador és que tot i el nivell d’impacte
que té i la seva normalització no està tant encarat
com voldríem. L’ASL (Assetjament Sexual Laboral)
està més que definit: és tota conducta verbal, no
verbal o física de naturalesa sexual que es desenvolupa al treball i que s’exerceix amb ànim intimidatori. Està qualificat com una amenaça a la igualtat laboral i un atemptat a la dignitat ja que crea
de manera intencionada un ambient hostil, humiliant, degradant i ofensiu. És obvi que produeixi tal
impacte ja que amb aquest assetjament es sobrepassen tots els límits físics, íntims, corporals
i sexuals de la víctima, per tant l’impacte psicològic i emocional és enorme. El punt que el fa encara més pervers és que sovint es dóna en moments
d’intimitat entre agressor i víctima i pot ser que
tinguem dificultats per trobar testimonis o proves
quan decidim denunciar. Dic quan decidim perquè
el segon punt de perversió de l’ASL és que es dóna
just en un espai on hi hem d’anar cada dia a treballar per poder sobreviure, per tant la sensació de
bloqueig o indefensió pot ser enorme. Encara més
si no trobem suport i ajuda entre la plantilla.
Habitualment es distingeixen dos grans tipus d’assetjament depenent de qui l’exerceix: xantatge
sexual si ho fa un superior (directiu, representant
legal, treballador de major rang...) i assetjament
sexual (exercit no només per superiors, també per
companys de plantilla). Així tant la demanda de
favors sexuals a canvi de condicions laborals concretes, com els tocaments, bromes, intimidacions
entre d’altres hi són i cal acabar amb tots. Per a
fer-ho cal que siguem conscients, primer de tot,
de que la majoria de les víctimes d’ASL són dones,
dones amb criatures, mares solteres, separades,
vídues, dones molt precàries, que acaben d’entrar
en el que s’anomena ‘mercat laboral’, en fi, dones
de classe treballadora i precaritzades que són vistes i tractades com mà d’obra doblement abusable
i explotable per ser dones i pobres. És doncs una
violència masclista i classista.
Essent conscients d’aquesta realitat, del contingut
claríssim de classe que hi trobem, de l’impacte negatiu tant en la víctima com en totes les treballadores en quant a salut laboral, emocional i mental,
en quant a invasió física i de la intimitat, en quant
a seguretat a la feina, ens toca treballar per a eradicar aquesta realitat amb la que ens trobem o ens
hem trobat moltes dones treballadores. Ens hem
de preguntar com a sindicat si sabem identificar
els casos, donar suport i cobertura a les víctimes
(sense jutjar-les ni sobrepassar-les) i si estem posant fil a l’agulla en quan a prevenció, sensibilització i autodefensa. Tenim eines diverses per a
actuar i per a prevenir, des de l’elaboració de protocols útils i material informatiu amb cara i ulls fins
la denúncia penal, pública o a Inspecció, passant
per examinar i exigir una definició d’ASL a Convenis

L'avaluació de riscos
laborals

"Cridem,
difonguem,
informem,
encarem,
boicotegem i
plantem-los
cara totes
juntes.
Que la por
canviï de
bàndol "

o vigilar i denunciar tots i cada un dels casos tancats en fals en Comissions d’Igualtat en les que es
desplega tot el corporativisme i sindicalisme complaent que puguem imaginar i al que sens dubte
hem de plantar cara i saber donar una alternativa
a les treballadores.
Però hi ha una eina que acompanya l’acció més
normativa i/o judicial, que és l’Acció Col·lectiva.
Aquesta manera d’enfocar i complementar l’Acció
Sindical permetria crear un ambient laboral més
segur i confiable on les víctimes es puguin expressar sense por a ser jutjades, engegaria la roda de
la denúncia pública basada en la autoorganització
i en tallar d’arrel aquests comportaments fastigosos i humiliants, crearia aquest ambient de combat
constant contra aquests abusos i trauria de l’ombra aquesta realitat de flagrants agressions.
La qüestió a plantejar-nos és si volem fer de la nostra lluita anarcosindicalita un front de lluita directa
en tots i cada un dels nostres llocs de treball contra
cada agressió sense deixar-nos tutelar per ningú,
sense deixar cap companya sumida en el patiment,
si volem practicar una autodefensa constant basada en el suport i l’acció directa que no només respongui a cada agressió si no que sigui també una
eina d’informació i formació que ens faci avançar
cap a la nostra emancipació.
Traguem els abusos del silenci i cridem ben fort
que si toquen a una ens toquen a totes, també a
la feina: cridem, difonguem, informem, encarem,
boicotegem i plantem-los cara totes juntes. Que la
por canviï de bàndol.
Afiliada CGT Baix Penedès
Mireia Redondo

Fotografia de E. M.

Avaluació de riscos és la base per a una acció preventiva eficaç, i no és un fi en si mateixa sinó un
instrument fonamental per a l'acció preventiva. Es
tracta d'identificar els riscos, valorar la probabilitat que es produeixi dany i la severitat de les seves
conseqüències. A partir d'aquesta identificació i
valoració es proposen les mesures preventives per
a l'eliminació, reducció o control dels riscos identificats i avaluats. Es procedeix així a realitzar la planificació de l'activitat preventiva, proposant terminis, responsables i cost aproximat per a l'execució
de les mesures assenyalades.
Tal com assenyala l'Article 15 de la LPRL (Llei de
Prevenció de Riscos Laborals) el responsable de
que es realitzi l'avaluació és l'empresari, i ho ha
de fer amb la següent freqüència (Article 16 de la
LPRL):

›

›
›

Haurà de realitzar una avaluació inicial dels
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors
La mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de
l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació serà
actualitzada quan canviïn les condicions de
treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en
ocasió dels danys per a la salut que s'hagin
produït
Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics
de les condicions de treball i de l'activitat
dels treballadors en la prestació dels seus
serveis, per detectar situacions potencialment perilloses

Les avaluacions són realitzades pels Tècnics/es de
Prevenció. Com a tipus d'avaluació destacarem
l'Avaluació General de Riscos i, de manera més
específica, les avaluacions corresponents a les
diferents disciplines preventives: Seguretat en el
Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.
Destacar el paper dels Delegats de Prevenció en
el procés d'avaluació ja que tenen dret a sol·licitar
que es realitzin aquelles avaluacions que siguin
necessàries en compliment de la LPRL, a estar presents durant la realització de les mateixes, a rebre
la informació i documentació relacionades i a fer
les propostes, informes i contrainformes que considerin, encara que no tinguin caràcter vinculant.
Finalment, és fonamental traslladar als treballadors els resultats de les avaluacions realitzades pel
que fa a la posada en marxa de les mesures preventives que s'hagin considerat per a l'eliminació o
minimització dels riscos.

Delegada de prevenció (DPRL)
Pilar Frey Martínez
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Vaga 'postureo' o lluita
Aquesta lluita, és per “postureo” o és per a guanyar?
Aquesta pregunta hauria d’estar fora de lloc quan
iniciem un conflicte sindical. Sobre el paper, tota
lluita sindical, que és en si mateixa una expressió
del conflicte social, la fem perquè l’entenem com
a eina per aconseguir un seguit d’objectius. En els
temps que corren, molt sovint es tracta d’aturar
agressions que la patronal fa directament contra
les nostres condicions de treball que són, també,
les nostres condicions de vida. És a dir, contra nosaltres mateixos. Subcontracten part dels/les nostres companyes, acomiaden, ens canvien la jornada laboral, ens fan fer hores, ens baixen el salari i
un llarg etcètera. Però de vegades també busquem
avançar, millorar, conquerir part del pastís que actualment es queden els capitalistes. En definitiva,
lluitem per guanyar, per a nosaltres mateixos/es,
per la immensa majoria de la humanitat. Una lluita
que es porta endavant fins i tot en la situació més
concreta i particular, com pot ser en un piquet en
el fred d’una matinada d’hivern en un polígon o
enganxant un adhesiu sobre una mercaderia en un
estant d’un supermercat.
Com deia, només el fet de plantejar la pregunta
que inicia aquest text hauria de ser una aberració.
Per desgràcia, no ho és. De fet, massa sovint la resposta és la primera de les opcions, la del “postureo”. D’exemples en tenim molts i molts. A la lluita
sindical massa sovint hem vist com el sindicalisme
oficial utilitza jornades de mobilitzacions i de vagues per passejar banderes i delegats mentre entre bastidors estan precuinat amb l’empresa com
s’aplicaran aquelles mesures que es diu combatre.
Aquest “postureo” còmplice busca desactivar qualsevol resistència i desposseir als i les treballadores
de la seva capacitat de lluita. És a dir, tot el contrari
d’allò que sobre el paper diu que vol fer.
Aquestes actituds les hem denunciat una i una
altra vegada. Les coneixem i les hem patit i, precisament, intentem que el nostre sindicalisme sigui
tot el contrari. Però no podem caure en l’autocomplaença fàcil. Si les lluites les fem per a guanyar,
hem de pensar fredament com volem fer-les.
I pensar-les de la manera més col·lectivament
possible. Això implica, necessàriament, a la nostra secció sindical allà on hi ha el conflicte i la seva
capacitat d’activar el conjunt de la plantilla per
mitjà de l’assemblea, la nostra manera d’entendre
la democràcia. Però també comporta la implicació
del conjunt del sindicat als seus diferents nivells. Es
tracta de guanyar. De doblegar la voluntat de qui té
el poder, perquè controla els mitjans de producció
i l’emparen les lleis i els mecanismes coercitius de
l’estat. Davant d’això, només ens tenim a nosaltres:
la nostra intel•ligència, les nostres mans i la nostra
capacitat de ser multitud.
Si la lluita la fem per guanyar, això ens porta a vells
debats que ja es plantejava el sindicalisme a inicis
del s. XX a Catalunya i que van marcar la diferència entre dues tradicions, la de caire més socialista
i l’anarcosindicalista. Com ha de ser una vaga? Ha
d’implicar només una aturada d’un centre de treball? Busquem una imatge dels i les treballadores
aturats, un dia rere l’altre amb les nostres banderes onejant al vent? Només amb això un centre de
treball amb unes quantes desenes o centenars de
treballadors/es aconseguirà vèncer una gran multinacional que en té la propietat? L’experiència
ens mostra que aquest tipus de vagues “passives”
i circumscrites només al centre de treball tendeixen a acabar malament per als nostres interessos.

Assalt al tren
de l’administració
L'assalt al tren de la l’Administració està passant
a la nostra ciutat (Sabadell), durant l'època de
l’exalcalde Bustos, cap als anys 2009-12, comença amb l'empresa Smatsa (neteja de la via pública) amb més de 400 treballadors i treballadores.
La setmana del 21/9/2018 la notícia, va saltar als
mitjans: “Segons la peça 28 del cas Mercuri es
considera que Smatsa i PSC constituïen una organització criminal”, com a ciutadans i ciutadanes
hem vist. Aquest cas ens fa pensar en una altra
empresa semblant, pel volum de treballadors/
res: Clece, SA
En les notícies i Diaris locals es va parlar del Mercat Central de Sabadell, les reformes del qual va
pagar Florentino Pérez (màxim directiu de les macro-empreses ACS i President del Reial Madrid),
mitjançant pacte amb el exalcalde Bustos. Més
tard l'any 2012, mitjançant concurs públic Ajuntament de Sabadell, Clece, SA va guanyar la concessió del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD), un dels
negocis més rendibles de Florentino Pérez. La responsable d’Acció Social era la exconsellera Marta
Farrés del PSC, la qual en l'entrevista al Diari de
Sabadell del 13-14 d'octubre 2018, expressa que
era regidora de Joventut, Urbanisme, Espai Públic
i Habitatge del 2003 al 2015. Va oblidar que també
regia Acció Social o no volia recordar-ho?

I l’estat i el capital també ho saben quan, precisament, ja fa anys que van prohibir les vagues per solidaritat. Les seves lleis, el sindicalisme oficial i, de
vegades, algunes pràctiques de sindicats no tant
oficials porten cap aquí. I també moltes vegades ja
abans de que acabin, i sovint de que comencin, ja
en sabem el final. Aquestes dinàmiques poden ser,
també, de “postureo”.

"No es tracta
només d’una
imatge, es
tracta d’un
arma"
Hi ha altres maneres de plantejar els conflictes
i les vagues de forma molt més “activa” i pensades per a guanyar. Això vol dir que han de partir de
dues condicions:La primera que els i les treballadores del centre de treball s’hi impliquin i la facin.
La segona, que tinguem la capacitat d’exercir
la força suficient per a trinxar la resistència de
l’empresari.
Això darrer moltes vegades ho podrem aconseguir
si, a banda de no limitar-nos a quedar passives i

aturades en una vaga, som capaces de sumar a la
nostra la força de la solidaritat. Sovint no es tracta només d’aturar el funcionament d’un centre
productiu, ja que moltes vegades les empreses
poden aguantar millor una aturada llarga que qui
ha de portar un salari a casa per pagar el dia a dia.
En molts casos es pot incidir en la distribució o la
comercialització del producte de l’empresa, en la
seva imatge, en els seus clients, etc. I per poder-ho
fer, molts cops calen més mans que les dels treballadors/es en vaga.

Durant 4 anys Marta Farrés la socialista va estar
al capdavant de la consellera d’Acció Social, amb
250 treballadores d'empresa Clece, SA. L'empresa
va començar saltant-se tots els drets adquirits de
les treballadores del SAD, com: Restant en nòmines Plusos de 50 euros, assignats per Ajuntament l'any 2008; limitant el material de treball,
bates, mascarelles, protectors de peus; sense donar solució a la Prevenció Riscos Laborals(PRL),
incomplint Sentencies desplaçaments segurs de
les treballadores d'un domicili a un altre.

La recent vaga de Cacaolat ens ho ha mostrat. Ja
fa una mica més de temps, les vagues de Movistar,
FNAC, busos, etc., també. Són vagues on es va activar la participació en el conflicte de més persones i més espais que els dels propis treballadors/es
en vaga. Quan diem que la solidaritat és la nostra
millor arma, diem precisament això. No es tracta
només d’una imatge (això seria “postureo”), es
tracta d’un arma. I la paraula arma té a veure amb
quelcom ofensiu, que cerca fer mal. En el nostre
cas, el mal que cerquem és en els interessos de
l’empresari i que sigui de la intensitat suficient per
a que, en un determinat context, hagi d’acabar fent
allò que nosaltres li imposem.

Davant aquesta situació, les treballadores van
realitzar denúncies i van guanyar sentències.
Clece, SA, va seguir incomplint-les totes. A l'octubre del 2012 van citar a les treballadores, en
dos dies, per formalitzar la situació de cadascuna,
com anyells entrant en un setge. Totes sense perdre els torns de treball, fora de la jornada laboral.
Havia cua al carrer, un edifici de 2 plantes. Aquest
edifici, era propietat de l'Ajuntament. Una nau al
Polígon de Can Roquetes, durant 3 mesos. Totes
aquestes gestions es van fer en aquesta nau.

Entesa així, la lluita ja no és un simple “postureo”
i, senzillament, passa a ser una confrontació real.
Anant més enllà de les imatges i les icones busca
les fórmules oportunes en cada cas per a ser efectiva i, com a mínim, aspirar a guanyar. Per això cal
imaginació, defugir esquemes i col•lectivitzar el
conflicte en això que en diem solidaritat o suport
mutu.
Secretari General CGT Catalunya
Ermengol Gassiot
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Al novembre del 2012 va sortir a la llum el cas Mercuri en què estava directament implicat l’exalcalde Bustos, a dia d'avui encara pendent de resolució judicial. I el cas Mercuri va esquitxar el SAD.
Si grateu en els arxius potser podrien trobar-se
indicis en què el SAD va ser un altre pacte il·legal.
En aquell moment la exconsellera Marta Farrés
del PSC, amb qui em comunicava sovint, estava
al corrent de tot el que passava amb la nova empresa Clece, SA. Li enviava mails preguntant-li si
el cas del exalcalde tènia a veure en que estiguéssim en una nau, compartint oficines amb funcionaris, insistia que Clece, SA havia de complir el
Plec de condicions, la primera condició del qual
era tenir un lloc físic de treball, un espai on les

treballadores poguessin realitzar les gestions que
corresponien a les seves funcions. Una setmana
més tard, gener del 2013 l'empresa va trobar un
lloc minúscul, un local amb panells que dividien
oficines, amb dos seients a l'entrada, amb la seva
màxima expressió precària: si hi havia dues treballadores, les següents havíem d'estar dempeus.
Una setmana més tard l'oficina ja era oficial, les
treballadores podíem anar a realitzar gestions.
L’exconsellera Marta Farrés, es desentenia dels
mails que li enviava, en una reunió amb delegades sindicals, es va negar a fer un escrit oficial a
favor de les treballadores del SAD realitzéssim 1
hora sencera a cada domicili, en lloc dels 57’ que
van pactar al seu moment amb empresa l'any
2008. En el 2016 es va guanyar el judici d'1 hora
sencera a cada domicili.

"Les
treballadores
del SAD
reivindiquem
unes condions
laborals
dignes"
L'any 2016, l'Ajuntament va treure un nou concurs
del SAD, aquesta vegada per dos anys, guanyant
la concessió l'actual Pere Mata, SA. Igualment en
aquesta empresa, en dos dies es va organitzar la situació de 250 treballadores, realitzant els mínims
contractes indefinits encara que havien augmentat les hores de servei. També existeixen Demandes judicials fins ara. En el nou, d'inici l'1/1/2019
Pere Mata, SA no s'ha presentat. Segons diuen les
condicions no els eren rendibles. L'empresa Pere
Mata, SA està gestionant el SAD des de l'1/1/2017
fins al 31/12/2018.
Durant els 3 primers mesos, les empreses que
guanyen el concurs ens demanen a les treballadores: paciència, perquè han de situar-se i quan
marxen, els 3 últims mesos, diuen que no els demanem res, perquè estan ocupats en la gestió del
traspàs a la següent empresa. Així que la concessió es converteix en 1 any i mig de les Condicions
del Plec quan haurien de complir-se dos anys.
L'any 2018 nou concurs. S'han presentat 2 empreses. Des del 3/10/2018 se sap que la concessió
serà para Accent Social, SL antiga Clece, SA (han

canviat el nom però són els mateixos directius)
Tornarem a tenir alcald@s i regidor@s, empresar@s com antany?
A partir de l'1/1/2019 es farà efectiva la concessió. Des del 3/10, hauran tingut temps suficient
d'organitzar les condicions dignes per a benefici de les treballadores i de les persones usuàries
del SAD. Qui des de la regidoria d’Acció Social,
supervisarà aquest començament?
Entenc que la resposta està al carrer. No obstant
això, pregunto a Acció Social (actualment regida
per ERC) Què passa amb el vostre compromís
polític?
Les treballadores complim de forma presencial,
honesta i responsable amb les tasques encomanades. Som invisibles encara que passem pels
carrers de ciutadans i ciutadanes, fent Km, cuidant de persones vulnerables i dependents: malaltes, discapacitades o ancianes.
Tot això ha anat passant a Sabadell, un dels ajuntaments capdavanters en l'ajuda a la dependència que va iniciar l'alcalde Antoni Farrés.
Les treballadores del SAD; en un 80% dones immigrants, entenem bé el significat de les cures de les
persones i igualment reivindiquem unes condicions de treball dignes, sense precarietat laboral.
Volem veure els nostres drets adquirits materialitzar-se en la pràctica.
Senyors i senyores del Departament d’Acció Social regidoria per ERC, la paciència de les dones dedicades al treball de les cures, és infinita, el límit
com a treballadores del SAD requereix el vostre
compromís polític immediatament.
Les treballadores del SAD ens sentim decebudes,
la regidoria de Acció Social s'ha convertit en esclava i submisa del Capital. Sense cap pudor, ha
passat per alt l'assalt al tren de l'Administració.
Un escriptor i poeta, lluitador amb els desfavorits, reivindicador dels drets dels treballadors/as
va dir: “Los miserables se enmascaran de honestos, se camunflan de héroes, se fingen generosos.
Esos que le hacen zancadillas a su buena fe, o
sea los que se borran de su propia memoria para
convertirse en granujas”.
Amb el permís de l'escriptor jo afegiria: ERC, no us
convertiu en encobridors del Capital. Esperàvem
més d'aquest regidor i govern en què la Municipalització del SAD seria una prioritat. La vostra por
us paralitza i us pot fer còmplices de l'assalt de
grans empreses privades i amb afany de lucre a
l'Administració. El SAD és un servei essencial per
a la població: atén persones des de 8 anys a 100
anys.

Delegada Sindical Cgt a Sabadell
Rosa Salido
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Transició energètica
i evolució social
Després de l’anunci per part del Govern espanyol de la fi de la
producció i venda d’automòbils amb motors de combustibles
fòssils (dièsel, gasolina, gas), la Coordinadora de l’Auto de
la FESIM, Federació estatal de la indústria metal·lúrgica
de la CGT, fem arribar a la població en general i als qui
depenen directa o indirectament
de la producció d’automòbils
en particular, la nostra anàlisi
de la situació i les propostes que
des de fa anys venim fent
Que la crisi la paguin els rics
Aquesta és la frase amb la qual el moviment
15M resumia una resposta social al frau que
va significar la crisi de 2007. De nou, estaríem
davant un nou frau. El capitalisme projecta, domina i manipula informacions, dades i solucions
a les seves pròpies crisis. La fi de les energies
actuals i l’ús d’energies no contaminants és una
necessitat de tota la societat i del planeta. Però
les multinacionals de l’acutomòbil i altres grups
de poder, volen aprofitar una necessitat de totes
i tots, per generar una reconversió brutal de la
indústria, per la qual ells mantindrien els seus
beneficis però milions de treballadors i treballadores perdríem el nostre lloc de treball.
La CGT rebutgem una nova estafa global, no caiem en la seva política de la por i deixem clar
que això no té perquè succeir.
Ja el 2007, des d’aquesta Federació vam proposar al Govern, a ANFAC i a totes les multinacionals de l’auto, l’eliminació d’aquest model de
motors i la recerca i desenvolupament de motoritzacions basades en energies netes com el sol

o l’hidrogen. Sorprèn que en 11 anys no s’hagi
parlat del tema i que ara es faci un anunci tan
espontani i improvisat, que afecta a un sector industrial d’enormes dimensions.
L’anunci va acompanyat de les amenaces que les
multinacionals de l’auto plantegen, amb una reconversió industrial durant els propers anys. Els
empresaris ja no es tallen, amenacen sense pudor, perquè pensen que alguns sindicats i molts/
es treballadors/es, accepten que la competitivitat i les tecnologies “comporten aquestes conseqüències”.
No obstant això, a la CGT pensem que ha arribat
el moment de dir prou. La indústria de l’auto ha
tingut un creixement exponencial en els últims
anys amb beneficis astronòmics per als accionistes de les multinacionals. No deixem que aques-

ta reconversió la paguem els treballadors i treballadores.
Com a ecologistes, des de la CGT tenim clar que
aquesta transformació cap a energies totalment
netes, és necessària. Però no anem a acceptar la
imposició d’alternatives que responguin a interessos dels mateixos que ens han tingut segrestats pel negoci del petroli, durant dècades.
No anem a entrar a l’interessat debat sobre si
gasolina o dièsel; tots els combustibles fòssils
emeten verí que provoquen tant milers de morts
anualment, com la malaltia del planeta. La nostra labor se centra a defensar a la classe treballadora contra la intenció de les empreses de justificar una reconversió que, de nou, paguem les
treballadores i treballadors.
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Construïm l’evolució social
REDUCCIÓ DE LA
JORNADA LABORAL

En el sector metal·lúrgic d’Alemanya s’ha signat aquest any un acord per reduir la jornada laboral a 28 hores setmanals. Hem de
reivindicar i aconseguir les 30 hores setmanals i la reducció en dies anuals de treball. L’objectiu és clar: davant la menor necessitat
de mà d’obra que poden comportar els avanços tecnològics, hem de repartir el treball per mantenir l’ocupació.

REDUIR RITMES,
MILLORAR LA SALUT

No podem permetre que mentre els robots destrueixen ocupació, els qui treballen en llocs manuals emmalalteixin i s’accidentin per
sofrir ritmes inhumans: Modificació dels sistemes de mesurament; augmentant coeficients de fatiga, rebaixant objectius de rendiment i eliminant treballs repetitius i, sobretot, els de menys d’un minut.

REDUCCIÓ DE L’EDAT
DE JUBILACIÓ

Cal impedir que els llocs de treball manuals, l’increment de l’estrès i la pressió psicosocial, ens portin a unes jubilacions sense qualitat de vida. Contra l’ofensiva del capital, més que mai, hem d’aconseguir que els empresaris paguin una jubilació en edats inferiors
als 55 anys i els joves entrin amb sous dignes, eliminant les dobles i triples escales salarials.

IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

La transformació de milions de llocs de treball en més digitalitzats, ha de ser amb sistemes i criteris d’igualtat, impedint els endollismes i les manipulacions de les empreses. Per això hem d’exigir criteris d’igualtat per a la formació i l’ocupació de llocs de noves
tecnologies.

APOSTA SOCIAL PER
TECNOLOGIES NETES
I SOSTENIBLES

El planeta no pot suportar la hiper-fabricació i la hiper-explotació dels recursos. La CGT apostem per energies totalment netes i
processos industrials que no contaminin més el medi ambient. Eliminació de combustibles fòssils, aposta clara per l’energia solar i
l’Hidrogen com a fonts d’energia lliures i netes. Democratització i abaratiment de l’energia.

ALTRES TEMES
SOCIALS

›

›
›

Eliminació de SUBCONTRACTES I ETTs, eliminant la precarietat i els acords ocults entre empreses,
que només perjudiquen a la classe obrera.
Impost als Robots, especialment a aquells amb els quals es redueixen llocs de treball.
Augment d’impostos sobre els beneficis de les empreses.
Devolució de les ajudes públiques si les empreses realitzen acomiadaments col·lectius o deslocalitzacions.

Un debat per a l’evolució social
El govern espanyol ha plantejat aquest assumpte per 2040 i 2050, però altres països ho han fet
per 2025 o 2030. Per això la transformació per a
la transició energètica pot ser més propera del
que ens sembla. El recent anunci de General Motors de tancar set plantes al món, és un exemple
que les multinacionals ja estan aplicant “la seva
solució”.
Hem conegut resolucions d’altres sindicats que
arriben a reivindicar reducció de jornada fins a
les 32 hores setmanals i contractes relleu. Volem
creure que no fan aquestes propostes perquè les
eleccions sindicals en nombroses empreses del
sector estan molt a la vora; esperem que les defensin ara i també d’ara endavant.

A la CGT tenim clar que la unitat de la classe treballadora és l’únic camí per aconseguir aquests
objectius. Però primer hem de lluitar, sobretot
en les grans multinacionals, per acabar amb la
signatura d’acords de flexibilitat, d’augment de
treball i altres mesures que permeten a les empreses reduir les ocupacions cada dia.
La patronal segueix sent “radical”: volen aprofitar el canvi tecnològic per eliminar llocs de treball i augmentar la seva capacitat de benefici.
La resposta coherent de qualsevol sindicat és
acabar amb la col·laboració en els augments
de productivitat i en la flexibilitat.
El camí correcte és retirar signatures i renegociar
les condicions tan favorables que han aconseguit les empreses en els convenis del metall dels
últims anys. Davant un canvi d’aquesta magni-

tud en la indústria, en els propers anys, és necessària una resposta sindical amb alternatives
contundents.
Hem d’assenyalar que en altres països estan avançant, amb la lluita i la pressió i no signant més
pèrdues, cap a les setmanes de quatre dies (Nova
Zelanda), 28 hores a la setmana (metall d’Alemanya) o jornades anuals per sota de les 1.400 hores.
Està bé que els qui ens titllaven utòpics per reclamar les 30 hores, ara reivindiquin, almenys,
les 32 hores setmanals. La CGT, teníem raó. Per
això, situem una sèrie de propostes per portar,
immediatament, a la negociació col·lectiva i cridem a les plantilles del sector a abandonar el
conformisme i arrencar reivindicacions que permetin reduir les conseqüències que s’acosten
amb aquests canvis.
Des de CGT fem una crida a la unitat de totes les
treballadores i treballadors, amb propostes lògiques, necessàries i possibles. Si totes anem en
la mateixa direcció, i les plantilles rebutgem el
“és el que hi ha”, aconseguirem que el que ells
defineixen com un perill per als nostres llocs de
treball, es converteixin en noves oportunitats i
sobretot en beneficis per a la classe treballadora.

*document de la coordinadora
Coordinadora de l’Auto de la FESIM-CGT
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Es desconvoca la vaga
indefinida dels dissabtes
a Correus
La Direcció de Correus i la majoria sindical han subscrit un
acord plurianual que modificarà substancialment part de les
nostres condicions de treball fins a 2020. Si bé, tal com van
fer en negociacions anteriors, els acords aconseguits no concreten quan, ni com seran aplicats, i encara han de desenvolupar-se, ja són acords signats entre les parts.
Entre altres aspectes queda modificada la distribució de la
jornada i la prestació del treball en dissabtes; segons l’acord
els dissabtes, diumenges i festius, quedaran regulats com
segueix: ”La cobertura d’aquestes jornades especials es farà,
amb caràcter general, amb personal voluntari”. CGT no ha
signat aquest acord, que satisfà les aspiracions de la Direcció,
i queda molt allunyat de les nostres reivindicacions, que en
matèria de jornada recordem eren: supressió del treball en
dissabtes per a totes les àrees i 35 hores setmanals de dilluns
a divendres sense reducció salarial. Davant l’acord aconseguit per altres sindicats, ens veiem abocats a realitzar la desconvocatòria d’aquesta vaga.
Som molt conscients que la nostra convocatòria de vaga de
dissabtes ha servit de pressió perquè la resta d’organitzacions sindicals i l’empresa no es poguessin permetre el luxe
d’arraconar aquest tema en la taula de negociació, però també és cert que no hem incidit prou per a aconseguir la jornada
de 7h diàries de dilluns a divendres.
Secció Sindical CGT Correus Barcelona
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Cacaolat retira les mesures que volia
aplicar aquest 2019 gràcies a la vaga
El dimarts 8 de gener l’assemblea de treballadors ha decidit desconvocar la
vaga indefinida que la plantilla seguia de forma massiva des del dia 3 de gener.
Malgrat l’empresa va dir divendres passat que no es reuniria amb vaga convocada, la gran força i suport social que tenia aquesta ha obligat a Cacaolat a negociar un acord que suposa la retirada de les mesures unilaterals proposades
pel calendari de 2019 i millora en un cap de setmana lliure més el calendari
anterior.
L’assemblea de treballadors ha desconvocat la vaga així com la resta d’accions
previstes.
Des de la CGT s’ha donat suport a aquesta vaga de forma decidida, creant una
caixa de resistència i ajudant a generar el tsunami de solidaritat que finalment
ha doblegat a l’empresa.
Des de CGT fem una crida a la classe treballadora a organitzar-se, incrementar
el número de vagues i la seva potència. Un cop més, es demostra que la lluita
és l’únic que permet aturar la cobdícia empresarial.
La CGT volem agraïr tota la solidaritat de classe que s’ha activat i que és la
força que assoleix millores.
Secció Sindical CGT Cacaolat
Secretariat Permanent CGT Catalunya
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l'entrevista
-Quan passa a França, viu a Narbona, treballa a la verema i a causa de
la primera vaga de la seva vida, va
ser acomiadada. Què en recorda de
tot allò en general i de l'experiència
de l'exili?

Guillermina
Peirò

-Home, llavors jo tenia 14 anys. Vaig
complir els 15 just llavors. La vaga la
vaig fer amb 15. Nosaltres treballàvem
a la verema i els francesos portaven calçat i nosaltres espardenyes. I va ploure.
I nosaltres vam dir: "no es pot treballar,
pleguem". I ens van fer fora. La primera vaga -en vaig fer moltes, jo-, però
aquesta va ser la primera. A Narbona hi
havia molt refugiat però l'ambient era
molt maco. No hi havia encara aquella
cosa de si tu ets anarquista o si tu ets
comunista. No, no, érem els refugiats. I
tots ens ajudàvem.

Degut a la defunció de la companya Guillermina Peirò el passat dia 9 de gener,
reproduïm en aquest número l’entrevista feta pels companys de la Revista
Catalunya l’any 2007, la qual, considerem, tot i el pas dels anys, de gran
actualitat. Des de l’equip de la Revista Catalunya volem expressar el nostre
condol a la família i els companys de la Guillermina. Que la terra et sigui lleu.

Jo em dic Xavi i ell, Dídac i som de la
CGT de Catalunya...
-Sou de la CGT, no? De la revista “Catalunya”? Ja, ja, al primer número que
va sortir jo ja hi havia escrit, una carta meva. Estava encara en aquell carrer,
l'Arc del Teatre, ai, imagina't...
-La primera pregunta era de preveure però és aquesta: parlem del seu
pare, com era en Joan Peiró?
-Per definir al meu pare, fill meu, no hi
ha llibres ni enciclopèdies. Només et puc
dir una cosa, que era una persona coherent amb els seus principis i que va
morir precisament per ells. Era una persona que era tan idealista i tan bo, una
persona tan excessivament bona, que a
casa meva hi havia el veritable comunisme llibertari. Per a tot home que lluitava
per les llibertats de la persona humana
i de Catalunya, la porta de casa meva
estava sempre oberta. Només s'havia de
dir que un era un company perquè totes
les portes se li obrissin. La prova de la
coherència del meu pare la tens en que
va sacrificar tota la família pel seu ideari. I encara, avui en dia, perquè no hem
volgut mai fer servir el nom de Peiró com
a bandera per solucionar problemes personals que hem tingut.
-Com percebia vostè la tasca sindical i política del seu pare? La família,
com ho vivia?
-Això a casa meva, va ser la tragèdia. El
meu pare va fer gràcia a la meva mare,
perquè quan es van casar eren imberbes
en aquella època. Al meu pare li agradaven els toros, li agradava fer teatre amb
en Xirgu, com que era del Poble Nou,
però va començar a militar, i com que era
aprenent patia la tragèdia de la vida de
treballador, quan els vidriers apallissaven
els aprenents. Perquè en aquella època,
els aprenents no tenien cap importància.
I va començar a lluitar per això... i així
fins que va morir. Va ser coherent amb

-Quan torna a Catalunya, el 1945,
manté el contacte amb la CNT, fa
d'enllaç, recull diners per als presos.
Com va ser el retorn? Què en destacaria de la seva militància durant
aquells anys?

els seus principis fins que va morir. I ara
em diuen, com definiries al teu pare?, i
faig una comparació molt ‘tonta’, però
què per mi és molt vàlida. Jo compararia
al meu pare amb Jesús, Jesús va ser un
home que va lluitar per alliberar el seu
poble de l'esclavitud dels romans. Això
és la veritat i no com ho pinta l'església:
donar pa a qui tingui gana, aigua a qui
tingui set. I casa meva era això: a casa
meva entrava alguna cosa de menjar i es
repartia a qui ho necessités, ho entens?
Fixa't que quan vam passar la frontera,
podent-la passar en cotxe oficial, la vam
passar a peu com tota la gent que hi havia allà, i tota la tragèdia que passava la
gent republicana la vam haver de passar nosaltres. Perquè mon pare era això:
ell no podia escriure un article dient una
cosa i després fer una altra de diferent.
Les coses que ell escrivia eren la trajectòria de casa meva, eren les coses que

revolucionada i no es podia fer res. Al
meu pare el van jutjar, fixa't tu si és gros
això, amb el codi de la República. Encara
hi havia el codi de la República. Ara tot
això de moment està tancat, i pendent
de negociació, ho porten els advocats.

"la societat
de consum ha
prostituït la
classe obrera"

-Home, ja era hora que ho fessin, això
de la memòria històrica. Perquè és que
la gent no se'n recorda. La gent no en
sap res de res. La gent no en sap res
de res i no ho vol saber. Quan la meva
filla anava a col·legi, hi anava a català,
però anava a una escola que es pogués
sortir per la porta del darrere, perquè hi
anava la policia. Per què? perquè jo volia
que sàpigues el català, jo volia que sabés
història, però és que la gent ho va passar
tan malament, va patir tant, que dèiem
als nostres fills "tu no et preocupis i estudia que nosaltres ja hem patit prou".
I nosaltres mateixos vam fer esborrar la
memòria històrica. Perquè no volíem que
els nostres fills patissin allò que havíem
passat nosaltres. I va ser un error.

hi vivíem. Era tan perfecte que fins i tot
aconseguia ser imperfecte.
-Vostè i la seva família van demanar la revisió de la condemna del seu
pare i la Sala Militar del Tribunal Suprem els la va denegar "per manca
de proves que evidenciïn l'error de
la sentència". Què en pensa de tot
plegat? Pensa que encara es pot fer
alguna cosa?
-Tot això ha estat una comèdia. Quan
van matar al meu pare, Europa estava

-Vostè creu que se'ls ha donat prou
suport en tot el procés de sol·licitud
de revisió del cas del seu pare?
-No t'ho puc dir jo perquè no ho sé, està
tot això tan embolicat.
-Recentment, s'ha vist que s’ha negat també la revisió del cas a les
germanes Puig Antich, semblaria per
tant que la via judicial no acaba de
ser l'adient. Al mateix temps, el govern va aprovar l'any passat una llei
anomenada de "memòria històrica".
Què en pensa d'aquesta llei?

-Amb el pas del temps i la perspectiva dels anys, com valora la figura del
seu pare?
-Aquí a Mataró, vagi allà on vagi, quan
dic Peiró tothom em fa reverència, sigui
de dreta, sigui d'esquerra, sigui del nord,
sigui del sud. Per allà on va passar el meu
pare va passar la bondat. Mira, fa poc

aquí em vaig trobar un senyor vellet i em
va explicar com durant la guerra el van
agafar perquè era de dretes i en Peiró
va anar a la presó a veure'ls i els va dir
"mireu, jo sé el que és estar a la presó
i com les hores que s’hi fan eternes. Jo
els proposo si volen fer cartutxeres per al
front". Ara, els les pagaven, eh! I gràcies
a això, un cop acabada la guerra, aquell
senyor va muntar un petit taller de marroquineria. O sigui que allà on vagi jo,
reverència pel meu pare. M'assabento de
coses bones que havia fet el meu pare
que el pare no ens ho havia explicat ni a
nosaltres.
-Vostè és la penúltima dels set fills
d'en Joan Peiró. Va anar a l'Escola
Racionalista que la Cooperativa del
Vidre i el seu pare van fundar a Mataró. Quin record té d'aquella experiència educativa?
-L'Escola, quan va entrar Franco la va requisar. Igual que la fàbrica, que va anar
a mans dels ‘jefazos’ del règim i va estar
no sé quants anys sense ser cooperativa.
I quan els la van tornar volien que fos
una cosa així com eclesiàstica. I la junta
de la cooperativa s’hi va negar. I llavors
es la van vendre i van fer-hi una llar d'infants. Ell (Peiró) va fundar la Cooperativa, on els aprenents eren sagrats. Va
fundar l'Escola del Forn del Vidre, on els
mestres eren partidaris de la CNT. Perquè llavors -després va canviar, però llavors- per ser de la CNT no havies de ser
d'ideari anarquista. Jo me’n recordo que
arribava a l'escola i hi havia el retrat del
Ferrer i Guàrdia. Perquè era una escola
moderna del Ferrer i Guàrdia. Doncs allà,
els mestres ens van ensenyar què era la
humanitat, els dijous anàvem d'excursió i ens ensenyaven aquelles coses de
la natura. Hi havia un ambient maco, un
ambient que donava gust. Quan parlo de
la meva escola, per mi va ser com un
paradís. Encara me'n recordo d'aquella
escola, perquè va ser la representació de
l'ideari del meu pare. En aquella escola
es vivia un ambient de fraternitat.

-La militància era clandestina. A Mataró,
hi havia en Sisquet, hi havia en Porres,
tot era gent gran, i jo era la nena. I allà
on hi havia una miqueta de perill, qui
anava?, la Guillermina. Que s'ha d'anar
a tal lloc a portar això..., sent la nena
no despertava sospites... Això ja ho feia
a París. A París que estava ocupat pels
alemanys ja fèiem aquestes coses. A dintre a París, ocupat, entrava jo, hi entrava
papers. Aquí a Mataró, doncs, va ser el
mateix. Ara, Mataró està envoltat d'urbanitzacions, però en aquella època no
hi eren. I llavors on ens reuníem era als
afores. Quan va haver-hi el desembarcament de l'Àfrica del Nord -que jo encara
estava a França- pels americans, Mataró
estava pres militarment, el sindicat ho
controlava tot... dipòsits d'aigua, tot, per
gent militant de la CNT de Mataró. Però
tot allò es va acabar.
-Després, a mitjans dels 70, es reconstrueix el sindicat a l'interior del
país, amb tota la il·lusió, però també
amb tot un seguit de conflictes interns. Vostè participa en la recuperació del Sindicat Tèxtil de la CNT de
Mataró. I pateix amenaces de mort
per part d'una presumpta FAI... Com
va viure el procés de reconstrucció a
l'interior i els conflictes interns?
-No me'n parlis, no me'n parlis... Va haver-hi un ple de la CNT aquí a les Caputxines de Mataró i fixa't tu, els de Barcelona ens van assaltar el local. I tant que
a mi em van amenaçar de mort, encara
tinc els anònims, si voleu us els ensenyo... Un dia estava jo esperant a la cua
per cobrar la pensió i m'apareix un senyor i em saluda, que jo no el reconeixia. I em diu "soy Berrocal". Doncs amb
aquest pobre senyor vam haver de saltar
de galeria en galeria per sortir al carrer,
perquè ens havien assaltat el local. Li
dic "ahora no podríamos hacer eso, eh?"
"no, ahora no". No sé quantes expulsions
tinc jo de la CNT, no sé. La primera va ser
que aquí, quan ens van donar el local,
a mi em van donar les claus i ens van
posar dues condicions: que no poséssim
la bandera i que poséssim un conserge.
Això del conserge vam evitar-ho, però
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la bandera, doncs no la podíem posar.
Un dia arribo jo i veig la bandera i els
la vaig demanar. I em van dir "eres una
fascista", no vulguis saber el que em van
arribar a dir. I jo els havia dit que havia donat la meva paraula i que quan la
dono la compleixo, i en nom de la CNT
no es posaria aquella bandera. La que es
va armar. Acorralant-me aquí al darrere, dient-me feixista. No vulguis saber el
que he arribat a passar per la CNT. I tot
ens ho van destruir. I la gent que la va
destruir va ser la gent que l'hauria hagut de fer pujar. Però la primera relliscada va ser allò del Parc Güell i la segona,
la intervenció de l'exili. Els de l'exili van
parlar d'una manera al primer míting de
Mataró que ens volíem fondre.
-Donada la seva experiència política
i sindical, què en pensa de la situació
actual, com veu el món laboral i el
sindicalisme a hores d'ara?
-Mira, el pobre Xirinacs diuen que es va
fotre un tret del desencisat que estava.
Jo també estic tan desencisada..., perquè no veig on agafar-me, no puc agafar-me per enlloc. Haver militat tant...,
haver sacrificat tant per arribar a aquest
punt..., tu creus que valia la pena? Tants
morts i tants sacrificis per arribar a
aquest moment que per una poltrona reneguen de tots els seus principis: home,
què és això?, quina lluita és aquesta?
Per la societat no, eh!, ni tampoc per
rehabilitar la classe obrera. És que ara
ja no n'hi ha de classe obrera. Sempre
faig broma: però jo dic que la societat
de consum ha prostituït la classe obrera.
"Compre hoy y pague mañana". Tu saps
que a la CNT era prohibit tenir la propietat privada, era una de les coses més
importants. Avui en dia, volta, tothom és
propietari. Què voldrà defensar aquest
tio? I els sindicats -perdoneu-me si sou
sindicalistes-, però on són els sindicats?
Quan es va fer el Pacte de la Moncloa,
els sindicats es van tornar corretges de
transmissió de la patronal. I continuen
igual, en el nostre cas van prevaldre les
lluites internes sobre el benefici del treballador. I l'organització va desaparèixer.
On són els sindicats? No són els sindicats
allò que hi ha avui en dia, almenys no de
la mena que jo tenia en ment.
-Darrerament, la seva activitat política sembla que ha estat dirigida cap
a xerrades divulgadores a instituts,
sobretot en relació al procés de revisió de la condemna de son pare.
Com veu aquestes xerrades, què els
ha dit als alumnes i com responen?
-Mira, he anat a diversos instituts i en
tots un silenci sepulcral mentre parlo, i
després em fan preguntes. Va haver-hi
un, que en acabar la classe em va preguntar: "Perdoni, però vostè encara creu
veritablement que va haver-hi l'holocaust?" "Tu encara preguntes avui en dia
si hi crec en això? Jo vaig treballar en un
taller durant l'ocupació envoltada de jueus i tots explicaven el mateix. Imagina't
si hi crec".

entrevista a Guillermina Peirò
Xavier Roijals i Didac Salau
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Al jovent ens espera
un futur de misèria,
precarietat i explotació

La PAH de Sabadell
ocupa un cinquè bloc
per a dones i criatures

No és que abans la situació fos molt millor, les nostres mares i pares han hagut de treballar tota la vida,
però uns mínims drets socials els han permès anar
tirant. A nosaltres no ens quedarà ni això. Som la
generació de la crisi, hem crescut sentint a tota hora
aquesta paraula, que s'ha utilitzat per tapar el que
realment ha estat: una maleïda estafa per fer que
els rics fossin més rics i els pobres més pobres. Per
a nosaltres la crisi no és res excepcional, és la normalitat, la nostra vida és una crisi. Sabem que amb
aquest sistema no tenim futur.

L’edifici La Maternitat d’Elna es va ocupar el 15 de
desembre de 2018 i acull cinc dones i set menors
d’edat que no han trobat cap resposta per part de
l’administració. Des que es va construir, el bloc mai
ha estat habitat i la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i la Crisi de Sabadell vol negociar amb la
propietat per fer efectius lloguers socials

"No ens
resignem a
una vida de
misèria"
L'escola destrueix les nostres ganes d'aprendre a
través d'un sistema educatiu basat en l'obligació, la
competitivitat i la memorització.
L'objectiu no és formar persones capaces de pensar per si mateixes i treballar en col·lectivitat, sinó
preparar treballadores dòcils al servei de les empreses. A més, la universitat s'ha anat tornant cada
cop més cara, fent que les persones amb menys recursos no puguin accedir-hi. Això ha suposat un nou
mercat pels bancs que obtenen grans beneficis donant crèdits on abans hi havia beques. En el cas dels
cicles formatius també hem patit la pujada de preus
com la desvalorització de la societat i menyspreu en
l'àmbit laboral.
Aquest sistema ens força a acceptar el treball assalariat explotant-nos i impossibilitant la nostra realització tant personal com col·lectiva. Això si arribem
a entrar al mercat laboral.
A l'estat espanyol ens trobem amb una dura realitat:
és el segon país de la Unió Europea amb major taxa
d'atur juvenil (40,5%), fent que moltes ens veiem obligades a marxar de la nostra terra per a buscar-nos
la vida. Sigui quina sigui la nostra situació laboral, treballant aquí, a l'estranger o a l'atur, dintre
d'aquest marc econòmic estem destinades a l'absoluta precarietat: sous de misèria, horaris horribles,
temporalitat, treball sense contracte, pràctiques no
remunerades; aquesta és la nostra realitat de classe,
la qual empitjora si som dones (salaris més baixos,

sexualització de la feina, etc) i/o migrades/racialitzades (manca de contracte, hores de treball extres no
remunerades, discriminació per perfil ètnic/racial,
etc). A major opressió, més explotació per a totes
nosaltres, i a la inversa. Treballant o no ens esperen
vides de misèria.
Trobar un lloc on viure cada cop és més difícil. Per
a emancipar-nos, l'únic que trobarem seran pisos
compartits minúsculs a uns preus abusius que serviran per enriquir immobiliàries i al propietari del pis.
L'habitatge s'ha convertit en el negoci privat de capitalistes i poderosos, impossibilitat-nos el lliure accés
a totes nosaltres.
Tots aquests problemes s'agreugen pel sol fet de ser
dones. Estem exposades a l’assetjament constant,
agressions, assassinats i altres formes de violència
masclista que la resta de la societat silenciarà i fins
i tot el sistema judicial deixarà amb total impunitat.
Altres formes d'identitat que surtin dels patrons
establerts per la societat també seran rebutjades
i oprimides, vivint el menyspreu i la discriminació
constant.
També estem vivint un augment preocupant del
feixisme als nostres barris i arreu d'Europa i del
planeta, alimentat per l'austeritat, la islamofòbia
i els nacionalismes identitaris; el qual ens afecten
i ataquen a totes nosaltres, siguem activistes, racialitzades i/o LGBTI*. Necessitem unir-nos per a fer-li
front i erradicar-lo.
No tenim res, ens han pres el nostre present, però
per no tenir, no tenim ni por; som conscients que
només tindrem futur si lluitem i el comencem a construir ara.
No ens resignem a una vida de misèria, però tampoc
ens conformem amb el que tenien les nostres mares
i pares. Volem molt més. Tots els problemes que
vivim cada dia no es poden solucionar amb petites
millores i reformes. Cal anar al fons de la qüestió. Tot
forma un mateix sistema al que cal combatre des de
l'arrel.
Enderroquem el capitalisme, que ens condemna a
una vida on tot té preu, que permet que hi hagi qui
s'enriqueix del treball de la resta, que empreses
tirin menjar a les escombraries mentre milers de
persones moren de gana, que hi hagi cases buides
mentre gent dorm al carrer, que destrueix de forma
irreversible els ecosistemes per satisfer l'avarícia de
les èlits. Enderroquem-lo per tal de crear una nova
economia al servei de les persones, igualitària, una
societat on tothom pugui viure dignament.
Enderroquem el patriarcat, que situa als homes en
una posició de privilegi i a les dones en una de submissió, que genera una violència constant i quotidiana, que menysprea qualsevol identitat de gènere
o sexual que no sigui l'establerta com a "normal".

Enderroquem-lo per a construir una nova forma de
relacionar-nos, on les persones puguin desenvolupar-se lliurement independentment del gènere,
sexe o opció sexual, sense discriminació ni por.
Enderroquem el racisme, que discrimina a les persones no occidentals, a les no blanques; que justifica
els genocidis, l'explotació laboral o el colonialisme;
que genera discursos d'odi per a dividir a les persones explotades segons l'origen, evitant així que
s'uneixin per a fer front a qui les explota i oprimeix.
Enderroquem-lo per a construir societats diverses,
interculturals i inclusives, on les diferents cultures
i llengües estiguin en contacte i puguin desenvolupar-se lliurement; trencant tot tipus de frontera i donant pas a la llibertat de moviment.
Enderroquem l'Estat, que perpetua les desigualtats
i les injustícies, protegeix els interessos de les classes dominants, reprimeix a qui protesta i persegueix
a qui pugui suposar un perill per l'ordre establert.
Enderroquem-lo per tal de construir societats i comunitats basades en la llibertat i l'autogestió, on
totes ens organitzem autònomament per a prendre
totes les decisions que afecten a les nostres vides,
sense que ningú pugui imposar-se sobre la resta.
Enderroquem-ho tot i que cremi aquest sistema
podrit, desigual, injust i opressiu. I de les cendres
construïm una nova societat, on no hi hagi persones
explotades ni explotadores, ni riques ni pobres, on
poguem construïr una nova forma d'entendre la
vida.
Però per a fer-ho ens caldrà molta força, determinació i constància. El canvi no vindrà sol, cal lluitar
dia a dia per a dur-lo a terme. Necessitem ajuntar-nos, organitzar-nos.

Batzac - Joventuts Llibertàries som una organització que neix amb l'objectiu d'agrupar
a tot el jovent que vol lluitar contra tota forma d'opressió i autoritat i incidir en el nostre
dia a dia per a una completa transformació
social.

Dones i criatures ja viuen al cinquè bloc de l’Obra
Social de Sabadell. El dissabte, la PAHC va ocupar
l’edifici al carrer Bonavista número 66 de la ciutat i
ja l’habiten cinc dones i set menors d’edat. La Maternitat d’Elna ret homenatge a l’edifici que entre
el 1939 i el 1944 va acollir dones republicanes embarassades que s’havien exiliat als camps de con-

centració del sud de l’Estat francès, perquè donessin a llum, i algunes també eren mares jueves que
fugien de la persecució nazi.
La PAHC de Sabadell subratlla que el nou bloc a
més de ser una solució habitacional, visibilitzar “el
problema social que suposa tenir cases sense gent
i gent sense casa”. Però a més, en aquesta ocasió
ho fan en clau de gènere. Esther, que actualment
viu al bloc Guillem Agulló, recorda que la PAH és
“un matriarcat”. Cada setmana, explica, arriben
entre vuit i vint casos nous a l’assemblea i la majoria són dones amb criatures, “les més vulnerables”.
És per aquesta raó, que han decidit dedicar la nova
ocupació a donar-hi resposta.

Cada setmana arriben entre vuit i vint casos nous
a l’assemblea i la majoria són dones amb criatures,
“les més vulnerables”. És per aquesta raó, que han
decidit dedicar la nova ocupació a donar-hi resposta
Com en els altres blocs -Guillem Agulló, Campoamor, Lorca, Gràcia-, es tracta d’un total de 79 famílies que no han trobat resposta per part de l’administració i no podem assumir els preus actuals d’un
habitatge: “ocupar no és un caprici, sinó l’última
opció”, expliquen. Helen Sánchez és una de les dones que hi ha entrat amb les seves quatre criatures de dotze anys, deu, dos i tres mesos. No té la
situació administrativa regularitzada i per aquest
motiu, no pot accedir a la mesa d’emergència. De
moment, des de serveis socials van oferir-li un
allotjament provisional a una pensió, on ja va passar algunes setmanes. “Hi havia xinxes que picaven
els meus fills i no podia cuinar”, lamenta Sánchez.
Fa molts anys que viu a Catalunya, però tot i haver
treballat per a diverses empreses, mai li han tramitat els papers.
Tot i que des del 2015, la Plataforma no recuperava cap nou bloc buit, el mes de juny passat, una
quarantena de famílies, van aconseguir regularitzar la seva situació a l’edifici del carrer Sant Ferran
del barri de Gràcia, propietat de la Sareb. L’edifici l’havien ocupat el 13 d’abril del 2013 i després
d’una llarga lluita van aconseguir un lloguer social,
almenys durant cinc anys.
Així mateix, l’objectiu per a La Maternitat d’Elna
és negociar amb la propietat per poder fer efectius lloguers socials “que permetin a les famílies
regularitzar el seu domicili i arribar a solucions de
consens”. La propietat, explica Esther, és un gran
tenidor des que es va acabar de construir el 2012
sempre ha estat buit.
De fet, les cuines no estan instal·lades a cap dels
pisos i de moment, tampoc tenen aigua. Tot i així,
per a Helen Sánchez, suposa un canvi important:
“m’omple de felicitat tenir un lloc on viure i demostrem que la lluita col·lectiva ho fa possible”.

Joventuts Llibertàries

* Article publicat a la Directa

BATZAC

Gemma Fàbregat

20

A

Cataluny

social

Trobada amb Meike Nack
membre del moviment
kurd de dones
A r r e l d e l a J o r n a d a d e S o l i d a r i ta t a m b
R o j a va i e l Ku rd i s ta n a l g u n e s co m pa n y e s d e D o n e s L l i b e r tà r i e s i D o n e s d e
CGT C a ta l u n ya , va m te n i r l ’o p o r t u n i ta t
d e t ro ba r- n o s i p o d e r pa r l a r a m b M e i ke
N a c k , m e m b re d e l m o v i m e n t ku rd d e
d o n e s , i co n è i xe r co m fu n c i o n a i co m
s ’o r ga n i t z e n .

L a t ro ba d a e s p l a n te j a va a m b l ’o b j e c t i u
d e p o d e r c rea r xa r xe s d e s o l i d a r i ta t e n t r e n o s a l t re s . Va m i n te rca n v i a r m a n e re s
d e fe r i d e l l u i ta r e n e l s n o s t re s à m b i t s
i l l o c s , e n s va n e x p l i ca r l a l l a rga e xp e r i è n c i a d e l l u i te s d e l m o v i m e n t ku rd
d e d o n e s , q u e j a p o r te n 4 0 a n y s fu n c i o nant...
Le s d o n e s ku rd e s te n e n m o l t c l a r q u e
l a s e va l l u i ta h a s e r co n eg u d a a r re u d e l
m ó n p e r p o d e r e m p o d e ra r- s e i t re ba l l a r
p l ega d e s . E n s va e x p l i ca r l ’e s t r u c t u ra i
e l fu n c i o n a m e n t d e l m o v i m e n t ku r d d e
d o n e s , e l PA J K ( Pa r t i t d e D o n e s L l i u re s
d e Ku rd i s ta n ) . E x i s te i x a q u e s ta x a r xa
d e d o n e s ku rd e s a l e s 4 zo n e s d e l Ku rd i s tá n . E s t ra c ta d e d o n e s a u tò n o m e s q u e
d i s c u te i xe n co m d u r a te r m e d i fe re n t s
l l u i te s p o l i t i q u e s , t re ba l l a n t p l ega d e s .
D i n s d e l m o v i m e n t ku rd ge n e ra l - m i x t e - ,
e s tà e l m o v i m e n t ku rd d e d o n e s , q u e
s o n a u tò n o m e s d e l ’e s t r u c t u ra ge n e ra l ;
e l l e s te n e n l e s s e v e s p rò p i e s e s t r u c t u re s
a u tò n o m e s , l e s d e c i s i o n s q u e p re n e n l e s
d o n e s e n e l m o v i m e n t d e d o n e s e s p o rte n a l m o v i m e n t ge n e ra l , p e rò s i a l g u n a p ro p o s ta n o e s ta n d ’a co rd l e s d o n e s ,
a q u e s ta n o e s d u r a te r m e . Le s d u e s e s t r u c t u re s , l a ge n e ra l i l a d e d o n e s s ó n
i n d e p e n d e n t s i e s ta n a l m a te i x n i v e l l ;
s ó n pa r t i t s re v o l u c i o n a r i s . To te s l e s m i l i ta n t s d e l P K K ( Pa r t i t d e l s Tre ba l l a d o rs
d e l Ku rd i s ta n ) , h o s o n ta m b é d e l PA J K .
To te s l e s d e c i s i o n s q u e e s p re n e n e n e l
PA J K , h a n d e s e r a cce p ta d e s a l P K K .
L a s e va i d e o l o g i a i e l s e u o b j e c t i u , é s l ’a l l i b e ra m e n t d e l e s d o n e s . Ta n t e l s h o m e s
co m l e s d o n e s h a n d e d i fo n d re l a i d e o l o g i a d e l ’a n à l i s i ba s a t e n d e n u n c i a r i l l u i ta r co n t ra e l s d i fe re n t s n i v e l l s d ’o p re s s i ó
a l a s o c i eta t . Te n e n c l a r q u e l a s o c i eta t
n o e s p o t a l l i b e ra r s i n ó e s pa r te i x d e l a
a l l i b e ra c i ó d e l a d o n a . C r i t i q u e n l a i d e o -

Ahir avui demà
El 5 de febrer ha fet 100 anys de l’inici de la
vaga de la Canadenca. 100 anys és diu ràpid.
100 anys que es va guanyar la jornada de 8h,
100 anys on les estratègies decidides al Congrès de Sants van donar els seus fruits, on es
va demostrar el poder dels sindicats unificats
i la solidaritat entre rams com a força multiplicada que impactà als nassos de la patronal.
Tal va ser la bufetada que inclús els empresaris, en certa manera, van copiar la forma organitzativa de la CNT. Es van unir sota un mateix
paraigües de defensa dels privilegis dels patrons i crearen els sindicats lliures (pistolers
de la patronal) que tantes desgràcies van portar a la nostra classe.
Avui en dia, tot i que encara gaudim de molts
dels drets i millores laborals que vam arrencar
al llarg del segle XX, ldes condicions materials
de les persones treballadores poc a poc han
anat empitjorant. Des de que el capitalisme
neoliberal va començar a ser hegemònic, vam
començar a retrocedir. Sota la falsa il·lusió del
crèdit fàcil i les jornades de treball llarguíssimes, el mite de la classe mitja es va instal·lar a
les llars treballadores. Aznar i els fatídics anys
de la majoria absoluta del PP van ser l’estocada final a una classe treballadora cada cop
més desorganitzada i adormida. Anys de propaganda individualista van fer-nos perdre la
majoria dels llaços, acomplexant-nos als joves
de barris i pobles populars. Llocs on, o et creies classe mitja, o queies en la falsa caricatura
del macarrisme, la droga i la delinqüència, en
el que molts joves de barri vam caure.

L a t ro ba d a va s e r m o l t p o s i t i va i e n r i q u i d o ra , j a q u e e n s va m co n è i xe r i va m
i n te rca n v i a r co n ta c te s p e r p o d e r co m pa r t i r l l u i te s , e n s va a j u d a r a e n te n d re
l a s e va l l u i ta i s o b reto t e l fu n c i o n a m e n t
co m a m o v i m e n t d e d o n e s . Va s e r ta m b é
m o l t e fe c t i va p e r l ’a p re n e n ta tge q u e p o d e m e x t re u re d ’a q u e s te s d o n e s i d e l a
s e va l l u i ta .

l o g i a m a r x i s ta , q u e a f i r m a q u e l ’a l l i b e ra m e n t d e l a c l a s s e o b re ra , s o l u c i o n a a u to m à t i ca m e n t l a s i t u a c i ó d ’o p re s s i ó d e
les dones. Elles defensen que no és així,
q u e é s , p re c i s a m e n t , a l a i n v e rs a . A l l à o n
n o e s tà p re s e n t e l m o v i m e n t d e D o n e s ,
e s reto r n a a l a i d e o l o g i a pa t r i a rca l .
L a s e va e s t r u c t u ra é s t o ta l m e n t a s s e m b l eà r i a . Te n e n c l a r q u e fa fa l ta m o l t t r e ba l l e d u ca t i u i d e f o r m a c i ó p e rq u è l a s o c i eta t e n te n g u i q u e l e s p e rs o n e s s o m e l
s u b j e c te p o l í t i c , co m ta m b é ca n v i a r e l
co n ce p te d e l i d e ra tge i q u e s ’ h a d e t r e ba l l a r d e m a n e ra a s s e m b l eà r i a . S ’o rga n i t ze n i t re ba l l e n e n co m i tè s l o ca l s p e r
t re ba l l a r a s p e c te s co m l ’a u to d e f e n s a ,
l ’e d u ca c i ó , l ’e co n o m i a , l a s a l u t , l ’e co l o g i a , l a j u s t í c i a , l a re l i g i ó, etc . A q u e s ta
e s t r u c t u ra é s p re s e n t a to te s l e s à re e s d e
l a s o c i eta t i e s co o rd i n a a l h o ra a m b e l
pa r t i t . E n a q u e s t s m o m e n t s e s ta n t re ba l l a n t p e r i n v e s t i ga r l e s ba s e s d e l co n e i xe m e n t , l a ba s e h i s tò r i ca i m i to l ò g i ca p e r
a n a l i t za r d ’o n p ro v é l a i d e o l o g i a pa t r i a rca l p e r a p o d e r co m ba t re - l a , p e r c rea r
a i x í l a s e va p rò p i a co s m o v i s i ó . C a l q u e e l
co n e i xe m e n t e s t i g u i a l s e r v e i d e l ’a l l i b e ra m e n t , n o d e l ’o p re s s i ó .
L a s e va v o l u n ta t é s c rea r u n a xa r xa d e
d o n e s a to t e l m ó n , a m b l e s s e v e s d i fe rè n c i e s , p e r t re ba l l a r i l l u i ta r p l ega d e s
e n co n t ra d e l a v i o l è n c i a c a p a l e s d o n e s
i e l p e n s a m e n t v i o l e n t , p e r l a l l u i ta a n t i pa t r i a rca l , q u e i n c l o g u i a n à l i s i s p e r
ce rca r a l te r n a t i v e s . L’o b j e c t i u é s a n a r
i n v o l u c ra n t ca d a co p a m é s d o n e s a m b

l a i d ea d e l ’a l l i b e ra m e n t d e l e s d o n e s i
q u e a q u e s t e s s i g u i n a c t r i u s p r i n c i pa l s
d ’a q u e s t a l l i b e ra m e n t .
Q u e e n s d e m a n e n co m a D o n e s
L l i b e r tà r i e s i d e CGT ?
A n o s a l t r e s e n s d e m a n e n co l · l a b o ra r i
t r e ba l l a r a m b u n a x a r xa g l o ba l d e d o n e s
a n i v e l l m u n d i a l , l l u i ta n t p l e ga d e s a m b
c a m pa n y e s e n co m ú co n t ra l a v i o l è n c i a ,
co n n e c ta r t o t e s l e s l l u i t e s , m i t j a n ç a n t
a q u e s ta x a r x a . Va m e s ta b l i r, d e m o m e n t ,
co n ta c t e s a n i v e l l d e C a ta l u n ya , a m b
l ’o b j e c t i u p o s t e r i o r d ’e s ta b l i r- h o ta m b é
a m b l a r e s ta d e l ’e s ta t e s pa n y o l .
F i n a l m e n t , e n s va d e m a n a r s o l i d a r i ta t
u r ge n t e n v e r s l a va ga d e fa m i n d e f i n i d a
q u e e s tà d u e n t a t e r m e l a co m pa n ya i
d i p u ta d a Le y l a G ü v e n , co p r e s i d e n ta d e l
DT K ( C o n g ré s d e l a S o c i eta t D e m o c rà t i c a ) . A q u e s ta co m pa n ya m a n t é u n a va ga
d e fa m d e s d e l 8 d e n o v e m b re p e r d e n u n c i a r i r e c l a m a r q u e e s p o s i f i a l ’a ï l l a m e n t
i m p o s a t a l l í d e r d e l p o b l e ku rd A b d u l l a h
O c a l a n , q u e e n c a ra co n t i n u a .

Dones llibertàries i dones de CGT Catalunya
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"No podem
tenir por a
provar
altres
formes
organitzatives"

I així ens ha anat. Jo, que sóc d’una generació
que ja vam créixer trobant les primeres feines
a ETT’s, el canviar constantment de feina ens
sembla normal. La inseguretat és la normalitat. No arribar a final de mes és la normalitat.
Passar fred al menjador de casa per no encendre l’estufa és normalitat. Compartir pis als 30
i pico, és l’asfixiant normalitat.
Sota aquesta realitat que viu bona part de la
població, sobretot la nascuda a partir dels 80,
és des d’on hem de construir una nova estratègia sindical, que respongui també a aquestes necessitats. No podem tenir por a provar
altres formes organitzatives. Potser algunes
basant-nos més en la unitat intersectorial dins
de grans centres de treball amb diferents empreses. D’altres potser treballant des de la proximitat del barri o del poble. Entendre que hi
ha opressions afegides, com de raça o gènere
amb les quals hem de sumar. Qui sap? Ens falta
pensar molt i parlar molt. Dins i fora el sindicat
per trobar una estratègia on totes ens hi trobem. On totes sumem.
Perquè quedar-se tancat al sindicat, creient que
la societat és estúpida per no organitzar-se, és
romandre al museu. No reorganitzar-se per fer
front al capitalisme de l’era digital, de la temporalitat i de les desigualtats, és acceptar que
estem derrotats. No entrar als barris i pobles
obrers, és deixar pas a l’extrema dreta.
Secretari d'Acció Social CGT Catalunya
Iru Moner
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La vida de les combatents

entès que la diversitat de les llengües és
també la diversitat cultural d’un poble.
Un altre aspecte molt interessant és que
han introduït una assignatura nova que
s’ensenya a totes les escoles, és la Jineologia, la ciència de les dones que es
basa en el principi que cap societat pot
alliberar-se si no es produeix abans l’alliberament de les dones que formen part
d’ella. El que fa és recuperar el rol de la
dona en la història, en la mitologia i reexplicar-ho.

La reusenca Alba Sotorra, directora i productora independent, va presentar a finals del 2018 el seu segon llargmetratge titulat Comandante Arian, una
història de dones, guerra i llibertat. El documental està gravat en diferents etapes del 2015 al 2017 a Rojava, territori del kurdistan sirià on al 2012 s’inicia
una revolució social que té el feminisme com a eix vertebrador, basant-se ideològicament amb el confederalisme democràtic d’Abdullah Öcalan.
Quan l’Alba arriba a Kobane l’any 2015, coneix l’Arian, comandant d’un dels batallons de les Unitats de Defensa de les Dones (YPJ), i més tard decideix
tornar per acompanyar-la i documentar la vida a la primera línia del front a la missió del batalló, que és l’alliberament de Kobane, ciutat controlada pel
Dáesh (Isis). L’Arian, una dona determinada a dedicar la seva vida a lluitar per construir un món feminista, va ser ferida al front i és aleshores quan la
directora decideix introduir-hi dos temps, el de l’acompanyament en la missió del batalló, i el de la recuperació de l’Arian després de rebre els cinc trets.
La pel·lícula explora diversos àmbits que copsen l’estratègia armada, però també la part més íntima de la convivència, la vida de les combatents durant
la guerra, els seus sacrificis, somnis i ideals
Publiquem aquesta entrevista al
voltants del 27 de gener, data que
commemora el tercer aniversari de
l’alliberament de Kobane. Què implica
aquest alliberament?
És una data molt important perquè marca
l’inici del final del Dáesh, l’Estat Islàmic. És
una gran victòria per a la revolució de Rojava. Aquest alliberament va arribar després
de mesos d’una resistència heroica liderada per les dones. Per tant, marca també
una gran victòria del moviment feminista.
Què et porta a Rojava i a documentar la
revolució que s’hi està duent a terme?
Jo en aquells moments vivia a Berlin i vaig
estar seguint aquesta resistència des dels
mitjans perquè es va fer mediàtic. Tot i que
aquí no va arribar gaire, allí estava molt
present. El que va fer que es convertís en
una necessitat el fet d’anar-me’n fins a Síria i posar-me enmig d’una guerra va ser,
no només que les dones s’haguessin armat per defensar-se, a elles i als territoris
de l’Estat Islàmic, sinó també que havien
agafat les armes per fer una revolució que
estava transformant les estructures socials
i polítiques de Rojava. Les dones s’havien
organitzat i armat per dur a terme una revolució amb l’objectiu d’implementar uns
ideals polítics que tenien en el centre la
idea de transformació, amb un eix prioritari, el de l’emancipació de les dones i el feminisme. Per mi és la primera revolució en
què no només les dones participen, sinó
que les dones la lideren, i la lideren perquè
l’emancipació és l’objectiu principal.
Rojava forma part del Kurdistan, un
poble oprimit pels estats de Turquia,
Iran, Síria i Irak. Creus que els anys
de lluita per l’alliberament d’aquest
territori i la politització de la població
que ha comportat aquesta lluita, ha
afavorit l’organització de les dones que
han decidit formar les YPJ?

setjada. Tot i la victòria, el Dáesh la continua envoltant, excepte per la zona nord,
la que fa frontera amb Turquia, que és per
on s’hi creua per accedir-hi. L’arribada va
ser impactant, amb la visió d’una ciutat
totalment destruïda. Però ràpidament, en
sortir el sol vaig veure com comença a agafar vida i t’adones com de les runes, en surt
un poble que avui li poden bombardejar
la casa, però l’endemà ja està netejant les
runes per tornar-la a reconstruir. La revolució de Rojava i tot el que s’ha aconseguit
fins ara, és un projecte increïble que ha sorgit de les cendres de la guerra.
Al llarg d’aquests quatre anys en què m’he
passat llargues estades, he pogut veure com aquella ciutat que vaig veure en
runes, avui torna a tenir vida. I aquesta reconstrucció simbolitza tota la idea del projecte que hi ha darrere.
I d’aquí a la caserna? Com hi arribes?
Aquell primer dia vaig anar a la caserna de
les YPJ, em vaig presentar com el que sóc,
una dona feminista, que arribava amb la
intenció de fer un projecte cinematogràfic.
Em van acollirientendremoltbé. Aleshores
encara hi havia poques dones que arribaven de fora. De fet, en principi vaig anar-hi
sola, amb la intenció d’investigar i després
tornar-hi amb un equip. Però al veure la situació em vaig adonar que era molt millor
dur-ho a terme sola. Apropar-me a la història íntima i molt personal de l’Arian, només
tenia sentit si jo em quedava al seu costat i
feia el que ella fes. Això vol dir que em van
donar un uniforme i me’n vaig anar al front
amb ella i la resta de dones del seu batalló.
Va haver-hi reticències pel fet que fossis
una dona occidental?

I tant. Aquesta revolució no neix com un
bolet del no res, sinó que és fruit de dècades de lluita en la clandestinitat de tot un
poble. Potser sí que l’ideari inicial és més
identitari i parteix de les dones kurdes,
però ràpidament s’estén a molts altres col·
lectius i ètnies i pobles de la zona. Hi participen també dones àrabs, assíries, circassianes, voluntàries estrangeres...

Elles no fan aquesta diferència entre dones
occidentals i dones d’aquí. He aprés que
la lluita d’una dona en qualsevol part del
món, és també la meva lluita. Aquesta idea
de la internacional feminista. Ens hem de
recolzar siguem d’on siguem. Em van acollir amb aquest esperit. Elles van
valorar molt que jo anés amb la intenció
que quedar-m’hi i gravar la pel·lícula per
poder-ho traslladar cap aquí. Tampoc s’hi
troben molt amb això, pensa que la premsa occidental normalment agafa la imatge
de la dona soldat guapa i obvia el projecte
que tenen darrere.

Tu arribes a Kobane amb la teva càmera. Què fa que t’hi quedis i com t’arribes
a involucrar amb les YPJ?

Com funcionen les YPJ? Com es diferencien de les Unitats de Defensa del Poble
(YPG)?

Jo arribo a Kobane a principis del 2015,
just després de l’alliberament. La ciutat
està completament bombardejada i as-

És molt important que quedi clar que les
YPJ no són en cap cas la secció femenina
de cap exèrcit. És un exèrcit comandat per

dones. I això vol dir empoderament. Són
dones armades i organitzades.
En l’estratègia de guerra es treballa totalment en col·laboració amb les YPG, que
tenen batallons mixtes. Tot i així, els batallons mixtes estan comandats per dones.
I això té una explicació i uns antecedents.
Les dones del moviment kurd, que van començar a combatre als anys 80, van experimentar que quan s’unien a moviments
activistes i a la guerrilla, patien la mateixa
discriminació masclista que vivien a fora.
I es van plantejar si valia la pena lluitar, si
seguien amb el mateix masclisme i amb
paràmetres patriarcals.
Aleshores van començar a organitzar-se i
va ser arran d’això que van decidir crear espais de protecció. Van posar la norma que
cap dona seria comandada per un home
per no rebre el seu abús de poder. Afirmen
que per desmantellar la construcció patriarcal de gèneres i aconseguir la igualtat
cal adoptar mesures radicals. Això inclou
el dret a l'autodefensa i a l&#39;ús de les
armes per a defensar els principis polítics
i ideològics. Aquesta línia d'acció pot ser
considerada com a «extrema», però en
una guerra, l'agitació social i les revoltes
poden proporcionar a les dones uns espais
de reafirmació i de representativitat que en
el transcurs de la vida «normal» i civil resultarien inassolibles.
I d’això els homes que formen part de les
unitats de defensa també en són conscients. Saben que han nascut en una societat on el patriarcat hi està intensament
arrelat. El lema dels homes és el primer
enemic contra qui hem de lluitar és contra
nosaltres mateixos. Per tant, els membres
de Unitats de Defensa del Poble comparteixen els mateixos ideals que els de les YPJ.

Com viuen les recents amenaces de
l’estat turc de bombardejar Rojava?

I el lema de les dones?
És clar, també en tenen i és molt potent: la
resistència més gran es troba en la personalitat d’una dona lliure, que en kurd seria
"Berxwedana heri mezin di kesayeta jina
azad de israrkirin". Per ser lliure has de resistir. Les dones s’hi juguen tant... Sempre
diem que al final, el més valent és el que té
menys a perdre. I les dones ho tenen clar, i
quan se’ls presenta l’Estat Islàmic, s’hi enfronten amb l’actitud de dir “per aquí no
passareu”.
Les dones lluiten amb la determinació
de saber que no es faran enrere. Però
tothom som vulnerables. Com es gestionen les cures enmig d’una guerra?
És molt interessant veure que aquesta
guerra és de dones i l’estan fent les dones.
Fins i tot tenint l’Estat Islàmic al costat i sabent que en qualsevol moment pot caure
un morter, es feia una reunió diària entre
les que estan protegint un punt, només per
parlar de com es sentien: “Tu com et sents,
a tu què et passa?”. Són les reunions de crítica i autocrítica i en aquell context tothom
s’ho pot dir tot, des de les coses que poden
semblar insignificants fins a les més transcendentals. És un espai molt necessari,
perquè es pugui parlar de tot allò que incomoda, de l’estat d’ànim, etc. Això
feia que al col·lectivitzar un problema, es
fes molt més petit i en molts casos arribés
a desaparèixer. D’una banda, això ajudava
a cohesionar el col·lectiu i d’altra banda era
un suport emocional en moments baixos.
Compartir la tristesa, l’angoixa, la por, la
inseguretat, el dubte, ho fa molt més suportable.
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Els homes també el tenen aquest espai?
Ells ho fan, però d’una forma diferent. Jo
no vaig estar a la dels homes però sí que
vaig anar a reunions mixtes. Aquestes no
eren tan emocionals. Tenien un contingut més estratègic, de funcionament de
les guàrdies, per exemple.
A la pel·lícula s’explica què és el que
porta a l’Arian decidir involucrarse amb les YPJ. Creus que les seves
motivacions són representatives de la
resta de dones que ho fan?
Els factors que les motiven són diversos
. Hi ha noies molt joves que te n’adones
que no han tingut temps de polititzar-se.
N’hi ha, sobretot les àrabs, que venen
fugint d’un matrimoni forçat. L’Arian, a
més a més de créixer en un entorn militant, sent molt jove va presenciar el salvatge tracte que rebien les víctimes de la
violència sexual. Una amiga seva va ser
assassinada amb 11 anys per la família quan va es va quedar embarassada
després d’una violació. Més tard, decideix que ha de passar a l’acció, i dedica
la seva vida a l’objectiu d’aconseguir
l’emancipació de la dona. I està determinada a no cedir i no perdre el veritable
sentit de la seva lluita: la llibertat per a la
pròxima generació de dones. I malgrat
quedar greument ferida, ja mai es donarà per vençuda.
Parles de la participació de dones
molt joves amb les YPJ. Quan les famílies se n’assabenten, es creen conflictes entre aquestes i el batalló? Com es
gestiona?
Si una família va a buscar la seva filla
perquè no està d’acord que hagi marxat, des de les YPJ el primer que es fa és
protegir les noies. Intenten parlar amb la
família per arribar a un acord. Cal tenir
en compte que hi entren temes tribals,

temes d’honor, etc. És molt problemàtic
perquè potser que les famílies les acusin
d’haver-les segrestat. Es parla molt amb
la noia també. Però el que tenen clar és
que si no tenen la seguretat que la família desfà el matrimoni, les noies es queden amb elles estudiant.
La revolució de Rojava té com a
objectiu l’aplicació del confederalisme
democràtic, basat en els principis
d’Abdullah Oçallan, i crear una societat
lliure de cap estat on el poble tingui
el poder de decisió real. Vas poder
percebre aquesta transformació?
Per explicar-ho cal posar-ho en context.
Rojava és un territori al nord de Síria,
rural, molt tradicional i patriarcal. S’hi
produeixen crims d’honor, matrimonis forçats de nenes que no arriben ni a
l’adolescència, violència domèstica. Hi
ha molta, molta feina per fer. Si aquesta
revolució s’ha acceptat i no s’està qüestionant des de la base és perquè les YPJ,
amb el seu esforç, valentia i sacrifici per
alliberar aquell territori, han mostrat que
la dona pot tenir molts altres rols que
el de mare, cuidadora, germana i dona.
Han canviat la percepció que fins aleshores es tenia de les dones. Ara, al veure-les
armades i amb l’èxit que han tingut en
una lluita tan bèstia, ningú pot posar en
qüestió que prenguin decisions. Gràcies
a això, a nivell social, aquest moviment
armat s’accepta i s’acull. De tots els elements que aquesta revolució reivindica
i transforma, la idea de la igualtat de
gènere és la que està arrelant més. Això
ja és un fet, per exemple, actualment en
l’àmbit polític està establerta una paritat
absoluta entre homes i dones. Tots els
càrrecs de presa de decisions s’han duplicat.
També existeixen assemblees que són
només per a dones perquè es va veure
que a les mixtes, les dones no parlaven.

Aleshores es creen aquests espais no
mixtes per prendre decisions polítiques.
Pel que fa a l’àmbit social, a cada barri
s’han organitzat les cases de les dones
i són elles mateixes les que regulen les
injustícies o la violència contra les dones
des del seu barri i des de la seva mirada.
S’han prohibit els matrimonis forçats
i els de nenes de menys de divuit anys.
Ara estudien
durant més anys. La violència domèstica
està penalitzada (fins ara es contemplava dins de la idea de l’honor de la família). Els crims d’honor estan perseguits i
castigats.
Al costat d’això hi ha hagut altres transformacions. La idea de la democràcia
radical i directa, que sigui el poble qui
prengui les decisions i s’autogestioni.
L’autogestió avarca tots els àmbits. La
idea és que al final no s’hagi de tenir un
exèrcit, ni policia, sinó que les decisions
surtin de les assemblees. Això està costant més perquè no hi ha una tradició,
però s’està fent molta pedagogia. El que
es vol és arribar a crear un confederalisme entre pobles i fer desaparèixer els estats, perquè són institucions de poder, i
d’abús de poder versus el poble.
Aquest projecte té un eix ecològic. Ho
pots explicar?

Es viuen amb preocupació perquè són
molt serioses, però no es viuen amb
por. S’està intentant buscar una solució pactada. S’entén que la via al final
és que hi hagi pau i democràcia a Síria.
Si Síria és democràtica, Rojava seguirà
existint, perquè la gent vol que existeixi.
En el pitjor dels casos, que seria que els
estats no donessin suport a Rojava, es
confia en la solidaritat internacional de
les persones. Les persones tenen molta
força a nivell polític i de mobilització. I si
tot això tampoc funciona, lluitaran fins
al final. I això també ho tenen molt clar.
Elles no es rendeixen mai, mai. I aquesta
cosa del no rendir-se i de seguir resistint
és el que al final et fa guanyadora. Perquè
només perds si et rendeixes. Si tu segueixes, encara que et passi de tot, perdre no
perdràs.
Què podem aprendre des de la nostra
perspectiva de feminisme?
Una de les coses podria ser la idea del sacrifici, no des del punt de vista catòlic, és
clar. Potser pel que tenim a perdre, aquí
no estem tan avesades a la idea de sacrificar-nos. I allà és té clar, qui no es sacrifica, qui no posa esforç, no obté. Tot això
té una relació directa amb la idea d’empoderament. Reconquerir allò que ens
oprimeix i transformar-ho. Si ho aconsegueixes, t’empoderes. Elles, amb l’exèrcit
han fet una reapropiació creant un cos
d’autodefensa, per exemple.
Una altra, l’he comentat abans, cal que
aprenguem que la lluita d’una dona en
qualsevol part del món és la nostra lluita.
Hem de deixar de costat les petiteses que
ens separen, i que ens uneixi la importància d’aquesta essència que ens uneix,
que és acabar amb el patriarcat. Aquesta
és la lluita de totes.
Moltes gràcies Alba, gràcies per aquest
treball i per difondre i per fer-nos veure, a través de la perseverança del
poble de Rojava, que la lluita és l’únic
camí, i que aquesta lluita és feminista
o no ho és. "Jin, jiyan, azadi! Dones, vida,
llibertat!"

Per parlar d’un exemple concret. S’ha
creat un poble amb materials ecològics
que és només per a dones i nens. S’intenta que sigui un poble que es pugui
autoabastir. Aquest seria un exemple
d’ideari ecològic que es vol estendre.
I en l’àmbit educatiu, s’estan produint
canvis?
Sí, i tant. S’han posat molts esforços en
reobrir les escoles i per fi s’ensenyen totes les llengües del territori: àrab, kurd i
yazidí. Això és meravellós perquè s’ha
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Per viure ... morim
25 anys d’EZLN
L’1 de gener d’enguany es
compleixen 25 anys d’ençà
que l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN en
les seves sigles en castellà) es
va alçar a Chiapas (sud-est de
Mèxic) per exigir treball, terra, sostre, alimentació, salut ,
educació, independència, llibertat , democràcia, justícia i
pau
Toquen les campanes al Zócalo de la Ciutat de Mèxic. El
nombrós públic arreplegat a la
plaça de la capital aplaudeix,
riu, s’entusiasma. A palau, el
president Carlos Salinas de
Gortari brinda emocionat en
companyia de família, amics,
mafiosos i altres polítics. Ha
començat mil nou-cents noranta-quatre i el Tractat de
Lliure Comerç d’Amèrica del
Nord (TLCAN) entra en vigor.
Mèxic ja no és ni serà un país
en vies de desenvolupament .
El Tractat de Lliure Comerç,
proposat a Washington el dis set de novembre del noranta-tres, anuncia unes xifres
econòmiques brillants. La seva
aprovació possibilita la modernització econòmica i social
del país. Pau, democràcia, sobirania i prosperitat . Repiquen
les campanes, comença l’any
que ho canviarà tot . Ja tenim
aquí el somni de Salinas, elegit home de l’any segons Time,
el Moisès neoliberal que salvarà el poble del seu històric
retard. Mil nou-cents noranta-quatre és una festa per a
tots i cadascun dels mexicans.
O això pensa el senyor president , que encara conser va la
frescor que caracteritza els
omnipotents
governadors
mexicans de tradició priïsta.
Tranquil (i per ventura ebri),
Carlos Salinas ni tan sols preveu la possible aparició d’un
antagonista capaç d’aturar les
campanes, d’ofegar el festí de
la seva popularitat .
A primeres hores del matí,
rep un seguit de trucades. Insurgència? Chiapas? San Cris tóbal? On és això? Agafa un
mapa territorial. Ah, sí, la terra de Balún Canan, la nostra
selva indígena, espai turístic,
alternatiu i folklòric. Escenari
de multinacionals que monopolitzen l’agricultura, el gas i
l’electricitat . I també de pre-

carietat i menyspreu vers una
minoria.
Les primeres notícies que circulen són erràtiques versions
sobre què passa. Un grup de
guerrillers ha pres San Cristóbal de Las Casas i diverses
comunitats. Els emmascarats
declaren la guerra a l’exèrcit
federal. Acaba la festa liberal
que obria Mèxic a l’espai econòmic d’Amèrica del nord. Comença la ressaca. Dotze dies
d’enfrontament directe. Set
anys de preparació. Rere les
màscares, racisme, injustícia i
misèria.
“Avui diem: Prou! Declarem
que no deixarem de lluitar
fins que aconseguim el compliment d’aquestes demandes
bàsiques del nostre poble formant un govern del nostre país
lliure i democràtic. Integrat a
les forces insurgents de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament
Nacional”.

me o socialisme utòpic, sinó
del despertar d’una consciència social vinculada amb la
consolidació de la democràcia
i la societat civil, la defensa
dels drets indígenes i la batalla contra les desigualtats provocades pel neoliberalisme.
Tanmateix, la consciència de
les limitacions materials del
Moviment Zapatista (“Mai vam
rebre entrenament ni a Cuba,
ni a Nicaragua, ni a El Salvador,
ni a Guatemala, ni a Moscou, ni
a Corea. Per això mateix érem
molt maldestres. Tant de bo ho
haguéssim fet , haguéssim lluitat millor, però en realitat no”
diu Marcos, posteriorment)
farà que la lluita es desplaci
a un altre escenari amb major
possibilitat de triomf: el llen-

guatge i els símbols. La primera victòria, elaborada amb un
magnífic cinisme, és una res posta a la proposta d’entrega
i perdó del govern de Salinas:
“De què hem de demanar perdó? De què ens perdonaran?
De no morir-nos de fam? De no
callar en la nostra misèria? De
no haver acceptat humilment
la gegantina càrrega històrica del menyspreu i l’abandó?
D’haver-nos aixecat en armes
quan vam trobar tots els altres camins tancats? De no
haver-nos atès al Codi Penal
de Chiapas, el més absurd i repressiu del que es tingui memòria? […] Qui ha de demanar
perdó i qui pot concedir-lo? El
President de la República? Els
secretaris de l’Estat? Els sena-

No és aquest un dels milions
de casos del narcotràfic. Ni
un turista desaparegut . Ni un
aixecament a l’estat de Guerrero. No és, en definitiva, un
assumpte que es pugui resoldre amb les eines priïstes de
pressió, diners o amb un dràstic cop de força. Qui són, els
insurgents? Què volen? Què
proposen? Qui és, Marcos? Un
altre heroi romàntic marxistaleninista? És, l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional
(EZLN en les seves sigles en
castellà), compost majoritàriament per indígenes, una
utopia
desproporcionada,
un producte de la cubanització d’Amèrica llatina?
El
primer
objectiu
de
l’aixecament era més aviat
pràctic: eliminar l’estratègia
publicitària de Carlos Salinas
Set anys després, a una entrevista amb Yvon Le Bot , el
Subcomandante Marcos afirmarà que el primer objectiu
de l’aixecament era més aviat
pràctic: eliminar l’estratègia
publicitària de Carlos Salinas, evidenciar l’abisme entre
el seu discurs de Mèxic com a
producte d’un país estable i
la realitat de la Selva Lacandona. Així doncs, no es tracta
d’un renaixement del marxis -
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dors? Els diputats? […] Els que
ens tracten com estrangers a
la nostra pròpia terra i ens demanen papers i obediència a
una llei de la qual ignorem la
seva existència i justícia?”.

de pau, amb massacres i des plaçaments de comunitats, invasions de l’exèrcit federal i
freqüents intromissions en les
seves organitzacions d’autogovern.

Quan les armes foren silenciades, EZLN proposà una estratègia insòlita de combat . Marcos enceta una guerra verbal
per reconquerir la part discriminada de la història. Gràcies
a les paraules, els comunicats
i la ploma del líder, el moviment guanya l’opinió pública
nacional i mundial. El comunicat de La Selva Lacandona vol
arribar a Ciutat de Mèxic. Set
anys més tard de l’alçament ,
el 2001, omplen el Zócalo de
la capital amb dues -centes mil
persones clamant “Mai més un
Mèxic sense nosaltres!”. I Chiapas, estat oblidat , es convertí
en Mèxic.

Ara el context és un altre i
els zapatistes i el sup Galeano (antic Marcos) han canviat
d’estratègia. El Consell Indígena de Govern i el Congrés
Nacional Indígena elegí Marichuy, una indígena nahua, com
a representant per a les eleccions federals del 2018. L’EZLN
tornava a dirigir el seu esforç
al reconeixement públic. Des prés del sonat triomf de López
Obrador, els zapatistes denunciaren que la seva victòria no
significava canvi de res. I efectivament , el Tren Maya, la matança d’estudiants a la UNAM
o els continus feminicidis impunes, són una mostra d’això.

L’organització zapatista sortejà i defugí formes i fórmules desvirtuades del Govern,
entusiasmà el món amb la
renovació d’un tipus de lluita que no s’allunya dels moviments socials dels Trenta:
una esquerra no partidista
que, no obstant això, és capaç
d’organitzar-se per si mateixa
i contribuir a la millora social amb eines que escapen del
control dels governs.

Galeano i els seus segueixen
inventant fórmules inèdites
per fer front a la indiscriminació, la desigualtat i la injustícia. Posar en marxa noves
formes d’imaginació política.
Construir un pont perquè els
mexicans descobreixin la mentida i la corrupció neoliberals,
perquè un país es miri a si mateix (i no tant cap al nord) per
reinventar-se. Sempre, això si,
a través de la icona del passamuntanyes (tan polèmic a Catalunya).

A vint-i-cinc anys de distància, parlar de pau i postconflicte a Chiapas és pura ceguesa. L’organització ha patit
contínues traïcions als acords

“Per què tant d’escàndol pel
passamuntanyes? No és la cultura política mexicana una cul-

" Perquè ens

veiessin, ens
vam tapar
el rostre;
perquè ens
anomenessin,
ens vam negar
el nom, vam
apostar el
present per
tenir futur,
i per viure …
morim"

tura de tapats? Però, en lloc
de frenar la creixent angoixa
d’alguns que temen (o desitgen) que algun camarada sigui
el que acabi per aparèixer en
passamuntanyes i el ‘nas pronunciat’, proposo el següent :
jo estic disposat a treure’m el
passamuntanyes si la societat
mexicana es treu la màscara
que ànsies amb vocació es trangera li han col·locat anys
enrere”.
La revolta del primer de gener del noranta-quatre suposà l’aixecament de la realitat
sobre la il·lusió financera. El
començament d’una utopia
en marxa, indefinida, en constant moviment per la dignitat
dels pobles. Una organització
provinent de baix, nodrida pel
somni de recuperar el nom.
I un govern explotador, corrupte i assassí que no vol ser
nomenat . Els rebels ja fa viti-cinc anys que remem contra
el destí assignat pels de dalt .
Avui toca honorar-los.
“I mirin el que són les coses
per què, perquè ens veiessin,
ens vam tapar el rostre; perquè ens anomenessin, ens vam
negar el nom; vam apostar el
present per tenir futur; i per
viure… morim”.

*Article publicat a l’Aguait
Marc Lladó i Sureda
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L'autèntica història personal de Segundo hagués quedat per sempre a l'ombra i la ignomínia si no hagués estat per l'interès dels seus
familiars, que durant molts anys han intentat
recuperar la seva trajectòria vital. Combat per
la memòria familiar que es va iniciar el 1943,
quan Segundo es va acomiadar de la seva família en una carta escrita unes hores abans
que l'afusellessin.
Interès familiar per conèixer el seu final i el
lloc on va ser enterrat, al qual Gascón i Guillamón, en el seu llibre Nacionalistas contra
anarquistes en la Cerdaña (Descontrol, 2018),
han tingut l'honor de contribuir modestament,
reconstruint la seva participació en l'experiència llibertària desenvolupada a Puigcerdà. Gràcies a la gestió d'un humil rector del poblet de
Jadraque (Guadalajara), hem pogut conèixer
l'aspecte humà del revolucionari Segundo Jodra Gil. Aquest capellà ens va facilitar generosa i amablement el telèfon de la neboda néta
de Segon: Katia Ruíz Jodra. Katia ha estat qui
ens ha fet partícips de la part de la història que
ens faltava per entendre la totalitat de la trajectòria vital del seu oncle avi.

SEGUNDO
JODRA GIL
(1907-1943)

V

a néixer el 1907 a Pálmaces de Jadraque (Guadalajara),
solter, fuster, afiliat a la CNT. A l'octubre de 1934 va ser
empresonat breument a Puigcerdà al costat d'Antonio
Martín (el mal anomenat “Cojo de Málaga”). Va ser absolt
de l'acusació d'haver assassinat a un policia. En 1936 va ser
nomenat subdelegat d'Economia a la Cerdanya pel govern de la
Generalitat, participant activament en la gestió de la Cooperativa
Popular de Puigcerdà, destacada experiència llibertària de la
Cerdanya. Conclosa la guerra va ser detingut el 1942 i afusellat
al cementiri de Girona el 12 de juliol de 1943.

Res sabem sobre la infància de Segundo, llevat
del que figura en el que es podria anomenar
registre civil del poblet de Pálmaces de Jadraque, en la inscripció es diu "... que a la 12
hores del dia 30 de març de 1907 ... compareix
Bernardo Jodra Sánchez, natural d'aquest poble, de 35 anys, casat i de professió secretari
d'aquest ajuntament que ve a inscriure un nen
... dit nen va néixer a casa del declarant a les
12 hores del dia d'ahir, i que és fill legítim del
declarant i de la seva esposa Àngela Gil Llorente, natural d'aquest poble, de 25 anys d'edat,
dedicada a les ocupacions pròpies del seu sexe
... ".
En la mateixa partida, al marge esquerre, figura en columnes la inscripció de la defunció
d'aquell mateix nen, 36 anys més tard. Anotació que fredament diu: "Va morir a Girona el
dia 12 de juliol de 1943 segons inscripció nº 27
foli 23 de la secció tercera d'aquell Registre Civil ... inscrit al Registre Civil de Pálmaces i Jadraque el dia 28 de juliol de 1943". Informació
insuficient sobre com va morir, per què i on va
ser enterrat.
Molts anys més tard la família va tenir notícies d'aquesta inscripció, ja que ningú en el seu
moment es va molestar a avisar-los. Va ser llavors quan van reparar en que la mort de Segundo va sobrevenir un dia després que els
escrivís la seva carta de comiat. I va ser llavors
també quan van tenir notícia que havia mort a
Girona. Van suposar que havia estat afusellat,
com era tristament habitual en l'època, ja que
en la inscripció del registre no figuraven ni els
motius de la seva mort, ni on estava enterrat,
o quines havien estat les causes de la seva prematura mort, ja que l'únic que coneixien per
la seva correspondència era que l'havia jutjat
un tribunal militar de Puigcerdà, sense que la
família tingués notícies dels càrrecs concrets
pels quals se l´ havia jutjat i condemnat.
De fet, l'únic que tenia la família eren unes vagues notícies rebudes per mediació de la seva
germana Júlia, ja morta a França, allà refugiada política, que segons sembla en un moment
determinat va tenir notícies de les activitats
polítiques de Segundo, per mediació d'un vell
diari francès, del qual no recordava ni el nom
ni la data. I la resta eren només vells records
de la gent gran de Pálmaces.
D'aquells records, l'únic que la família va poder
relacionar va ser el lleig assumpte d'un personatge anomenat Santos Moreno Iliana, capatàs

de la presa del pantà de Pálmaces que en aquell
moment s'estava construint, on Segundo vivia
i treballava després del seu retorn al poble,
passada la guerra, i que el mateix personatge
l'havia enviat a construir un presa que s'estava
construint a Barcelona (¿), suposadament per
poder desfer-se'n, ja que el tal Santos va acabar casant-se amb una tal Eugenia el 19 d'abril
de 1941, en dir dels avis, núvia o companya de
Segundo.
Així que l'únic que Segundo va deixar en herència, a part de les seves eines de treball, foren
unes sabates, unes 150 pessetes i un grapat de
cartes familiars escrites des de Burgos, Saragossa, Lleida, Girona, Figueres, i novament Girona, que en realitat corresponien al seu calvari
carcerari, des de la seva detenció per la policia
a Burgos, a l'agost de 1942, fins a la seva mort a
Girona el juliol de 1943.
Destaca en les cartes que Segundo donés raó als
seus cosins: "he escrit a dos senyors que gràcies
a la meva influència sobre altres, es van salvar,
i m´enviaren a dir que estaven cuidant de mi,
però no he sabut res més ...".
A la mateixa carta donava les gràcies als seus
parents "pel teu interès cap a mi, hagis escrit a
Santos, però reconec que és un monstre ja que
d'humà no té res més que la forma física, (encara que) no espero res d'ell, ja m'han fet bastant
mal, ja que ell i el seu pare són els primers causants de la meva situació i després altres com
ells d'on jo estava...".
Arribats a aquest punt hi caben una sèrie de reflexions. La primera és que, si Segundo va ser
detingut per la policia a Burgos, a les acaballes
del mes d'agost de 1942, i atès que la guerra havia conclòs l'1 d'abril de 1939, tot apunta que
conclosa la guerra Segundo va tornar al seu poble, on va viure en pau i sense que ningú el molestés com a mínim durant tres anys, treballant
en la presa de Pálmaces, on Santos era el seu
cap, i més que marxar a Barcelona, tal com es va
dir, el més segur va ser que per recomanació del
seu antic cap, va haver de marxar a Burgos per
treballar en alguna obra, posant així terra pel
mig després de les noces de la seva companya
amb Santos, personatge que va aprofitar la distància, tal com afirma Segundo, per donar part
a les autoritats franquistes, raó per la qual va
ser detingut.
En les seves següents cartes, des de la presó
de Burgos, es posa en relleu el fet que encara,
malgrat la desgràcia, Segundo es mantenia optimista, ja que demanava als seus cosins que
al poble parlessin amb Pedro (el català) "per
veure si pot influir en algun conegut seu, sobre
el meu cas", ja que la seva vida semblava tenir
futur "ja que estic aprenent l'ofici de rellotger,
amb un amic que ho és, i quan surti me n'aniré
amb ell, ja que es guanya molt bé la vida".

Després, el 17 de maig de l'any següent, el van
portar a la presó cel•lular de Figueres, on va escriure "que pensa sortir molt aviat de la presó,
i que ja es veu en les festes del seu poble ...", no
sabem si els seus comentaris eren reals o simplement estava intentat animar amb les seves
paraules a la família. Família llunyana, ja que
s'estava escrivint amb els seus cosins, però no
amb els seus pares i germans. I va seguir així fins
al final, sent els seus cosins els qui van lliurar
a la seva família més directa (pares i germans)
l'última carta.
Encara que de fet el seu Sumaríssim ordinari
nº 30625, ja s'havia iniciat l'11 de setembre de
1942, a Burgos, acusat “d´adhesió a la rebel·
lió militar". Es tractava d'una burla macabra,
ja que els rebels eren els franquistes, i no els
civils que havien lluitat en defensa del govern
legítim de la República. Avui sabem que des del
10 de setembre de 1942 Segundo estava reclamat per la Inspecció de la policia de Puigcerdà,
sota els càrrecs de ser un extremista de la FAI
i antic membre del comitè revolucionari local,
que havia pres part en nombrosos assassinats i
havia participat a la requisa d'edificis, així com
pel pas d'armes a França (sic).
En un altre informe de la Guàrdia Civil d'octubre de 1942 s'amplien dades i detalls. S'afirma
que, abans del "Glorioso Movimiento Nacional",
Segundo era propagandista de la CNT i FAI, i per
això havia pres part activa en els successos revolucionaris d'octubre de 1934, i que per aquell
motiu havia estat detingut fins a l'adveniment
del Front popular, moment en què va ser alliberat. De passada s'afirmava que era un individu de mala conducta i de pèssims antecedents.
S'afirmava que en iniciar-se el "Movimiento" es
va constituir en segon cap del comitè roig, càrrec al que més tard es va afegir l'afegitó que va
substituir a l´Antonio Martín com a Cap anarquista el dia de la gran matança del 9 de setembre de 1936, i que per tant havia participat activament en assassinats i saquejos. Dades que
segurament eren conegudes per Segundo, però
de les quals no va informar a la seva família.
De fet, l'únic testimoni de tal reguitzell fals
d'acusacions era un processat en un altre judici, anomenat Rogelio Sáez López, qui afirmava,
després de ser "interrogat" per la Guàrdia Civil
de Bellver: que havia estat milicià a Puigcerdà;
que estant de servei havia detingut cinc individus que volien travessar la frontera i als quals
els va suposar sacerdots; que per ordre del comitè van ser portats a "la Collada", sense que ell
participés en els afusellaments ni disparés un
sol tir; que recordava que els assassins eren un
tal "Cojo de Màlaga", Flores, Gordillo, el Basc,
Segundo i l´Aragonés.

Encara li faltava un mes per arribar a Girona. Va
sortir cap allà destinat el 9 d'octubre de 1942,
encara que el seu periple, donades les penoses
comunicacions de l'època, va haver de passar
primer per Saragossa, on el van retenir cinc
dies, per sortir el 16 d'octubre de 1942 amb direcció a Lleida, on va estar set dies, i d'allí a Barcelona, escala prèvia per arribar a Girona, on va
arribar el 25 d'octubre de 1942, ficat al pis 3r,
sala 1, de la presó de Girona, per ser posat immediatament a disposició del jutjat militar de
Puigcerdà.

Però el tribunal de Figueres, atesa la inconsistència del testimoni i veient que per tal camí
l'acusació no progressava, va començar a derivar-la per un altre camí, com va ser el de convertir Segundo en "el principal promotor de la
col•lectivització de la propietat privada, fundant
la Cooperativa d'aquesta plaça", demanant per
això els noms de les persones perjudicades. Així
va ser com, per tal motiu, van circular pel tribunal els principals perjudicats, que abastaven
des de dos confiters fins a botigues de teixits,
acusant-lo els seus propietaris d'haver-los intimidat personalment amb una "pistola metralladora" que acostumava a portar, i valorar-ne
les pèrdues evidentment a l'alça .

En total van ser 17 dies de viatge, de conducció
en una corda de presos, escortat per la guàrdia
civil, aventura de la qual no va explicar res en
les seves cartes, ja que no va haver de ser precisament un viatge de plaer.

El 22 de gener de 1943, Segundo Jodra Gil va
declarar que havia militat a la CNT des d'aproximadament març de 1936, donant-se de baixa
el 1937 en no pagar les cotitzacions, i que per
tant estava com a "soci" i sense càrrec (orgà-
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nic) algun. Que havia conegut a Antonio Martín
a la presó, en ser detinguts tots dos durant els
fets d'octubre de 1934, perquè sospitaven que
havien pres part en ells. Que desconeixia tot el
relatiu a l'assumpte del funcionari de policia
assassinat. Que no havia pres part en cap Comitè, i menys encara en un Comitè de Guerra.
Que l'únic organisme al qui pertanyia era a la
Comissió de la Cooperativa. Que aquesta Cooperativa estava sota les ordres del Comitè. Que
el Comitè va obligar a la Cooperativa a què es
confisqués a alguns particulars. Que desconeixia si aquests havien estat o no indemnitzats.
El que si constava en alguna declaració era que
familiars dels negocis perjudicats havien treballat a la Cooperativa, cobrant el seu corresponent salari, com tot el món.
Pocs dies més tard, el 30 de gener de 1943,
Segundo va tornar a ser cridat a declarar. En
aquell moment es va descriure físicament al
reu: "alçada, 1,73; color, sa; pèl, calb; ulls, castanys; nas, petit; boca, regular; barba, poblada;
vestia de paisà i es cobria amb un capot militar". En aquella declaració, Segundo es va ratificar i va signar que no havia format part del
Comitè revolucionari de Puigcerdà, i per tant
no havia intervingut en els fets (suposadament
delictius) que es van cometre, reconeixent que
pertanyia a la Cooperativa, però sota la direcció
del Comitè.
El 17 d'abril de 1943, l'Alferes d'enginyers del
Regiment de Fortificacions nº 3, Andrés Costa Zamora, advocat defensor de Segundo Jordà Gil, va presentar el seu al•legat final en dos
folis, considerant no provades les acusacions,
denunciant que no s'havien demanat declaracions als testimonis de Pálmaces de Jadraque,
el seu poble, o dos testimonis de Llívia, sense
comptar les dues persones de Madrid salvades
per Segundo, i dels quals res més es va saber.
Tot va ser inútil, com inútil va ser la petició d'indult que va presentar l'advocat defensor el 31
de maig.
El 2 de juliol de 1943, el capità general va confirmar definitivament la pena de mort imposada a
Segundo. El dia 9 va ser lliurat a la Guàrdia civil,
encarregada de conduir-lo a la presó provincial,
pendent del compliment de la condemna. El 12
de juliol de 1943, es va signar la diligència final
segons la qual, Segundo Jordà "ha estat afusellat a les sis del matí, sent reconegut el seu cos
pel metge (ratllat) Agustí Riera".
Però tal com va escriure el propi Segundo, el 9
de juliol de 1943, "em trenquen, però no em doblen", explicant així les raons de la seva mort:
"un amic em va dir ahir a la nit, no et maten per
les teves lluites, sinó pel teu cap, i així és".
El delicte pel qual Segundo Jodra Gil va ser condemnat a pena de mort va ser el de participar,
molt modestament, en l'experiència llibertària
de Puigcerdà des de la comissió de la Cooperativa Popular.
No va ser un heroi, no va ser un líder; va ser un
anònim militant cenetista, com tants d´altres;
va ser un desconegut revolucionari ignorat per
tots i, sobretot, una persona com cal que va
combatre per la dignitat pròpia i col·lectiva.
El van trencar, però no el van doblegar.

diccionari militant
Antonio Gascón - Agustín Guillamón
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dinamita de cervell

La Vaga de la Canadenca
Cent anys de la vaga de la canadenca i de la conquesta de la jornada de les vuit hores
L’any 1919 la conquesta de les vuit hores continuava
essent una fita de totes les reivindicacions obreres
d’Espanya; però fou a Catalunya on un conflicte de
tipus local va esdevenir el gran cavall de batalla dels
nous Sindicats Únics de la CNT, aconseguint la desitjada fita. Els obrers anarcosindicalistes amb una
gran intel·ligència van saber jugar una estratègia essencial per a vèncer les perspicàcies de la patronal i
esmicolar la repressió governamental. Un moviment obrer que contava amb personatges com Salvador Seguí “El Noi del Sucre”, Ángel Pestaña, Simó
Piera i molts altres que donaren la seva talla de
líders en aquells moments tan difícils de les lluites
contra la burgesia i el Capital. Trenta anys de lluites
obreres van fer falta perquè a Espanya es decretés la
reivindicada jornada de les vuit hores. Precisament
fou després d’aquesta coneguda vaga de
la Canadenca, que va durar 44 dies, i, en
mig d’una vaga general que tingué en vil
Catalunya durant més de quinze dies, el
govern espanyol presidit per el comte de
Romanones, el tres d’abril de 1919, firmava el Reial Decret de la jornada de Vuit
Hores o de quaranta-vuit hores de treball
setmanal. La vaga de la Canadenca, en el
fons, era el resultat d’un malestar que venia d’antuvi, un conflicte entre classes
socials, un polsa entre el capitalisme i el
proletariat. L’ambient de guerra social
s’havia anat creant entre les incidències
de la guerra mundial a Catalunya, la descomposició del règim de la Restauració i
l’exemple de la revolució russa. Ja a les
acaballes de 1918 s’havia iniciat un conflicte obrer a Camarasa (Lleida), al pantà
que en aquelles terres tenia l’empresa
anomenada “La Canadenca”, nom popular dels propietaris de la companyia de
llum, Canadian Bank of Comerce of Toronto. A les terres de Lleida, doncs es
posava el pròleg de la que seria la vaga
més dura i més llarga de la història del
proletariat català. La vaga obrera havia
començat el 5 de febrer després d’un tira
i afluixa dels treballadors amb la patronal de l’empresa anglo-canadenca Riegos
y Fuerzas del Ebro o Barcelona Traction
Ligh and Power. La lluita reivindicativa
dels obrers va ser molt dura, la direcció
d’aquesta empresa anomenada la
Canadenca no afluixava, al seu costat tenia la patronal catalana i les forces de seguretat de l’Estat. Els obrers de la Canadenca van
cercar el concurs de la Confederació Regional de
Treball de Catalunya que, a través del Sindicat Únic
d’Aigua, Gas i Electricitat, va coordinar la lluita. La
vaga va ser una prova de força del puixant anarcosindicalisme cenetista a Catalunya. A Barcelona el
conflicte havia començat a finals del mes de gener
de 1919 quan la direcció de la Canadenca va
començar a reduir el jornal d’alguns treballadors
eventual de les oficines amb l’excusa de fer-los fixes.
Els treballadors no solament es van negar a les
condicions proposades per l’empresa, sinó que el
sindicat independent que acabaven de crear es va
adherir al Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat.
Això motivà un acte repressiu de l’empresa amb
l’acomiadament de vuit treballadors tots ells afiliats
a la CNT. Tres dies després d’aquests fets, el 6 de
febrer la resta d’empleats de les oficines de la plaça
de Catalunya es declaraven solidàriament en vaga
de braços caiguts. Els obrers objectaven que ja no es

tractava d’un problema laboral intern, sinó del dret
fonamental dels treballadors a sindicar-se. El gerent
de la Canadenca havia decidit acomiadar els 140
empleats d’oficines que havien abandonat la feina
en solidaritat amb els seus companys acomiadats.
Els obrers de la Canadenca es van manifestar pels
carrers de Barcelona des de la plaça de Catalunya
fins el govern civil a la plaça Palau. Una comissió
dels obrers es va reunir amb el governador civil
González Rothwos que els hi va prometre que intercediria davant la direcció de l’empresa, però. quan
els treballadors van retornar al seu lloc de treball se’l
van trobar amb la porta barrada i protegida per la
policia. L’empresa es va posar a contractar personal
per cobrir les baixes oferint sous superiors als que
no estaven sindicats a la CNT. Això fou motiu de

noves reivindicacions dels treballadors, que sol·licitaven el mateix tracte per a tothom seguint el lema
de “A mateix treball, mateix sou”. A més els treballadors criticaven que l’empresa es dediqués a contractar esquirols per suplir els companys acomiadats.
Aviat se sumaren altres seccions de l’empresa a la
vaga com els empleats de llegir els comptadors de la
llum als domicilis i també els cobradors que es negaren a lliurar els talonaris dels rebuts. La solidaritat
s’estengué en els següents dies entre els treballadors de l’empresa Energia Elèctrica de Catalunya,
que començaren també una vaga de braços caiguts.
Per una altra banda la majoria de treballadors contractats per suplir els acomiadats abandonaren la
feina al ser acusat d’esquirols. Els obrers elaboraren
unes Bases de Treball que enviaren a la direcció de
l’empresa, però el gerent de la Canadenca Fraser
Lawton no les va tenir en compte i va continuar
mantenint la seva intransigència amb els treballadors, sobretot motivada després de la seva reunió

amb el capità general Milans del Bosc de no acceptar
les reclamacions obreres. Entre els punts reivindicatius dels treballadors hi figurava la jornada de vuit
hores i la setmana anglesa, és a dir fer festa el dissabte per la tarda. Aquell mateix dia s’unien a la vaga
solidàriament una gran part dels empleats de l’empresa Energia Elèctrica Catalana. El 21 de febrer a les
4 de la tarda els treballadors dels transformadors de
la Canadenca paraven màquines, alhora la vaga era
seguida per els obrers de les companyies d’Aigua,
Gas i Electricitat. La ciutat cada vegada agafava més
aires de vaga general però ara sense llum i aviat
sense aigua ni gas, ni transport. El tall de l’energia
elèctrica afectaria, naturalment, a la circulació del
tramvies i a moltíssimes empreses de tots els rams
de la indústria, molt d’ells en vaga (tèxtil, arts
gràfiques, carreters, etc.). El tall elèctric
també afectà a comerços, cafès, espectacles públics i els domicilis particulars,
doncs al vespre es quedarien a les fosques.
El govern va respondre amb la militarització de la companyia elèctrica i amb un
dura repressió. Centenars d’obrers van ser
detinguts i tancats a la Model, el Castell de
Montjuïc i a vaixells ancorats al moll. La
vaga de la Canadenca va acabar després
del míting de la plaça de toros Las Arenas,
on unes 20.000 persones va ser-hi present
a l’Assemblea-míting que presidí Simó
Piera, l’acte va ser tancat per Salvador
Seguí en un ambient d’agitació obrera que
continuaven reclamant l’alliberament de
tots els presos governamentals. El Noi del
Sucre, com diu Pere Foix, a Apòstols i Mercaders: <<Només la gran autoritat moral i
el poder de persuasió de Salvador Seguí,
secretari de la Confederació catalana, va
inclinar l’assemblea a l’acceptació de les
bases de l’acord. Seguí va aconsellar el retorn al treball i va donar setanta-dues
hores a l’autoritat governativa perquès es
procedís a la llibertat dels obrers detinguts; transcorregut aquest temps es tornaria a declarar la vaga general indefinida,
si el govern no complia la seva paraula.>>
La Vaga de la Canadenca havia acabat, després de 44 dies de lluita, amb l’èxit dels
obrers i, naturalment, del Sindicat Únic; no
s’havia produït cap revolució social, però
els treballadors havien aconseguit moltes
millores com augment de sou i la jornada
de les vuit hores. Malgrat això, l’incompliment dels acords per part de la patronal i el govern,
i al no produir-se l’alliberament dels presos va ser la
causa de la convocatòria de vaga indefinida a partir
del dilluns 24 de març. La vaga general convocada
per la CNT es va iniciar puntualment a les 12 hores
del dia citat, en aquell precís moment van tancar
fàbriques, tallers i comerços; i van deixar de treballa
carreters, transports públics, carters, redaccions de
periòdics, obres en construcció, magatzems del port
i, aquella mateixa tarda, tots els espectacles de Barcelona. La burgesia no estava disposada a acceptar
aquesta vegada la victòria dels treballadors, aviat
aplicaria el locaut i organitzaria bandes de pistolers
a sou, malgrat això, el govern espanyol es disposava
a fer un pas generós i acceptar, mitjançant un Reial
Decret, la implantació de la jornada de les vuit hores.
El Far
Ferran Aisa
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passatemps

CRIM
Pare Nostre Que Esteu a l'Infern

Autodefinit
amb manlleus

Les 7 diferències

1* Aquest terme té el seu origen en una llengua africana.
2 *El nom d’aquesta xifra va passar fins a nosaltres des de l’italià.
3 *La planta, la infusió i el nom amb el qual es denominaven van
arribar fins a la nostra llengua des de Xina.
4 *Aquest instrument, juntament amb el seu nom, ens va ser
transmès per la llengua i cultura àrabs.
5 *Finalment, aquesta flor, tan habitual en tests i jardins, va venir
des d’Amèrica, i l’origen del terme és el tupí-guaraní.

Després de trobar les diferències, pensa en quins
punts en comú pots tenir amb aquesta imatge.
Comenta-ho amb els teus companys.

El disc, enregistrat als estudis Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols, s'edita a l'estat espanyol a través dels segells
HFMN Records/B Core, a Europa amb el segell alemany Contra i als Estats Units amb Pirate Press.
Temàticament, el Crim aborden qüestions com ara el perquè de la fe, i posen en dubte l'herència de l'Església a la
cançó 'Pare nostre que esteu a l’infern', denuncien els desnonaments a 'Hivern etern', destaquen la censura televisiva
a les xiulades a l'himne i la hipocresia dels caps d'estat que somriuen tot i saber que el public intenta pronunciar-se en
contra seva a 'La puta Copa del Rei', mentre que els maltractaments i les excuses per justificar-les són a l'eix de 'Quan
tot sigui fosc'. Tanmateix, també tenen un vessant romàntic ('De debò') i odes a l'amistat com 'Himnes contra el temps'
i 'Potser no hi ha final'.
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Una contundent maniobra combinativa va permetre a les blanques forçar
una ràpida victòria en aquesta posició, a la que es va arribar a la partida entre
Alekhine i Vesta (Portmouth, 1923). L’atac es decideix especulant amb el tema de
l’obstruccíó.
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"El silencio de otros" revela la lluita silenciada de les víctimes del llarg règim del general Franco, que continuen buscant justícia fins als nostres dies. Filmat al llarg de sis anys, la pel·lícula segueix a les víctimes i els
supervivents del règim franquista a mesura que organitzen l'anomenada "querella argentina" i confronten
un "pacte de l'oblit" sobre els crims que van patir.
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Editorial:

Solució al trencaclosques del mes passat:

Ferran Aisa

Solució :

Ferran Aisa busca a la història la pràctica que van desenvolupar els anarquistes
i anarcosindicalistes en la lluita del moviment obrer des dels seus inicis fins el
final de la Guerra Civil espanyola. Finalment aporta una sèrie de dades per a la
reconstrucció històrica de la CNT i el Moviment Llibertari i, a més, l’acompanya
de textos com el pensament de Durruti, les publicacions llibertàries i una exhaustiva bibliografia anàrquica i anarcsodindicalista.

Autor: 		

Solució partida entre Vasiliev – Sherbakov
1.-Txf5+,única per negres: exf5
2.-Dxd5+, Te6
3.-Dxb7+,Ad7
4.-Dxd7+,Te7
5.-Dxe7# (totes les jugades de les negres obligades, si no mat en 4)

L’assaig intenta donar una resposta de les teories llibertàries des de la reflexió
i l’estudi dels grans ideòlegs del pensament àcrata: Proudhon, Bakunin, Kropotkin..., per arribar a una comprensió el més senzilla possible de dites idees
humanes i socials, això són en resum les idees llibertàries. Per una altra banda,
seguint els passos d’autors com Rocker o Lorenzo analitza una a una les funcions teòriques de l’anarcosindicalisme com són l’Acció Directa, la Solidaritat,
el Recolzament Mutu, l’Autogestió, el Federalisme i, entre altres pràctiques, la
Democràcia Directa.

Solució :

La mallorquina editorial Calúmnia acaba de publicar Discurso àcrata, anarquismo y anarcosindicalismo, teoria y acción de Ferran Aisa. El present assaig
fa un recorregut divulgatiu per l’ideal anarquista i anarcosindicalista, a través
tant de les seves teories ideològiques com de l’acció que els llibertaris realitzaren per posar-les en pràctica. Aquest treball serveix, per tant, com punt de
reflexió per entendre què és, què ha estat o que pot ser aquesta filosofia de la
vida individual, col•lectiva i social. I respon a preguntes tals com Què és l’anarquisme? Què és l’anarcosindicalisme?

Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal completar
les caselles buides amb números del 1 al 9 sense que es repeteixin per fila,
columna o regió.

A

Cataluny

al tinter

Suport mutu i
autogestió en estat pur
La PAH de Sabadell ha ocupat el seu 5è bloc.
Aquest, ha estat batejat com a "La Maternitat
d'Elna", en referència a la institució
d'ajuda a les dones del Roselló, dirigida
per Elisabeth Eidenbenz. La característica
d'aquest bloc és, precisament, que està
destinat a dones amb pocs recursos. Parlem
amb la Helen Sánchez, mare de quatre fills i
una de les ocupants.
Què us ha portat a ocupar un edifici únicament
per a dones? Com sorgeix la idea?
Perquè després de lluitar molt de temps per a que
l’Administració ens donés una solució, sense resultat,l’assemblea de la Plataforma d’Afectats per les
Hipoteques i la Crisi (PAHC) de Sabadell va decidir
fer l’okupació del bloc per a donar resposta a diversos casos de dones que estaven a una situació
semblant. A la PAHC es treballa per comissions, i
des de la Comissió de l’Obra Social i d’okupacions
es va decidir que era la forma de poder donar solució a quatre famílies (mares solteres) sense recursos i amb nens petits i l’assemblea ho va veure bé.
Quins avantatges i inconvenients té viure en un
bloc ocupat?

Jo vaig arribar a la PAHC perquè em feien fora del
meu pis amb tres fills petits i des de Serveis Socials em van informar de l’existència de la PAHC.
Em van donar la direcció i em van dir que era
l’únic lloc on em podien ajudar. I així va ser. A la
PAHC van intentar ajudar-me a okupar pel meu
compte però és molt difícil. Y després de varis
intents que no van sortir, l’assemblea va decidir
que entrés a viure a un bloc de l’Obra Social.

treballa per a que les companyes que viuen als
blocs puguin aconseguir una negociació amb la
propietat per aconseguir lloguers socials. També
ells saben quines són les famílies que no reben
solucions per part de l’Administració i es troben
sense recursos i en exclusió social.

"Totes les
veïnes som
campanyes i
ens ajudem
entre
nosaltres"

En aquest bloc hi ha set menors. La més petita
té cinc mesos i la més gran dotze anys. L’única
que té consciència d’on està, és la major. Ella
diu que té molta il·lusió perquè ja té un pis per
ella i el seu germà i ja no passarà més por de
que els Mossos d’esquadra vinguin a fer-les fora
i passin fred.

De moment no trobo cap inconvenient perquè fa només un mes que vivim al bloc i tot són avantatges.
Com que saps que no estem soles, que la PAHC està
donant suport al bloc per a tot, i que totes les veïnes
som companyes i ens ajudem entre nosaltres.

La PAH de Sabadell, mitjançant la seva Obra Social ha ocupat ja cinc blocs a la ciutat. Com es
gestiona la convivència en un bloc com aquest?

Mare soltera, amb tres fills menors, què impulsa a una dona com tu involucrar-se amb la PAH i
participar de l’okupació d’un bloc de pisos. Què
et comporta a nivell personal?

Com ja he comentat abans, a la PAHC es treballa
amb grups de companyes i comissions i els del
bloc només porten la comissió de l’Obra Social
(voluntaris de l’assemblea). Aquesta comissió

Hem vist que també hi viuen nens i nenes. Com
viuen aquesta experiència les més petites?

La propietat del bloc és d'un gran tenidor. Quina
és la situació legal actualment? Quin és el vostre
plantejament? I en cas de que tiri endavant un
procés judicial?
Sé que el bloc ha estat buit més de cinc anys.
Les companyes de l’Obra Social saben qui és
la propietat i ja estan en contacte per intentar
negociar un lloguer social per a totes. Ara toca
lluitar per aconseguir-ho.
Com s’ha pres el sector masculí de la PAH aquesta iniciativa? Hi ha hagut moltes resistències?
Molt bé! A la PAHC es treballa molt la consciència social i el respecte a la igualtat entre gèneres i cap persona del col·lectiu ha posat cap
resistència. Tot el contrari, donen suport 100%
al bloc.

