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Vaga, Violència Estructural i Unitat Popular 
 Laia Estrada 

militant de Cau de Llunes i membre de la CUP de Tarragona 

 
El passat dimecres, 14 de novembre, vaig tenir la desgràcia de veure com els 

antiavalots li donaven un cop de porra a un nano de 13 anys, just al meu costat, 

i un cop érem a terra (jo aguantant-lo i ell desplomat, mentre la seva mare 

demanava ajuda perquè algú cridés una ambulància) ens seguien colpejant, 

com si fóssim uns animals que fèiem nosa allà al mig, i els cops de porra ens 

pels an

van enregistrar tot. 

 

El senyor Puig es va va afanyar en trucar la mare del nano, companya nostra 

de militància, per a comunicar-li que el fet havia estat totalment fortuït i aïllat, 

i que la porra havia rebotat. El cop va ser fortuït, és cert. Però ni la porra havia 

rebotat, ni molt menys va ser un fet aïllat. El que vam viure aquell migdia a 

Tarragona va ser esperpèntic, dantesc, i el cop de porra al cap del Magí hi 

encaixa perfectament: 

Per començar, el cop de porra no anava al cap del xiquet de 13 anys, sinó que 

-se per a 

aixecar un company gran de la CGT que havia quedat estès al terra. Aquest no 

va fer res a part de 

càrrega, fet que es veu perfectament a un dels vídeos. 

 sinó 

bèsties. 

El senyor Puig sembla que no vulgui tenir en compte els cops que va rebre una 

xiqueta de secundàri

dels antiavalots. Tampoc té en compte que tots els cops de porra i totes les 

detencions van ser completament arbitràries, i que les seves tortugues ninja 

corrien amunt i avall colpejant tot allò que es movia. I dic tot allò, i no tota 

persona, perquè ens van tractar com obstacles que calia apartar.  
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Però a més a més, la qüestió és que el senyor Puig vol ignorar que tota 

 

es de 

generar por i de fer mal. 

perquè es van pintar aparadors de bancs i caixes amb consignes com 

 

preferents i pel deute que han generat i que ens han encolomat. Cap persona 

va ser agredida per aquella cercavila; no vam ocasionar hematomes a ningú, ni 

li vam obrir el cap a ningú, però nosa  

quan els antiavalots van protagonitzar una càrrega al mig de la pl. de la font, 

fent volar taules i cadires, per veure qui exerceix la violència, qui colpeja, qui 

agredeix. 

Però el pitjor de tot és que aquesta veritable violència exercida contra les 

la violència estructural. I a sota, a la part invisible, tindríem el gran gruix de 

violència estructural. El gran gruix perquè afecta molta més gent, però ocult 

perquè mai és presentat com a violència. 

Estic parlant del drama dels desnonaments (els que hi ha hagut i els que 

ons preferents, que han acabat amb els 

petits estalvis de persones humils, que no han fet res més que treballar tota la 

seva vida. 

manca de subsidis, de la precarització laboral

laboral que ens ha fet tirar 30 anys enrere. 

yaments superiors, la degradació de 

cohesió social. 

Estic parlant de la degradació de la sanitat pública, que fa que es donin 

situacions tan fastigoses com que un metge et digui que si vas a la seva 

consulta privada et podrà operar en uns quants dies, però si vas per la 
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blica tan bèstia, que anem cap a 

aquell model yanki basat en les mútues privades, i que mercantilitza la salut, 

perquè ara han descobert que és un gran negoci, com han denunciat els 

companys de la CUP de Reus i de Cafè amb Llet. 

prestacions socials, que fan que moltes dones hagin de tornar a les llars, per 

fer-  de cosir les retallades. 

Tot això és violència. Violència estructural que ens ofega, que ens angoixa, que 

ens estressa, que ens deixa sense arribar a final de mes, que ens deixa al 

carrer, que ens deixa sense menjar, que ens deixa en la pobresa, que ens 

a

 

Només així podem entendre contradiccions tan absurdes com que hi hagi gent 

minoritàries però molt poderoses. 

El passat 14 de novembre els antiavalots tenien ordres de carregar contra tots 

i totes les que estem denunciant aquesta violència estructural, que pretenen 

invisibilitzar, però que cada cop surt més a la llum com el que és. Les elits 

reals de la crisi, però no poden controlar el carrer, i no poden evitar que cada 

cop estiguem més i més organitzats i organitzades. 

I permeteu-me que faci un incís: hi ha qui acusa la nostra companya de la CUP, 

aquella manifestació de mig matí. Doncs bé, jo afirmo tot el contrari. 

 Tan de bo hi haguessin més mares i pares que eduquessin els seus fills i filles 

normalitzant una acció tan noble com és sortir al carrer per a reivindicar allò 

que és just, allò que ens pertany. Perquè és mitjançant les reivindicacions que 

cions. El poder mai regala res. 
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que alguns i algunes visquin a cos

permès visibilitzar què entenem les CUP per Unitat Popular.  

Per nosaltres, Unitat Popular, vol dir treballar colze a colze abans, durant i 

després de la vaga, amb totes aquelles organitzacions radicals (que van a 

arrel del problema actual, que no és altre que el propi sistema capitalista) 

amb les que treballem en el dia a dia. 

Abans, perquè vam sortir a convocar plegades una mobilització contra la 

dictadura dels mercats, donant un missatge clar contra la dictadura dels 

mercats:  

no volem pagar el seu deute, volem defensar els nostres drets social i les 

nostres llibertats, volem que es reparteixi la riquesa i els treballs, i volem una 

economia al servei de les persones. Durant, perquè vam anar plegades com si 

fóssim una sola força. I després, perquè quan arriba la repressió, i la 

la solidaritat. I així ha estat, amb la concentració del dijous passat i amb les 

múltiples mostres de suport a totes les persones agredides. 

La Unitat Popular és això, és treballar colze a colze, en un mateix espai, o bé 

des de diferents fronts però avançant cap al mateix horitzó: la construcció 

duna societat millor, més justa, més solidària, més responsable, més 

re

 

Nosaltres no hem de demanar el vot per les CUP. El que sí hem de demanar és 

cada 

fer créixer aquesta Unitat Popular, que esdevindrà el poder popular, el poder 

del poble. No hem de demanar el vot per les CUP, perquè també apostem pel 

vot útil, i el vot útil per les 

Un compromís que no es mesura en hores de militància, de participació, sinó 

aquesta? Aquella que reivindicava Estellés: assumint la v

serà la veu del nostre poble, i essent, per sempre, poble. 
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Els sentits de fer vaga.  

 

Josep Garganté 

Sindicalista, afiliat de la COS a autobusos de TMB i CUP de Barcelona. 

En 40 anys de democràcia dels rics aquestes terres han viscut 8 vagues 

generals convocades pels dos sindicats del règim. Cada cop que se n'ha de 

realitzar una apareixen els mateixos debats a les mateixes tertúlies, els 

mateixos titulars als mateixos diaris i els mateixos càlculs postjornada 

vaguista als mateixos canals de televisió. Al sí d'aquesta avorrida rutina 

apareix, a l'altra banda, l'alegria quasi infantil dels sindicats que es fan dir 

alternatius i, fins i tot, combatius, que en veure les dues empreses sindicals 

convocar la mitificada Vaga General semblen convertir-se, de sobte, en les 

seves joventuts; autèntics hooligans de la convocatòria que fan els seus eterns 

rivals en el camp laboral. 

Delegats sindicals de totes sigles que no convoquen ni un sol dia de vaga a les 

seves empreses des de fa anys, malgrat tot el que ens estan robant quant a 

sota la decisió dels dos Popes sindicals espanyols de decretar vaga general, 

converteixen aquell únic dia en un fi en si mateix, acceptant entre els seus 

companys i companyes de feina (si és que encara van al seu lloc de treball 

a. 

No és sorprenent, per tant, trobar-te conduint la línia 116 del Barri de La Salut 

de Transports de Barcelona (TMB) i que una professora d'institut et deixi caure 

armat (per alguna cosa hi ha els Mossos d'esquadra) de l'ensenyament. La 

ironia rau que, a cop de dur a terme vagues simbòliques que no han comportat 

cap canvi en les reformes-retallades laborals, les condicions de 

l'ensenyament o la destrucció de llocs de treball a les empreses, la gran 

majoria de la classe treballadora i els sindicalistes professionals i molts dels 

alternatius han arribat a la conclusió que la vaga és una cosa del passat i que 

 

I la realitat, desgraciadament, és tota la contrària. A cada dia que passa és 

més evident que és la manca de vagues, siguin d'empresa, sectorials o 

generals, el que està permetent fer als governs de torn l'espoli social més 

gran en dècades.  
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Ha de ser una monja, la Forcades, qui ho digui clar i en cat

general indefinida faria canviar les polítiques del govern o faria caure aquest 

treballadores de qualsevol empresa, pública o privada, fins al punt que en els 

llocs on encara se'n segueixen fent d'una manera regular en defensa o millora 

de les condicions laborals, la Patronal, sigui pública o privada, o intenta 

il·legalitzar-la o intenta que tingui un serveis mínims que siguin màxims. 

Pel costat dels esclaus del salari, aconseguir tirar endavant una vaga només té 

sentit de ser si aquesta es fa fins a aconseguir algun dels objectius marcats i 

no es fa, com amb les vagues generals i algunes vagues sectorials, només com 

a rebequeria esporàdica.  Una vaga és una inversió de diners, significa perdre 

jornals de sou i, per tant, els treballadors i treballadores han d'estar segurs 

que fer-la servirà d'alguna cosa.  

Alhora, com que s'ha de fer en aquests termes, cal que els Comitès de vaga 

organitzin piquets, hi busquin la participació del màxim de companys i 

companyes i visualitzin a través de propaganda i manifestacions de tot tipus 

qui és el culpable perquè ells i elles estiguin deixant de fer la seva feina. 

Les vagues passives on secundar- o la 

discurs individualista i el consumista hi senyoregin impunement. Per tant, cal 

exercir pressió per la banda dels treballadors i treballadores amb el discurs 

col·lectiu, la solidaritat i la defensa del que és nostre.  

Les vagues passives, sense piquets, d'un dia o de dos, sense continuïtat fins a 

aconseguir objectius específics, només serveixen perquè a la propera vaga 

encara hi hagi menys gent disposada a fer-ne. I d'aquest tipus són les que 

solen realitzar els sindicats del règim. O així o es realitzen quan ja no hi ha res 

a fer, com per exemple, quan et volen clavar un Expedient de Regulació 

d'Ocupació (ERO).  

D'aquestes vagues passives en coneixia bastant la professora d'institut, fins al 

punt que ella mateixa em feia saber quan seria una bona data per fer-ne una 

de bona, una vaga de veritat: just en les setmanes dels exàmens, d'aquesta 

manera l'alumnat no podria passar de curs i es crearia una situació de 

conflicte enorme. 

encara la tenia convençuda. 
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Quan ja baixava de l'autobús i al consultar-li si li havien tret la paga extra de 

Nadal, em va contestar afirmativament i al dir-li que a nosaltres ens tornarien 

aquests diners, però que això ens havia costat aquest any unes 28 jornades de 

vaga, malgrat la signatura de la pèrdua de la paga i l'esquirolatge dels 

dels sindicalistes de CCOO. Vaig tancar la conversa amb la professora amb un 

 

L'èxit d'una vaga no es mesura amb el nivell de secundament d'aquesta, sinó 

amb el que al final s'aconsegueix. I  el que s'aconsegueix és el que importa als 

treballadors i treballadores.  La gent s'apunta a cavall guanyador, només una 

minoria estem disposats a donar batalla sempre, en qualsevol circumstància i 

sabent que alguna lluita està perduda abans de començar. D'això a fer-ne una 

virtut hi ha un camí força llarg. 
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Roger Sánchez Esteban 

 

Fa pocs dies, als carrers de València, milers de persones van sortir al carrer 

cap de la policia. No sé si el lema triat ho va ser per ingenuïtat o per una visió 

tàctico-estratègica que, de moment, encara no veig. Però el cas és que tinc la 

sensació que ells ho tenen més clar que nosaltres. Fa uns anys, com a mínim 

al Principat, es cantava sov

vegades la cantava, perquè no hi estava ni hi estic gens d'acord. D'alguna 

manera, aquest enunciat ve a dir que existeix una solució a un problema o 

conflicte i que, mitjançant la repressió, aquest no s'arreglarà... però que sí que 

es pot solucionar d'una altra manera. No puc estar-hi més en desacord. 

legal del poder capitalista sobre un territori concret) no té solució intermèdia, 

és o ells o nosaltres, o més ben dit, és ells contra nosaltres,... i nosaltres fent-

hi front com bonament podem. Per tant, ni hi ha cap solució que resolgui un 

conflicte que és, valgui la redundància, irresoluble, ni la policia (ni l'Estat ni la 

burgesia) la busca pas, perquè ja li està bé que estiguem sotmeses i perquè en 

realitat ens hi voldrien molt més... com de fet fan reiteradament mitjançant 

reformes laborals, lleis de partits, etc. S'hi esforcen i ens ho deixen clar: no 

volen ser amics nostres, i naltros no ho hem pas de voler tampoc! Des 

d'aleshores ha plogut molt, i darrerament encara més, i amb més intensitat. 

L'agreujament de la precarietat, l'empitjorament de les condicions de vida i 

l'augment de la repressió en el seu conjunt, tant als Països Catalans com 

arreu, ens haurien de fer obrir els ulls: qui som, el poble, per a ells? Quin 

paper juguem? 

A mi ja em disculpareu, però qui m'explota no és amic meu. Tampoc qui em 

subjuga. Encara menys qui m'oprimeix en qualsevol de les meves expressions 

(cultural, nacional, sexual, etc.). No és amic meu qui m'insulta, em colpeja i em 

vexa a diari. I en casos tant flagrants com aquests, qui no és amic és enemic. 

És l'enemic. 

Ells ho tenen molt clar: el poble existeix per explotar-lo, per treure'n beneficis 

en base a la seva suor, per poder seguir vivint amb els mateixos luxes i 

privilegis (o més!) que abans que proclamessin els quatre vents que estàvem 

en crisi. Una crisi que només els ha servit d'excusa per justificar el retrocés 

democràtic, social i polític més bèstia des de la mort de Franco. 

 



 

12 

 

I davant d'això, naltros, el poble, encara sembla que vulguem posar-hi l'altra 

galta. No dubto que dins dels milers de persones que es van manifestar, 

moltes ho farien havent pres consciència (més o menys recentment) de la 

irresolubilitat del conflicte. Que moltes ja n'estarien fartes i no en tolerarien 

 

Al meu entendre, tornem a caure en el mateix error que en l'altra consigna. És 

com si el que va fer la policia se'ls n'hagués anat de mare, com si no ho 

concebéssim creïble. Al contrari. La policia té exactament aquesta funció, i és 

ben sabut que si no intervé és perquè tot ja segueix el curs establert, tothom 

segueix l'ordre establert. A la policia mai se li'n va la mà: colpeja (o no) amb la 

duresa que pertoca a cada moment perquè tothom, és a dir, el poble, torni al 

seu lloc i no qüestioni res. 

És que hi ha un altre enemic per a l'Estat? L'únic enemic per a l'Estat 

capitalista és la classe treballadora, perquè l'Estat i els seus lacais policies no 

són sinó eines de la burgesia, l'enemic de classe del poble. Va sent hora que 

aquesta idea vagi calant, perquè sinó, seguirem repetint errors infantils de 

confiar en policies bons i estats imparcials. 

Cal treballar en la línia de trencar la maleïda pau social que no és sinó la 

guerra diària de la burgesia contra el poble. I de la mateixa manera que vam 

sortim al carrer havent assumit qu  
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Forçar les condicions objectives per avançar en la lluita 

Simon Vàzquez, Barcelona 
Desembe 2012 

Els i les treballadores, és a dir, aquells éssers humans que han de vendre la 

seva capacitat de produir intel·lectual o manualment a canvi d'un salari a 

altres éssers humans, hem tingut històricament diferents eines per defensar-

nos de l'explotació que una part petita de població exerceix sobre la majoria, i 

hem arribat a tenir prou consciència en algunes ocasions com per subvertir 

aquesta situació i intentar crear una situació on no hi hagués aquesta 

diferència entre els productors i els beneficiaris del treball d'aquests. Fins ara 

tots els intents, o bé, no han triomfat, o bé, no han aconseguit només que 

millores salarials o de condicions de vida. 

Actualment el món del treball i per tant del capital es troba en un procés de 

desestructuració creixent de les grans fàbriques industrials integrades que 

generaven un model de classe treballadora monolítica, majoritàriament 

masculina i amb pocs estudis. Aquesta classe treballadora està desapareixent 

a marxes forçades a causa de les deslocalitzacions, els ERES i els tancaments 

d'empreses. Paral·lelament està essent substituïda per una nova classe 

treballadora ja no vinculada a grans maquinaries industrials integrades sinó a 

un amalgama de petites empreses lligades entre elles en diferent grau de 

subordinació. I no només això, sinó que les condicions de vida i treball 

aconseguides pels primers gràcies als grans processos de lluita a tot Europa i 

de l'existència del bloc de l'Est s'han anat perdent poc a poc amb la 

desmobilització i la perversió de les cúpules dels vells partits i sindicats de 

classe. 

Aquesta nova, bé ja té 30 anys, classe treballadora té com a característiques 

bàsiques la precarització extrema del lloc de treball, la temporalitat, la 

característiques, la mobilitat i la temporalitat, són elements claus de la 

dificultat que ens porta l'organització d'aquest nou subjecte, i dels reptes de la 

construcció de poders antagònics dins del món del treball. Un dels problemes 

claus ha estat la incapacitat de l'esquerra de repensar noves formes 

orgàniques per combatre l'explotació. 

I és que hem fet del nostre pensament un dogma inalterable i sovint no 

utilitzem la imaginació per a la nostra lluita. Com deia Mandela: mai ets tu qui 
.  
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Si al s. XIX es va passar de les federacions de teixidors i altres formes 

d'organització gremial al sindicalisme de principis del s.XX no va ser una 

decisió congressual sinó una obligació donada per les noves formes 

d'explotació. 

 

Doncs si ens disgreguen ens centenars d'empreses, subcontractades unes a 

altres en una infinitat de noms i contractes diferents, l'única manera que tenim 

és disgregar-nos i reformular les formes de lluita on ja no és el lloc de feina el 

marc de lluita, on estem soles i febles davant l'empresariat, sinó que hem 

d'establir les nostres eines de lluita cap al territori a organitzar els 

treballadors als barris, però també en els polígons, recuperar la força 

coercitiva col·lectiva sobre l'empresariat, coaccionar mitjançant la capacitat de 

baixar les quotes de benefici i amb això hem d'aprofitar la crisi econòmica per 

trencar la ideologia dominant de la inactivitat i el passotisme. 

El sindicalisme ha de deixar de teoritzar i reunir-se en les seves capelle, o 

tancar-se a les empreses on encara tenen força per què la vella classe 

treballadora esdevinguda aristocràcia obrera que encara té algunes condicions 

laborals semi dignes les perdrà en poc temps o desapareixerà directament. El 

sindicalisme que superi les seves pròpies pors i corporativismes i avanci o 

construeixi aquest model, serà el que a curt-mitjà termini s'imposarà sobre la 

resta, més enllà fins i tot del sindicalisme groc ja que tindrà la capacitat 

d'organitzar sectors de classe totalment abandonats de la mà de déu com les 

aturades, que no són res més que treballadores amb treball però sense feina, 

o les immigrants i joves. 

Com podem fer per avançar en aquest model? Anant a buscar el conflicte, no 

esperant que arribi. Si les condicions objectives estan fartes de nosaltres, 

anem a buscar-les, fem comitès als barris que desemmascarin la precarietat 

laboral de les treballadores del mitjà comerç, supermercats i cadenes de 

distribució dels nostres carrers. Al principi les pròpies treballadores es 

posicionaran en contra per por a perdre el lloc de feina i empitjorar les seves 

condicions, però l'exemple de petites victòries serà l'element que donarà el 

pas a l'organització de sectors cada cop més creixents.La capacitat del 

proletariat, sobretot el metropolità, per poder afectar a la taxa de beneficis de 

l'empresariat ja de per si decreixent, amb noves formes de lluita que combinin 

el sabotatge, la desobediència i el desprestigi han de ser els elements dels 

 

Què fem, ens hi posem, o pensem restar vint anys més veient com ens 

degraden les nostres vides, encara més? 
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Contra la destrucció d'una civilització 

Guillem Colom, Endavant Osan (Mallorca). Març 2012 

El proper dijous hi ha vaga general. Al llarg de la història la vaga general ha 

estat una de les eines més efectives que la classe treballadora ha tengut per 

lluitar pels seus drets. A Occident ens trobam, avui dia, amb una de les pitjors 

crisis del capitalisme dels darrers 80 anys. Hi ha economistes que fins i tot 

diuen que aquesta crisi pot ser pitjor i més llarga que la que va suposar el 

crac

 

Les classes dirigents no pateixen la crisi; de fet, ara són més riques que abans, 

 bancàries o de les 

grans corporacions. Les crisis són inherents al sistema capitalista, i com 

explica Naomi Klein a La doctrina del xoc, les classes dirigents les fan servir 

Quan dic 

de la por: la por a perdre la feina, a ser desnonat, a perdre la sanitat pública, a 

aula, a perdre drets adquirits al llarg de la història. 

 

hem de continuar repetint i intentant explicar per rompre el silenci, és que 

aquests drets no han plogut del cel ni han estat oferts a la classe treballadora 

parèixer les 

primeres veus dels opinadors integrats al sistema, aquells que ens diuen que 

cal respectar el dret a no fer vaga, que la vaga no ha de causar grans ensurts a 

idees es basen, en primer lloc, en una defensa total i absoluta, gairebé cega, 

de les relacions econòmiques creades pel sistema capitalisme. És allò de que 

un dia els negocis no funcionin suposés perdre doblers. Aquesta idea resulta 

analitza les conseqüències socials de les decisions econòmiques dels governs. 

I en segon lloc, aquestes idees es basen en un individualisme rampant, que 

col·lectivitat.  
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La idea de llibertat individual, que fou teoritzada pels moviments llibertaris, ha 

estat fagocitada pel capitalisme, i reinventada com un concepte radicalment 

egoista, que no té en compte les persones vivim en col·lectivitat, i què el bé 

dels individus no pot passar per sobre del bé del col·lectiu.  

Cal explicar, així mateix, que el suposat dret a no fer vaga no té en compte les 

pressions de les 

explicant aquests dies, són nombroses. Això és una forma de violència. 

Simbòlica, però molt efectiva. 

Davant aquests atacs, cal que els moviments populars responguem units i 

cohesionats, avançant en la lluita als carrers i desenvolupant la lluita 

fan feina per a ella. Si bé hem de ser conscients que els grans mitjans de 

comunicació estan contra nosaltres, hem de seguir explicant a la població que 

només organitzant-nos podrem plantar cara a les mesures més antisocials des 

de la mort del dictador Franco. La nostra tasca és aturar els nostres pobles i 

barris el dia 29, i continuar lluitant el 30 des de tots els fronts. Aquesta vaga no 

tombarà la reforma laboral, però sí pot ser un seriós avís al Partit Popular i els 

seus aliats. Nosaltres, davant els seus atacs cap a les persones, hem de tenir 

francès, q

Acab aquest article amb les seves paraules, tan vàlides avui com fa 17 anys: 

 

darreres setmanes han estat lluitat contra la destrucc

 

.  
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Vers una Revolució Social? 

Xavier Díez, MDT. Gener 2013 

Molts es pensaven que el 15-M havia estat un fenomen passatger, una catarsi 

efímera desapareguda tan misteriosament com emergí. Tanmateix, els 

historiadors som conscients que sovint les coses més rellevants són les menys 

públiques, les presents de manera latent i discreta, manifestades en petits 

detalls i esdeveniments anònims, i que, tanmateix, poden catalitzar de manera 

violenta i inesperada. El 15-M, contràriament al que alguns mitjans addictes a 

les teories conspiratives asseguraven, no és cap moviment institucionalitzat ni 

instrumentalitzat, sinó més aviat una mena d'esperit transversal, més o menys 

espontani, en què convergeixen grups de militants de llarga trajectòria, 

indignació difusa, ciutadans apolítics que s'acosten episòdicament, persones 

d'adscripcions diverses i contradictòries i que, tanmateix, coincideixen a 

presentar una esmena a la totalitat a la imperant democràcia liberal de partits, 

captiva dels grans interessos financers i empresarials. 

Allò que podríem denominar, amb etiqueta fàcil, moviment 15-M o indignats no 

es va dissoldre, sinó que, com alguns dels seus portaveus indicaven, es retirà a 

les casernes d'hivern. I atesa la seva forma difusa, mal·leable i adaptativa, que 

recorda la del vapor, han anat fent i ocupant espais cada vegada més amplis de 

la dissidència. Perquè, efectivament, al nostre país hi ha dissidents silenciats, 

exclosos de tribunes mediàtiques i apartats de les institucions acadèmiques. I 

al marge d'un sistema que exclou contingents cada vegada més grans de 

ciutadania s'està covant un projecte i un anhel revolucionaris.  

És a dir, les files de l'anticapitalisme i dels detractors del sistema de 

democràcia representativa són cada vegada més àmplies i plurals. Un petit 

exemple és el prestigi adquirit per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 

(PAH), col·lectiu d'activistes socials capaços d'organitzar-se per reptar la cara 

més satànica del capitalisme actual: els bancs! A partir de la simplicitat dels 

seus missatges  estan atacant el 

principi més sagrat que condiciona l'organització social vigent: el de la 

propietat. Algunes de les intervencions de la PAH, composta majoritàriament 

per víctimes de la rapacitat de la dictadura financera, han arribat a posar 

contra les cordes el govern, perquè la moralitat dels seus missatges ha fet que 

la immensa majoria de l'opinió pública els faci costat. 

La PAH, com el 15-M, també és una petita cara visible d'un moviment difús, 

d'ampli espectre i polièdric que té com a objectiu primordial l'eliminació del 

capitalisme i l'assumpció d'una economia fonamentada en una dimensió 

moral, radicalment igualitària i que tindria en la democràcia directa, sense 

intermediaris, el principal mitjà per assolir-la i mantenir-la. 
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 En un moment en què la indissimulada influència de troikes, CEOE, FAES i 

financers internacionals dicten als nostres representants l'agenda política, el 

sistema democràtic en la seva configuració actual aprofundeix el seu descrèdit 

entre sectors més extensos i transversals de la societat. I precisament aquesta 

nebulosa dissident està articulant un discurs cada vegada més clar i tangible. 

Una de les principals constatacions, és el creixent interès per la revolució 

catalana del 1936, l'autogestió empresarial i cooperativa, les col·lectivitzacions 

en la indústria i els serveis, els tribunals populars o, molt especialment, 

l'oblidada vaga de lloguers que tingué lloc a Catalunya en la dècada dels 

trenta, precursora de bona part del moviment ocupa i que sovint inspira 

l'actuació de la PAH. Els llibres i les conferències sobre aquests episodis en 

què Catalunya fou l'epicentre de l'experiència revolucionària més espectacular 

del segle XX són detalls que passen desapercebuts davant del soroll de les 

mobilitzacions del 2011 o l'enginy de les consignes. No només s'articula un 

relat propi, fonamentat en la tradició llibertària i refet des de la innovació de 

les xarxes socials, també la boira revolucionària s'estén en una articulació 

política. La cara més visible podria ser la forma com les silenciades CUP han 

irromput en les institucions.  

Tanmateix, a cada ciutat important es generen plataformes crítiques en què es 

cova un activisme tan preocupant per al poder que no dubta a fer servir 

la repressió preventiva típica de les dictadures. Les detencions indiscriminades 

en les darreres vagues generals o la criminalització dels activistes en 

determinats mitjans indiquen la preocupació del poder per l'extensió d'aquest 

magma roent que és l'odi en expansió contra les creixents desigualtats amb 

què s'administra allò convencionalment descrit com a crisi. El cert és que la 

remor d'indignació de la creixent legió d'afectats per l'economia abduïda pels 

mercats va alçant-se com un projecte polític en què la no acceptació del deute 

financer, la creació de tribunals populars contra polítics corruptes i banquers, 

la col·lectivització de l'economia, la igualació dels recursos econòmics, el 

repartiment del treball i la riquesa acaben esdevenint l'agenda d'un moviment 

que s'acosta cap als postulats revolucionaris, cap a una revolució que té com a 

referent la silenciada col·lectivització catalana del 1936, historiogràficament 

amagada rere les víctimes mortals de la violència revolucionària. 

El cert és que, en un moment en què bona part dels catalans han assumit el 

dret a decidir el color del passaport, cada vegada són més els qui consideren 

que també tenim el dret a decidir sobre l'assignació dels recursos o sobre 

l'administració de les desigualtats social. Tècnicament, d'això se'n diu 

efervescència revolucionària. 
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Votar cada dia 

Pau Fabra, militant d'Endavant (OSAN). Juliol 2008 

La missió de tota persona revolucionària és i serà bastir el poder popular de la 

classe treballadora. Aquest objectiu passa evidentment per dos processos un 

destructiu i d'altre constructiu, dos processos, no exempts de contradiccions, 

que han de ser paral·lels i indestriables. 

L'àmbit natural de desenvolupament del procés revolucionari és el carrer, 

entre les masses. I les condicions òptimes per desenvolupar aquest procés 

són, com no pot ser d'altra manera, les de major dificultat i deslegitimació per 

al poder capitalista formal, com ara els moments de crisi. En el context dels 

Països Catalans, aquest poder capitalista formal s'estructura en base a la 

democràcia representativa en quatre nivells: municipal, regional (autonòmic i 

departamental), estatal (espanyol i francès), i d'Unió Europea. Es tracta doncs 

del terreny de joc propi de la burgesia, i per tant, l'àmbit principal de 

legitimació del seu poder. Així doncs, en tant que estructures de l'estat, han de 

ser combatudes i finalment agranades pel procés revolucionari.  

Si tenim en compte el sufragi femení (Estat Espanyol 1931-1936 i 1977; Estat 

Francès 1944), fa menys d'un segle que la classe treballadora (intraestatal i 

major d'edat) obtingué el dret a participar en les eleccions burgeses. Molts 

partits obrers i sindicats, arreu del món, havien pensat que una vegada els i 

les treballadores pogueren votar, ho farien en consciència i per tant 

s'obtindria pacíficament el poder de l'Estat. Per tant, molt sovint els seus 

esforços se centrarien en la consecució de resultats electorals i en la gestió 

d'aquests en benefici de la classe treballadora. Evidentment l'experiència ha 

demostrat que les institucions i regles del joc de l'Estat (en tots els nivells), no 

són neutres, sinó engranatges del poder capitalista. En eixe sentit tenen 

limitacions i perills molt reals. Moltes forces antigament revolucionàries o 

defensores dels drets de la classe treballadora han caigut en aquest parany, 

s'han diluït en aquest joc, i, a partir de la seua legitimació, han perdut 

totalment la seua capacitat transformadora. 

És clar que això no significa que les forces revolucionàries hagen de renunciar 

a participar en les convocatòries electorals burgeses (municipals, regionals, 

estatals o europees). Però alerta, el fet que posseïm el dret al sufragi tampoc 

implica necessàriament que hagem de concòrrer en aquestes conteses.   
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Si es fa en primer lloc s'ha de valorar per què, amb quins objectius, i si això 

farà avançar el procés revolucionari. En segon lloc s'ha de tenir en compte que 

el nostre objectiu no és participar -en si- de les institucions de poder 

burgeses, sinó deslegitimar-les i destruir-les.  

I en tercer lloc, ser conscients que en les eleccions burgeses juguem fora de 

casa, en camp enemic, i que per tant això té perills i limitacions. En eixe sentit, 

tornem al principi, el moviment revolucionari ha de tenir com a camp 

d'actuació principal les masses, és a dir, els espais reals on podem generar 

consciència de classe i fer-la esdevenir revolucionària. 

En el cas dels Països Catalans, els i les revolucionàries posseïm un moviment 

capaç de fer aquesta feina: l'Esquerra Independentista. Tenim a més una 

estratègia, la Unitat Popular, que ens ha de permetre formar aliances amb els 

sectors més conscients del nostre poble. Ens fa falta doncs, adaptar les 

estructures del moviment independentista a les necessitats objectives actuals 

d'un projecte anticapitalista. 

En un context d'agreujament de la crisi capitalista, l'Esquerra Independentista 

s'ha de marcar com a objectiu prioritari augmentar la seua presència entre les 

masses. Hem de multiplicar la nostra incidència entre la classe treballadora, i 

en concret entre els sectors més desafavorits pel sistema, és a dir, entre els i 

les joves, els i les estudiants, les dones, i els i les immigrants. Cal doncs, 

potenciar les sectorials independentistes juvenils, estudiantil, antipatriarcals i 

sindicals. Necessitem, però, que aquesta penetració siga coherent. Per fer-ho 

possible cal que l'Esquerra Independentista coordine tàcticament la seua 

actuació (també pel que fa a la Unitat Popular) i delimite amb més claredat els 

espais de treball de cada sectorial. Cal ampliar i potenciar la Coordinadora de 

l'Esquerra Independentista com a espai de treball i decisió política comuna per 

tot el moviment. Un espai en procés de formació, on cada organització 

(autònoma i sobirana) contribueix, sobre la base del consens, a la construcció 

del projecte polític revolucionari als Països Catalans. 

Cal a més, que aquesta coordinadora tinga el seu reflex a les diferents 

comarques i poblacions, amb la constitució de coordinadores de base de 

l'Esquerra Independentista. Perquè evidentment el nostre treball només serà 

efectiu si som capaços/es d'adaptar-lo a la realitat local i comarcal, i sabem 

portar-lo a peu de carrer. 

Per esdevenir un vertader projecte revolucionari, l'Esquerra Independentista, 

a més de coordinar la seua pràctica, ha de generar anàlisis comunes i un 

discurs comú tant pel que fa a les diferents problemàtiques que treballem com 

a les propostes que impulsem.  
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La diversitat de sectorials i àmbits de treball del moviment, resulten un 

avantatge en aquest sentit. Així doncs, hem de comptar amb les perspectives 

juvenils, estudiantils, antipatriarcals, internacionalistes, antirepressives, 

ecologistes, municipalistes, solidàries amb els immigrants, sociolaborals, etc. 

Per tant, cal comptar amb totes les organitzacions que treballen aquests 

àmbits per tal d'enriquir el nostre discurs i que siga realment sentit com a 

propi per tot i totes.  

Cal doncs, que totes aquestes perspectives siguen presents a la Coordinadora 

de l'Esquerra Independentista i que aquesta assumisca la capacitat de generar 

aquests anàlisis i discursos. 

En l'àmbit institucional, al si de les CUP s'estan tenint uns debats molt 

interessants. Si som capaços/es d'harmonitzar aquests debats amb els 

processos que es viuen a la resta del moviment, haurem guanyat una partida. 

Aconseguirem per un costat, potenciar la pròpia activitat de les CUP i fer-la 

coherent amb el projecte global de l'Esquerra Independentista; i alhora, 

aconseguirem que el moviment i les possibilitats reals d'estructurar la Unitat 

Popular i el procés revolucionari als Països Catalans augmenten 

exponencialment.  

El fet de treballar coordinadament com a moviment, i de ser capaços i capaces 

d'acordar i consensuar (des de la diversitat que ens caracteritza), la nostra 

intervenció i projecte polític són béns innegables per tal d'estar a l'alçada dels 

temps de lluita que se'ns tiren al damunt. En eixe sentit, el treball 

municipalista de les CUP, com a generador d'alternatives i caixa de 

ressonància de les lluites populars dels pobles i comarques, té molt i molt a 

aportar.  

Com he explicat a l'inici cal considerar els ajuntaments, com la resta 

d'institucions de l'Estat, com a institucions de l'enemic; i per tant la nostra 

participació només pot ser efectiva si comptem amb un treball fort i 

revolucionari entre les masses, és a dir, fora dels consistoris, i emmarcada en 

un projecte global, comú i consensuat de país.  

Però alhora cal subratllar que els municipis són les institucions més bàsiques 

de l'Estat, les que tenen un contacte més directe amb la població, i per tant les 

més assequibles i fàcils de treballar davant la realitat actual del nostre 

moviment i de l'imminent agreujament d'una crisi, que sense cap mena de 

dubte farà augmentar la deslegitimació de l'Estat.  
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El municipalisme ens permet qüestionar el propi funcionament de l'Estat i 

generar dinàmiques de democràcia de base, participativa, que són molt útils 

per acumular forces i dibuixar un altre model de país més proper als 

interessos de les classes populars.  

En la meua opinió, l'aprofundiment d'aquest treball de base als municipis, 

l'harmonització del projecte de les CUP amb el del conjunt de l'Esquerra 

Independentista, i l'increment del nostre treball entre els sectors més 

sensibles de la classe treballadora, són ingredients que ens donen unes 

possibilitats reals de construir un projecte revolucionari per al conjunt dels 

Països Catalans. 

Per fer-ho possible tots les membres de l'Esquerra Independentista hem de 

fer un esforç per tal de generar una nova cultura política, radicalment diferent 

a la practicada per les forces polítiques burgeses d'esquerra i dreta. Cal 

doncs, assumir una perspectiva ampla, de moviment, i per tant, 

multidimensional, on tots i totes tinguem cabuda, sense que això limite la 

nostra pròpia sobirania organitzativa. Un projecte basat en la participació de 

tots i totes, amb acords que siguen representatius de les necessitats i 

possibilitats del propi moviment, on tots i totes puguen intervenir en la pressa 

de decisions, amb capacitat d'arrelar amb una mateixa cara i ulls a totes les 

comarques. Cal conformar un projecte conseqüent amb la democràcia 

participativa, que siga capaç de demostrar al nostre poble que podem fer una 

altra política. Una política on la seua participació és real i activa, on no han 

d'esperar a que l'Estat els cride a les urnes cada quatre anys, sinó que voten 

tots els dies.  

Perquè cada vegada que fem una assemblea al tall, cada vegada que 

encartellem una manifestació, cada vegada que alliberem un nou espai,... 

nosaltres votem.  

Votem cada dia. 
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Què hem de fer? 
Laia Estrada, Endavant OSAN. Gener 2012 

 
Darrerament han sortit articles analitzant la conjuntura actual, així com els 

problema que tenim davant nostre. 

 

més no, aquesta és la meva perspectiva. Hi ha tants fronts per a encarar i som 

tan poques les persones disposades a entregar el nostre temps i la nostra 

energia per a fer-ho, que no sabem ni per on començar. 

 

Fa temps que em pregunto què cal fer i què cal dir per tal que la gent vagi 

x la maquinària mediàtica. Vivim 

un moment on les contradiccions del sistema capitalista suren, com sura la 

-ne), la població no 

sembla prendre consciència que cal abandonar aquest sistema productiu i 

començar a treballar per a construir un altre radicalment diferent. 

 

No pretenc obviar les mobilitzacions que estan protagonitzant els treballadors 

i treballadores de sanitat i educació, però penso que les mobilitzacions, tot i 

que evidentment necessàries, no són condició suficient perquè es produeixi un 

canvi. Penso, que la condició sine qua non és la comprensió, la presa de 

consciència per part de les classes populars del funcionament real del sistema 

en el què vivim, i les alternatives possibles. 

 

Aquesta consigna fa temps que els col·lectius i les organitzacions combatives 

de fet, penso que hem oblidat què significa. La gent no prendrà consciència per 

si sola; no té per què fer-ho. Algú que no ha sortit de casa seva en sa vida, 

explicació, sense formació, sense anàlisis conscients, són poques les persones 

que són capaces de pensar en formes diferents de fer política. 
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Així doncs, podem esforçar-nos en fer sortir la gent al carrer, per tal de 

rebutjar les retallades, fins i tot podem imaginar ocupacions, pedres o cotxes 

cremats, però la qüestió fonamental serà la mateixa: volem ira canalitzada o 

pensament crític?  

 

Hem de ser capaces de fer que tots i totes comprenguem que la veritat ens 

farà lliures, i la veritat 

classes, que nosaltres haurem de saber explicar de forma pedagògica a partir 

de la pràctica i de la teoria. 

 

No ens trobem en una cursa de velocitat per veure quant de temps triguem en 

fer sortir la gent en massa al carrer. Ja ho vaig escriure en un article, no fa 

massa, que la mobilització en si, no demostra una presa de consciència 

-S). Penso que 

estem en una cursa de fons, perquè la presa de consciència no és un procés 

que es faci de la nit al dia, perquè a més tenim mitjans artesans enfront de la 

sofisticada maquinària creadora del discurs oficial. Per tant, deixem-nos de 

romanços i posem-nos a la feina: expliquem amb humilitat (i no com a 

adoctrinadors pedants) què està passant. 

 

Si no som capaces de transmetre el nostre discurs amb perseverança i amb 

organitzacions haurien de ser capaces de transmetre inFORMACIÓ, tant a les 

transitats, etc. Des de diferents punts de vista, parant atenció al públic a qui 

ens adrecem: quines són les qüestions que afecten fonamentalment al públic a 

qui ens adrecem, quin llenguatge hem de fer servir per a fer-nos entendre, 

quin exemples poden resultar significatius, etc. Al cap i a la fi, es tracta de 

connectar amb les nostres pròpies realitats, doncs analitzant els nostres 

problemes fonamentals podrem veure gran part de la problemàtica social: 

habitatge, treball, poder adult, masclisme, opressió nacional, etc. Tenim 

moltíssims exemples quotidians per a il·lustrar les contradiccions actuals!  
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Dones rebels 
Simon Vázquez 

 

Sovint el feminisme revolucionari i l'esquerra han tingut desavinences i 

trobades més o menys violentes i més o menys controvertides. Normalment es 

plantegen sobre el paper de les dones dins del moviment revolucionari i en 

contraposició, sobre quin ha de ser el paper dels homes en la lluita per 

l'alliberament de gènere. 

I vet aquí el conflicte: lluita mixta, lluita contraposada, mil teories, des de les 

més clàssiques que es basen en les diferències, a les més postmodernes que 

neguen l'existència d'aquestes diferències. 

Aquí no solucionarem el que prop de dos segles de lluites revolucionaries no 

han solucionat, però en l'actual conjuntura de desmobilització important i de 

(re)construcció d'un subjecte antagonista, és a dir, d'un moviment 

revolucionari, hem de repensar i construir una línia de treball, un full de ruta 

per primer desenvolupar un empoderament de la nostra classe per a després 

desenvolupar la pressa del poder. 

En aquesta dura batalla, hi ha per una banda les batalles econòmiques i 

polítiques que sumen esforços en el camp material però hi ha una tercera 

batalla que és, si més no, igual d'important que la resta i que l'estem deixant 

de banda. És la batalla de les idees, entenent que les idees esdevenen sempre 

força material. 

En aquesta batalla de les idees les forces revolucionaries hem de fer un debat 

llarg i profund sobre el paper que hem de tenir en la lluita per l'alliberament 

de gènere. És en aquesta lluita on necessitem que el subjecte més reprimit i 

afectat, les dones, esdevinguin subjecte actiu, és a dir, antagonista i organitzat 

per a lluitar en primer terme soles i amb la seva pressió, i ens obliguin per 

totes les formes a lluitar, als homes, en aquesta línia. 

Ens pensem que quan prenem certa consciència social o militant entrem en un 

cercle màgic que ens allibera de tots els mals del capitalisme i amb això de 

ser uns masclistes rematats, uns sexistes i d'altres coses que, bé, millor 

ometrem per no ofendre. Doncs no!, som els mateixos éssers o pitjors perquè 

a sobre pensem que no tenim aquests rols. 
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Si entenem que davant d'una força reaccionaria només una força 

revolucionaria contraposada pot plantar cara i fer girar les tornes, i si 

entenem que aquest desenllaç només arriba mitjançant la violència com a 

partera de la història. Per què neguem aquesta dialèctica en les nostres vides 

personals, en la vida quotidiana, en les relacions personals i sexo-afectives? 

Si som uns rematats masclistes i sexistes i si això és una actitud reaccionaria, 

i més, al sí del nostre moviment perquè no hi ha el dret de les persones 

afectades per les nostres actituds a reaccionar de totes les formes possibles i 

amb això incloem, si és necessari, la violència física, i no de forma individual 

sinó de forma col·lectiva. Per tant, no som qui per dir-ho, però entenem que ha 

d'existir una força organitzada que es plantegi els termes estratègics 

d'alliberament global, però que en la seva tàctica defensi l'ús de la força 

col·lectiva com a praxis alliberadora, colpejar a un per educar a cent. 
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Desmuntant el mite de l'amor romàntic 

Nerea (A  

Ni cavallers, ni damisel·les, ni prínceps, ni mitges taronges, ni més contes que 
esclavitzen... 

Amb aquest article, tractarem de fer una anàlisi d'un tema tan bàsic i 

important a les nostres vides, que ens influeix en l'autoestima, en la felicitat i 

en la relació amb els altres: la construcció de l'amor romàntic. Desvetllarem 

què se n'amaga darrere i com influeix el patriarcat i el capitalisme. L'amor 

 i delimita com 

dels seus tentacles, nosaltres també ens enamorem, patim o ens tornem 

boges de vegades. Aquesta reflexió ens ajuda a entendre'ns i a la resta millor, 

i donar-li a les coses la importància justa. No hi ha una única manera de viure: 

amb parella, sense parella, en trio o comunitat... cap opció serà millor que 

l'altra. Es tracta de saber què volem en cada moment i d'intentar fer-ho, sense 

prejudicis. Les relacions poden ser tan diferents com imaginem. Per què no? 

No tenim espai per a desenvolupar l'evolució de les relacions al llarg de la 

història. Però hem comprovat que les nostres vivències no són eternes, si no 

que en cada moment aquestes es donen d'una manera o d'una altra. Les 

vivències de l'amor, la parella o la sexualitat no estan lligades a un procés 

natural si no a una conducta apresa en l'espai i el temps on vivim. La visibilitat 

de l'amor romàntic apareix amb els primers trobadors que donen la seua vida 

per l'amor a l'Edat Mitjana. A partir d'ací, comencen a crear-se les històries de 

cavallers i damisel·les, prínceps valents (actius) i princeses delicades 

(passives). 

A causa de la socialització patriarcal, les vivències de l'amor ens poden afectar 

de manera diferent. A les dones se'ns educa molt més en la part emocional de 

la vida, així com en aspectes comunicatius. L'educació, expectatives i models, 

basats en la cura familiar i de terceres persones està marcada per l'amor a 

l'altre. En aquest repartiment de tasques, som les responsables de 

l'estructura familiar, sobretot en aspectes subjectius, on estarem molt més 

feblesa i en la necessitat de la cerca d'una altra persona, que ens protegisca i 

 

expectatives i models es basen en la part pública, productiva i social i se li 

dóna menys importància a la part emocional.  
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Se'ls educa com a éssers forts i independents, més atents al món laboral i 

social que al sentimental i familiar. Quant a les relacions, l'èxit social no depèn 

tant de la parella com de l'èmfasi en la seua sexualitat. Penseu com varia 

socialment la concepció de dona soltera (amargada) i home solter (vividor). 

Per a la dona, la parella constitueix un èxit més important i açò suposa 

situacions desiguals i injustes per a ambdós sexes. Provoquen conflictes i 

situacions de desequilibri en les vivències, necessitats i demandes, sobretot a 

nivell emocional i comunicatiu. L'home sol tindre més problemes per 

conèixer-se i identificar-se, mirar-se per dins, així com menys necessitats 

comunicatives. La dona, més familiaritzada en l'aspecte emocional, no troba la 

manera d'entendre's amb la seua parella i troba mancances en aquest àmbit. 

D'ací, que els homes titllen aquestes necessitats com a excessives i complexes 

i les dones vegem els companys com a poc expressius emocionalment. 

Darrere de moltes relacions s'amaguen inseguretats, pors i 

-nos estimades i especials, por a la solitud. Es 

basa en carències pròpies i necessitats afectives i emocionals que no sabem 

resoldre d'altra manera; més que amar, busquem el que esperem rebre a 

canvi: sentir-nos estimades. Deixem caure en una persona la responsabilitat 

de sentir-nos bé, valorades, especials, de ser el pilar en les nostres pors i 

inseguretats, establidores d'autoestima. Un pes molt gran per a qualsevol. 

El reforçament d'aquest amor coincideix amb l'emigració a les ciutats i el 

desarrelament social que suposa, amb l'efervescència del capitalisme que 

necessita de la família burgesa per la seua reproducció. El seu ideari 

centralitza l'intercanvi econòmic com a eix principal, el mercat és la pedra 

angular i tot es converteix en mercaderies per intercanviar i solventar 

necessitats, sense aprofundir més enllà de la materialitat i superficialitat. La 

societat capitalista és individualista i aïllant. Suposa explotació de les 

persones, no som propietàries del nostre treball, de les nostres vides. Davant 

d'una vida gris, horaris infinits, impotència, obediència... busquem refugi en la 

parella, nostra i exclusiva. La gran amenaça de la postmodernitat és la solitud, 

i la parella, com a segur de vida, esmorteix aquest sentiment. Hem abandonat 

dins del joc queda exclòs i abandonat.  

-nos col·lectivament per crear un model 

alternatiu de vida. Així, en lloc d'expandir l'amor cap als barris, el poble, les 

utopies individualistes que ens ofereixen suposats paradisos artificials, una 

illa afectivoemocional en mig del caos. 
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Pensem que l'amor és fonamental, que ho mou tot, però cal descentralitzar 

l'amor romàntic heterosexual i monògam com a eix central, la vida està plena 

lectura, l'amistat, la família, la militància... Desfer-

mitjà per ser feliços. Tant tindre parella com no, suposa beneficis i dificultats 

associades a cada circumstància. Entenem l'èxit i felicitat amb intentar viure 

com sentim i pensem, fer allò que ens faça sentir bé, sense prejudicis. 

Entenem la relació en parella com una oportunitat per aprofundir en una 

amistat, estimar-se, respectar-se i crear. Quan una relació acaba, 

independentment del temps, allò que quedarà seran les construccions fetes: 

amistat, estima, projectes comuns... sinó el sentiment de fracàs serà 

implacable. Al cap i a la fi, una relació es basa en allò que vulguem que siga: 

llibertat, poligàmia compartida, monogàmia... i és aquesta la decisió que 
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La sexualidad como privilegio masculino 
 Colectivo Juana Julia Guzmán 

Publicat a Correo del Orinoco, 2010 

 
La Historia sexualmente nos ha negado, partiendo de la religión y su gran mito 

de la manzana, el comienzo histórico de todo el universo de culpa adjudicada a 

este ser errante, a ese hombre mutilado como nos llamó Aristóteles, a este 

sexo que no existe, como afirma empíricamente Freud*, sin embargo, desde el 

feminismo y los estudios de género hemos venido reiterando que esa supuesta 

supramacía masculina no es biológica como históricamente se nos hizo creer, 

sino cultural, y por lo tanto podemos y debemos luchar por transformar toda la 

serie de relaciones sociales que en torno a esas diferencias biológicas se han 

construido y han justificado hasta hoy profundas desigualdades sociales.  

 

De allí que en el ejercicio de la sexualidad se considere al hombre como sujeto 

activo de la relación, y a la mujer como ente pasivo objeto, pero nunca como 

sujeta con necesidades propias, el resultado ha devenido en una frigidez 

colectiva que tiene su asidero en una sexualidad que pierde el sentido y su 

esencia, cuando más allá del disfrute y conocimiento, re-conocimiento, amor, 

implica una obligación frustrante para las mujeres. 

 

Hablar de la sexualidad femenina sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, y 

es que sumado a la gran cantidad de mitos que giran en torno a la temática, se 

sigue sin tomar en cuenta lo más importante, la visión, la opinión y el sentir de 

las protagonistas. Entre otras cosas, porque las mujeres hemos sido 

despojadas de nuestros cuerpos, y éste ha sido puesto históricamente- al 

servicio del hombre, de sus antojos, deseos y necesidades, llegando al 

extremo de hacernos vivir, pensar y SENTIR en función de los otros. Así, el 

placer, disfrute y ejercicio de una sexualidad plena es un misterio para la gran 

mayoría de las mujeres, no sólo por desconocimiento, sino fundamentalmente 

por todos los temores que implica muchas veces cuestionar aquello que hasta 
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El despojo de nuestro cuerpo tiene una relación directa con el 

desconocimiento que de él tenemos las propias mujeres: lo sentimos como 

ajeno (porque así se nos ha enseñado), incómodo, y sobre él se tejen y levantan 

las más grandes inconformidades de las mujeres (que la mayoría de las veces 

son saciadas por los mercados), sin embargo, es hora ya de entender que 

nuestro cuerpo no es ese cúmulo de inconformidades que se nos ha impuesto, 

sino que es nuestro principal territorio político, de lucha. 

 

Por otro lado, es indispensable rescatar otra de las grandes conquistas del 

feminismo, aquella que nos permitió separar la sexualidad de la reproducción, 

porque desde esa visión no sólo se coadyuvó a amputar la sexualidad de las 

mujeres, sino que también se ha justificado la dicotomía que excluye las 

prácticas diversas, porque reduce y limita la sexualidad a la penetración y el 

coito, obviamente entendiendo estas prácticas dentro de la heterosexualidad 

como norma. 

 

Asimismo nuestra sexualidad se ve influida muchas veces por toda la enorme 

acar a las mujeres, y que terminan 

convirtiendo cada etapa de nuestras vidas en un conjunto de complejos 

castrantes del ejercicio libre, pleno y autónomo de nuestra sexualidad, 

comenzando por ejemplo, por un modelo de mujer como ideal de belleza único 

que parte de la condición natural del cuerpo de las mujeres como feo, 

defectuoso, anormal, etc., creando complejos, vergüenza e incluso miedo por 

nuestro propio cuerpo, que sumado a la virginidad, la menstruación, la 

menopausia, la frigidez, el orgasmo (ignorado, obligado, o como exigencia 

patrimonio exclusivo de los hombres. 

 

El reto principal para las mujeres es pues, reapropiarnos de nuestros cuerpos, 

comenzar desde ya a reconocernos, a sentir, a decir, a valorar sin tapujos, a 

construir una sexualidad femenina que no esté mediatizada por los valores 

capitalistas y la cultura patriarcal. 
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La violencia estética:  

 nueva forma de violencia contra la mujer 

 
Esther Pineda 

Publicat a laHaine.org 

Tradicionalmente cuando se aborda la temática de la violencia contra la mujer, 

con frecuencia la atención es concedida de manera predominante a la violencia 

física, verbal y psicológica, fundamentalmente ejercida por el hombre contra 

su pareja mujer, sin embargo, en nuestras sociedades contemporáneas las 

mujeres son víctimas de una forma de violencia poco atendida y no tipificada 

en la normativa jurídica de nuestros países, pero que ha alcanzado grandes 

proporciones y ha cobrado la vida de una multiplicidad de mujeres. 

Esta violencia contra la mujer referida es la violencia estética, la cual es de 

orden psicológico pero que tendrá efecto en el aspecto físico de las mujeres, 

es decir, impacta su subjetividad pero también sus cuerpos, en una sociedad 

que establece la belleza como elemento constitutivo de la identidad y 

valoración femenina. 

Esta violencia estética se inicia con el proceso de definición de manera 

arbitraria de modelos y patrones de belleza mediante el imperialismo cultural, 

es decir, la violencia estética consiste en la promoción por parte de los medios 

de comunicación y difusión masiva, la industria de la moda, de la música y el 

cuerpos ficticios, irreales, concebidos como ideal, como deber ser, como 

patrón a seguir, y donde las particularidades físicas de las mujeres son 

reproducidos y transmitidos necesariamente han de ser intervenidas y 

suprimidas, o en el menor de los casos corregidas. 

Pero la violencia estética es también, aquella que ejerce el sistema patriarcal 

cuando los hombres desvalorizan la naturalidad del cuerpo femenino, cuando 

asumen como criterio de valoración de belleza las mujeres ficticias, es decir, 

el canon impuesto por el sistema, es violencia estética cuando los hombres, 

esposos, padres, compañeros, novios, hermanos, amigos, promueven en las 

mujeres que forman parte de su vida la transformación de sus cuerpos para 

lucir mas atractivas, cuando son descalificadas y humilladas, es violencia 

estética cuando el hombre avergüenza a la mujer, critica con ahínco su imagen 

y apariencia física por no lucir como esa muñeca de perfectos rasgos y 

medidas exactas que le ha sido prometida por el mercado. 
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La violencia estética es la violencia que ejerce el mercado de la salud a través 

de médicos/as inescrupulosos/as que perciben a las mujeres como objetos, 

como clientes, como negocio, es violencia estética cuando los/as profesionales 

de la salud realizan procedimientos en condiciones inadecuadas, cuando 

introducen en los cuerpos de las mujeres sustancias prohibidas por el 

incumplimiento de la normativa de salud y alta peligrosidad como los 

biopolímeros, es violencia estética cuando las mujeres no son informadas 

detalladamente, asesoradas y advertidas acerca de los riesgos asociados a la 

realización de procedimientos quirúrgicos o ambulatorios dirigidos a modificar 

su imagen, es violencia estética la implementación de instrumentos 

inadecuados, materiales vencidos, como también la reutilización de implantes 

para abaratar los costos e incrementar sus ganancias a costa de la integridad 

física de las mujeres. 

Pero fundamentalmente es violencia estética aquella que ejercen las mujeres 

contra si mismas, al evaluarse y valorarse a partir de los criterios impuestos 

por un mercado capitalista que ha cosificado, mercantilizado y comercializado 

sus cuerpos, es violencia estética aquella que cometen las mujeres contra sí al 

someterse a cirugías invasivas, restricciones alimentarías, procedimientos 

agresores de su integridad y su naturaleza, así como, todo el conjunto de 

elementos constitutivos de la tiranía de la belleza, como medio de adecuación 

a la expectativa social estética y estereotípica de la sociedad. 

Es violencia estética la que ejercen las mujeres contra si mismas al borra su 

identidad, sus particularidades y someter sus cuerpos al molde impuesto de la 

belleza, es violencia estética el renunciar a quienes son, al invisibilizar su 

historia escrita en sus cuerpos, en sus kilos, en sus marcas, la violencia de 
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Què entenem per autodeterminació? 
Rafa Escobar, Endavant OSAN 

 

 

Sovint escoltem referències al concepte d´autodeterminació. En determinats 

moments coincidents amb conjuntures polítiques concretes d´àmbit nacional i 

internacional, el debat al voltant de la necessitat del poble català per 

autodeterminar-se sorgeix amb força als cercles del nacionalisme 

conservador i l´independentisme. Moltes vegades ens trobem reivindicant o 

debatent sobre una idea que no acabem de tindre clara. 

 

El primer aclariment que caldria fer és que el dret a l´autodeterminació tal i 

com el coneixem avui en dia en la seua vessant jurídica és un dret "concedit", 

és a dir, aplicat atenent més a interessos geoestratègics que no pas a 

qüestions de coherència nacional o justícia social. Així, no ens ha d´estranyar 

en absolut que les potències occidentals ràpidament donaren validesa jurídica 

als processos d´independència a l´Europa Oriental a principis dels anys 

norantes, mentre que ni tan sols es plantegen la mateixa possibilitat per a les 

 

 

La segona cosa que caldria deixar clara és que si entenem el dret a 

l´autodeterminació com a un dret que no es concedeix sinó que es conquereix, 

hauríem d´anar més enllà del referèndum fixat o marcat per un dia concret 

per decidir la independència jurídica i territorial d´una nació. 

 

Autodeterminació significa autoreconeixement, dret i capacitat per a decidir 

sobre qualsevol aspecte de la nostra realitat, per tant, quan parlem 

d´autodeterminació, no hauríem de referir-nos tant a l´esmentat referèndum 

(tot i que aquest pot resultar una aposta estratègica en un context polític 

determinat) com a la capacitat que les classes populars han d´adquirir, han 

d´assumir, com a agent actiu de la transformació social de la seua realitat. 

Aquest plantejament ens condueix a la conclusió que l´autodeterminació ha de 

ser una cosa quotidiana, del dia a dia, no una eina de l´esquerra reformista o 

d´oportunistes per tractar de cremar etapes.  

 

La nostra autodeterminació, l´autodeterminació real hauria de ser 

l´estructuració del moviment: la creació d´una xarxa associativa 

independentista densa, dinàmica i cohesionada on cada col·lectiu i organització 

ocupen el seu espai; i també la creació d´estructures socioeconòmiques i 

informatives que enriquisquen, complementen i amplien l´espectre de 

l´esquerra independentista. 
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En definitiva autodeterminació en sentit ampli no seria més que 

l´autopercepció de les classes populars als Països Catalans com a un agent 

social actiu i imprescindible per a una construcció nacional basada en la 

igualtat i la justícia social.  

 

És per això que l´esquerra independentista no ha de caure en el parany de 

propostes oportunistes centrades al territori del Principat, que esquarteren la 

nació i que no plantegen un veritable projecte de transformació social, sinó 

continuar amb el treball diari d´organització, estructuració i enfortiment del 

moviment. 
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Cap Renúncia 
Quim Arrufat, diputat de la CUP-Ae al Parlament de la CAC. 

 

Recordo que quan anava a la universitat totes les reflexions polítiques eren 

noves. Intentava afilar un criteri propi sobre elles. Em deien uns, per exemple, 

que CCOO no era un sindicat groc ni estava perdut perquè de fet estaven a punt 

de guanyar els comunistes revolucionaris i això, per si sol, justificava la seva 

presència dins de l'aparell d'aquest sindicat. Em deien també que dos més dos 

sumen quatre i que si volíem la independència, vistos els números, la clau 

estava en convèncer CiU. Alguns dels que m'ho van dir, en principi 

independentistes i d'esquerres, han acabat a CiU, en pro d'aquesta operació 

patriòtica de proselitisme. - Però això reforça l'oligarquia!- els responia jo-. 

Aviam, vols o no vols la independència tu?- em deien. Hi havia alguna cosa que 

no quadrava, òbviament. Hi havia una renúncia permanent. 

En el camp de les esquerres catalanes hi havia primer de tot la renúncia d'uns 

i altres a visualitzar les possibilitats reals d'una esquerra revolucionària 

catalana. En l'imaginari col·lectiu induït i assíduament alimentat de la 

bipolaritat de la societat catalana (català classe mitjana convergent, espanyol 

classe obrera socialista), existia el ple convenciment, que Esquerra va 

refermar i constatar, que el més a l'esquerra que es podia estar en la 

coordenada nacional catalana era en el creuament de les variables 

socialdemocràcia (imitant el PSC) i classe mitjana (imitant CiU). En aquells 

dies va ser quan Carod-

defensar el dret a somniar en l'articulació d'un espai polític d'esquerra 

rupturista i independentista als Països Catalans. És a dir, aspirar a la 

construcció, amb paciència, perseverança i determinació, de la interfície 

representativa i organitzada de les classes populars catalanes, aquelles que 

en darrer terme han estat el motor dels canvis socials i polítics al nostre país 

que han acabat significant progrés democràtic i nacional. 

Uns quants anys després d'aquella universitat, la història segueix sent la 

mateixa. CiU, ERC i SI tenen majoria al Parlament, però cal acabar eternament 

de convèncer CiU. Per tant, per a molts l'estratègia independentista passa, 

com sempre, per CiU. 
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 A l'Assemblea Nacional Catalana, a qui guardo respecte absolut per la tasca 

incansable de tanta i tanta gent que hi és i es creu el país, li passa exactament 

el mateix: que l'estratègia de fons, en el fons, passa per convèncer CiU. Bé, 

públicament es diu impulsar la unitat dels partits nacionalistes, però amb CiU 

amb majoria absolutament preponderant i estant al govern, doncs això passa 

per CiU. 

És aquesta una estratègia pròpiament convergent? No en tinc les proves. Sé 

que intel·lectuals com Vicenç Villatoro hi han treballat incansablement en 

llengua, diners i poder. Ni defensa de la terra, ni economia al servei de les 

persones, ni societat catalana d'iguals, ni poder democràtic per al poble, ni 

alliberament de la dona, ni concepció nacional de país: llengua, poder i diners. 

Ni tan sols Catalunya com a poble: llengua, poder i diners. I, en essència, el 

nou independentisme transversal és la versió enfadada i decidida d'una gent 

que parla la llengua catalana, que aspira a obtenir més poder a través de la 

independència bàsicament per tenir més diners. Llengua, poder i diners. 

El preu de la unitat, que es mostra com a única recepta per a la independència, 

és no qüestionar els de dalt. No només des del punt de vista de l'evident 

confrontació de classes que s'està donant de forma cruenta al nostre país. 

Sinó en general. No es pot criticar CiU si es vol la independència. Se li pot dir 

 

L'ascens d'Esquerra el 2003 va propiciar l'acostament de CiU a una indefinida i 

sempre eufemística plenitud nacional. La consigna de les famílies que 

realment hi manen és clara respecte l'autonomia i la independència del 

Principat, com clar va ser l'alcalde socialista de la meva ciutat contestant la 

no ho qüestiona, no ho posa a debat malgrat que mig país, com a mínim, ho 

estigui debatent a crits al carrer. Fa 6 anys se'ns va dir a l'esquerra 

independentista que marxéssim conjuntament pel Dret de Decidir, i així ho 

vam fer darrere una pancarta de senyors i senyorets. Fa dos anys se'ns va dir 

que marxéssim el 10J contra la sentència del Tribunal Constitucional contra 

l'Estatut. I així ho vam fer, darrere una pancarta de Montilles, Masos i altres 

senyorets.  
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Ara se'ns diu que marxem de nou conjuntament i altra vegada qui més parla de 

la manifestació, qui més opina, qui més és retratat, són els senyorets. De 

debò, hi ha un altre país fora dels senyorets. 

Aquest és el marc existent. La pressa per la independència, que molts auguren 

(des de fa molts anys) immediata, converteix CiU en protagonista absolut i les 

massives manifestacions del sobiranisme civil, probablement contra la seva 

pròpia voluntat, en extremadament fàcils d'instrumentalitzar pel catalanisme 

conservador. És un error, pensem. El camí cap a la independència passa per 

arraconar la burgesia i forçar-la a acceptar els passos cap a la independència, 

no per donar-li una centralitat imprescindible. 

Això no ens ha de fer desacreditar, ni molt menys, els milers de persones que 

s'estan sumant massivament a la reclamació independentista, sinó que ens ha 

de fer conscients de la necessitat de vertebrar una estratègia pròpia des de 

l'esquerra independentista per configurar algun dia un bloc popular per a la 

independència i el canvi social. Que ningú es confongui: no estem trencant la 

unitat independentista. Aquesta unitat, si passa per CiU, es pot donar avui 

mateix perquè els partits que són cridats a formar-ne part ja tenen majoria 

absoluta al Parlament. No tinc cap dubte que l'esquerra independentista, si 

algun dia som determinants com a opció política, no vacil·larem en signar la 

convocatòria de referèndum o l'acord que sigui per obtenir la independència. 

Mentrestant, però, per seriositat i lleialtat a les classes populars, no farem cap 

renúncia. 
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Poder Adult 
El poder adult i la resistència juvenil: 10 conclusions 

Resolucions sobre eldebat de les assemblees de joves de Poblenou i el Clot 

(CAJEI) a la qüestió Juvenil. 

 

1. Analitzar la identitat juvenil o les dominacions del jovent (a diferència de les 

de classe, gènere o nacional) parteix d'una complexitat particular, és l'única 

identitat inherentment no-permanent en el temps. 

 

2. La joventut no l'hem d'entendre com una etapa transitòria que viu tothom 

individualment, de la innocència infantil a la maduresa adulta. La joventut s'ha 

de comprendre com un col·lectiu generacional diferenciat per les seves 

característiques pròpies. 

 

3. La joventut és l'etapa compartida per tot el jovent en la que es barallen les 

autonomies i independències vitals: materials (ocupació, habitatge, sou) com 

simbòliques (projectes i formes d'entendre la vida i les relacions que ens 

envolten, tant econòmiques, polítiques com sexuals). 

 

4. El jovent és el col·lectiu per al qual tota relació o experimentació nova en la 

seva vida serà més susceptible de transcendir, pertorbar o influir en les 

formes de pensar-se a una mateixa. 

 

5. L'etapa juvenil no és tant mesurable en funció de l'edat, sinó pel moment en 

que la forma de pensar-se a una mateixa com les formes de relacionar-se amb 

les altres es van sedimentant o estabilitzant, moment en que la possibilitat 

d'experimentar relacions pertorbadores que qüestionin la forma pròpia 

d'entendre la vida es va impossibilitant. 

 

6. La joventut és una forma de "viure", no una forma (estil) de vida. I encara 

menys, un estil de vida basat en el no-compromís, la espontaneïtat de les 

accions o la no-responsabilitat a llarg termini. 

 

7. Reconèixer la importància de les experiències juvenils (i del col·lectiu 

juvenil) en l'anàlisi de les desigualtats socials té fortes implicacions, dota al 

jovent per primera vegada de la responsabilitat i oportunitat de revelar les 

seves pròpies vivències (incomoditats, malestars, pors,...). Doncs ni des de 

l'àmbit acadèmic ni des dels moviments socials i polítics ha estat abordada 

com a tal, sempre com a afegit a les desigualtats de classe, de gènere i de 

nació-cultura. 
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8. Seguint una estratègia equivalent a la reivindicació feminista, reivindiquem 

que el jovent en aquest cas no sigui assimilat, reivindiquem la nostra forma de 

viure diferent sense haver de pagar cap subordinació vers l'adult. 

 

9. Lluitar per acabar amb el "poder adult" és lluitar contra la reproducció del 

sistema establert, contra les formes de transmissió de coneixement no 

reflexives a l'escola, universitat o centres de formació professional. La lluita 

contra la reproducció de la submissió juvenil és: (1) la lluita contra l'explotació 

econòmica (on es primen els mèrits curriculars a la capacitat d'innovació); (2) 

la lluita contra la dominació sexual (on prima l'estigmatització i 

desconeixement viscuts de forma individual -falses responsabilitats, pors, 

tabús i prohibicions- a l'experimentació de rols de gènere com de relacions 

sexuals lliures; i (3) la lluita contra l'exclusió política (on prima l'experiència 

en el sistema al replantejament d'allò establert, a la radicalitat). 

 

10. De la mateixa manera que no lluitem contra el valor de l'experiència, sinó 

contra la relació que s'ha establert entre el valor de l'experiència i el de la 

capacitat d'innovació, de no pensar en els mateixos termes del sistema 

establert. Lluitar contra el poder adult, no és lluitar contra els adults, és 

lluitar contra la relació que s'ha establert entre adults i joves. 

 

Des de l'Assemblea de Joves Independentistes del Clot i l'Assemblea de Joves 

del Poblenou volem agrair a totes les assistents la seva participació de la 

xerrada-taller i animar a tot el jovent a aprofitar per experimentar relacions 

noves, patir contradiccions, qüestionar-se tots els donats per descomptat, 

posar-se en joc, perquè després serà tard, doncs aquestes mateixes situacions 

no tindran el mateix impacte en cadascuna de nosaltres. I a la fi fer respectar 

les inquietuds pròpies del jovent, ORGULL JUVENIL! 
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L'educació del capital pel capital 
Helena Vázquez, militant del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 
 
La controvertida reforma educativa presentada pel govern espanyol, la Llei de 

Millora de Qualitat Educativa (LOMQE), ha estat àmpliament criticada per 

diferents sectors i sensibilitats. Però cap d'aquestes valoracions pot estar 

allunyada del paradigma neoliberal al que avancem sense aturar-nos. Atès 

que  l'evolució del model educatiu ve donat pel grau de desenvolupament 

d'una economia, és a dir, pel mètode d'obtenció de la plusvàlua i el model 

d'acumulació pretès. Per això és imprescindible no allunyar l'anàlisi de la 

reforma del PP de la funció que ocupa l'educació en aquest model 

socioeconòmic. 

No podem oblidar que el sistema educatiu és un dels factors que forma part 

del procés de construcció d'hegemonia d'una classe social. És en aquest punt 

en el que esdevé indispensable prendre la distinció que Antonio Gramsci 

realitza en el moment en què afirma que l'educació, en el sistema capitalista, 

desenvolupa dues tasques indestriables pel que fa a les relacions socials de 

producció. A grosso modo, distingeix entre els continguts educatius tècnics 

íntimament relacionats amb la productivitat d'aquells continguts de tipus 

formatiu que alimenten l'ordre social establert. 

L'educació productiva.- Si bé la resposta a l'amenaça mercantilitzadora al 

sistema educatiu no ha estat tan defensada en el marc universitari, quan la 

professionalització de l'educació avança a les fases educatives obligatòries 

queda palesa l'agressió a l'educació de les persones i per les persones. I és 

que les primeres línies de la LOMQE ja defineixen la qualitat educativa en els 

defensores del Procés de Bolonya. En aquest sentit, que un dels objectius 

d'aquesta re

reconegut. És més, és obertament defensat pel Ministre Wert com a mesura 

per disminuir l'atur, llençant a la vegada el missatge que una de les principals 

causes dels escandalosos índex d'atur és la manca de formació. I sota aquesta 

premissa indefensable justifica la necessitat de connectar, encara més, 

l'educació amb el sector privat. 

Per dur a terme aquesta professionalització de l'educació, la LOMQE pretén 

 tradueix bàsicament en l'ampliació 

d'assignatures instrumentals (matemàtiques i llengües), limitant l'espai de la 

geografia, història, economia, art, etc.. Alhora, promou la competitivitat entre 

centres, facilitant-ho, entre d'altres mesures, a través del finançament 

asimètric per resultats o l'especialització dels centres.  
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Hipoteca la qualitat educativa de l'alumnat als centres educatius en àrees de 

rendes baixes, o alumnes problemàtics. Es tractarà d'una cursa que 

encapçalaran els centres privats, que sobreviuen per sobre de les nostres 

possibilitats atès que no pateixen les conseqüències del saqueig a les arques 

públiques. Tots aquests aspectes, juntament amb la tria prematura de les 

o Batxillerat) segreguen els estudiants encaminats a diferents perfils 

professionals abans de la finalització del quart curs de la l'Educació 

Secundària Obligatòria. 

L'educació ideològica.- Les escoles no tan sols gesten simples treballadores 

flexibles, sinó que també les converteixen en individus obedients, conscients 

de la seva condició de classe i nodrides dels valors inhumans perpetuadors del 

règim econòmic vigent. I en aquest sentit, la càrrega ideològica que la LOMQE 

conté és evident. En els 

l'educació, sense ni tan sols garantir-lo en totes les etapes educatives. 

Promou també la pròpia competitivitat entre les persones, sense oblidar en 

aquest sentit la introducció que ens ha regalat CiU de 

professional i personal. A la vegada que mercantilitza l'estructura orgànica de 

la l'escola convertint-la a l'escola-empresa, promovent el model de gestió 

empresarial a tots els àmbits. Restringeix l'espai a totes aquelles 

assignatures imprescindibles pel lliure desenvolupament de la persona, com 

és el cas de la conversió de història a 4rt d'ESO en una optativa. Situació que 

s'agreuja amb els trets feixistes i ultraconservadors del PP que condueixen a 

la subvenció d'escoles sexistes i a l'eliminació de la immersió lingüística al 

Principat. 

Excessives coincidències.- Aquest model de no-ensenyament 

instrumentalitza la formació de la futura mà d'obra assalariada en l'etapa 

educativa obligatòria. I a darrera d'això, polaritza  l'educació de les persones 

explotades i explotadores, aquesta vegada sense amagar-se'n. Les relacions 

socials de producció capitalista ens ensenyen que no és coincidència que el 

pobre i el ric mai hagin compartit pupitre. És l'adoctrinament ideològic, i no 

coincidència que en aquest procés d'alienació el pobre perdi i s'autoflageli tot 

culpabilitzant-se a sí mateix de la misèria a la que està condemnat. Tampoc 

l'agressivitat d'aquesta reforma ho és, sinó que respon a la fugida a marxes 

forçades d'una socialdemocràcia i l'avançament del capitalisme més agressiu. 
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Sobre la utilització política de la droga 
Publicat a Gara (2001) 

 

Zigor Ruiz va complir condemna per la seva pertinença a SEGI. 
 

Entenent que el fenomen de la droga és bastant més complex i ampli que la 

mera utilització política que els estats espanyol i francès fan d'aquestes 

substàncies psicoactives, des de Segi volem fer la nostra petita aportació al 

debat engegat, aprofundint en la utilització que ambdós estats fan de la droga 

amb finalitats polítiques. 

 

Les drogues estan entre nosaltres, molt més accessibles econòmicament i 

geogràficament que fa uns quants anys. No serem nosaltres les que afirmem 

que les drogues són bones o són dolentes. Només diem que hem d'aprendre a 

viure-hi, fent-ne un ús lògic i racional. És la joventut basca mateix i més 

concretament el moviment juvenil qui ha de debatre i decidir sobre el lloc i el 

sentit que les drogues han de tenir en els models de vida alternatius que 

volem construir. Mentre això es produeix i el moviment juvenil basc va fent el 

seu propi debat sobre aquest fenomen i va creant una sèrie d'alternatives a tot 

el que se'ns ofereix, concretant diferents aspectes en l'aposta per models de 

vida propis i independents, des de Segi volem aportar el nostre punt de vista 

sobre el paper que la droga juga en el contenciós que vivim, i per això i encara 

que pugui semblar parcial, volem aprofundir en i sobre la utilització política de 

la droga. 

 

Tot aquell o aquella que afirmi que en el nostre territori es dóna un conflicte 

entre dues parts, Euskal Herria d'una banda i els dos estats de l'altra, no pot 

negar que la droga ha jugat i continua jugant un paper molt important contra 

 la utilització 

política de la droga és negar radicalment la naturalesa política del conflicte. I 

qui no vegi això, pateix d'hipermetropia o per vicis personals i actituds 

autojustificants no vol veure i palpar la realitat.  

 

Partint d'aquest principi, l'esquerra abertzale s'ha de posar les piles (ens les 

hem de posar totes i tots) i començar a tractar el tema com cal, deixant de 

banda vertígens, complexos, tabús, postures autojustificants... El futur del 

nostre poble està en joc i no podem permetre que la droga prengui una part 

alguna en el tauler de joc que enfronta el nostre poble amb els estats espanyol 

i francès. Vivim en un conflicte polític, i com històricament ha succeït en 

múltiples ocasions, hem tingut l'oportunitat de veure que ambdós estats han 

utilitzat tots els mitjans al seu abast per acabar amb Euskal Herria, cosa que 
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sense cap dubte continuaran fent en un futur. La utilització políticopolicial de 

la droga ha estat una constant en els últims 20-25 anys contra el nostre poble, 

i davant d'això sembla que mirem cap a un altra banda. Contra Euskal Herria 

tot s'hi val, i si els estats han estat disposats a assassinar, torturar, 

empresonar, engegar un procés de neteja ètnica contra tot el que fa olor de 

basc... també estaran disposats a utilitzar la droga amb finalitats 

políticopolicials. 

 

Molts diran que les drogues estan presents a tot el món (tant les legals com 

les il·legals) i que en molts d'aquests llocs no hi ha cap conflicte polític ni cap 

enfrontament. D'acord. Hi ha droga a Irunya, a Sevilla, a Tolosa, a Suïssa, al 

Japó... però el que no es pot negar és que afegit a la lògica capitalista 

d'acumulació de màxim benefici en el menor temps possible en tots els àmbits 

de la vida econòmica, i sent la droga un d'aquests àmbits amb la utilització del 

mercat legal i del mercat il·legal (aquest és el que majors beneficis aporta), 

existeix una utilització política de la droga per part dels estats contra tota 

lluita social o nacional, per petita que sigui, en tot el món.  

 

Sense remuntar-nos a temps en els quals l'alcohol era utilitzat com element 

d'assimilació, explotació i dominació de cultures indígenes, podem posar 

damunt de la taula desenes d'exemples en els quals s'ha donat una clara 

utilització política de la droga: introducció abusiva de crack i heroïna als EUA 

en zones on residien joves de color amb l'objectiu d'acabar amb el moviment 

dels Panteres Negres, la salvatge introducció de droga a Irlanda en temps de 

treva, el que va succeir a Euskal Herria mateix amb l'heroïna... cal estar cec o 

alienat per no veure aquesta realitat. 

 

En un poble tan militaritzat com Euskal Herria (amb la major densitat policial 

per habitant de tot Europa) és molt difícil que existeixin xarxes alternatives de 

narcotràfic. Com a molt «netegen» alguna xarxa alternativa del mercat de tant 

en tant i això amb l'objectiu d'implantar el seu monopoli. No en falten 

exemples, i no val la pena entrar a parlar sobre Intxaurrondo, l'informe 

Navajas, el fet que desenes de membres de les Forces de Seguretat de l'Estat 

estiguin implicades fins al coll, implicació directa de càrrecs públics del PP i 

del PSOE a Euskal Herria... així fins a arribar al cas dels propietaris del 

Batzoki de Urduliz. Misteriosament desapareixen 225 quilos d'haixix de la 

duana de Imarcoain... ningú no ho entén, nin  

Però avui dia no són generalment les Forces de Seguretat de l'Estat les que 

directament exerceixen el paper de narcotraficant, sinó que amb aquest 

objectiu es munten unes altament professionalitzades xarxes de narcotràfic.  
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I dintre d'aquestes xarxes de narcotràfic estan els trapitxeros (petits camells), 

que juguen un paper decisiu en la distribució de droga. I amb això han 

aconseguit engegar unes importants xarxes d'informació i aprofundir encara 

més en el control social sobre la joventut dins de l'estratègia repressiva. Han 

aconseguit que sigui la pròpia joventut, mitjançant el trapitxeo, la que 

distribueix bona part de la droga. Han aconseguit que siguin centenars de 

joves els que amb l'excusa de «diners fàcils» s'involucrin en la lluita contra 

Euskal Herria. Clarament, les Forces de Seguretat dels estats utilitzen el 

trapitxeo per a la col·laboració policial. No podem oblidar tots i cadascun dels 

«oferiments» per a col·laborar policialment contra la joventut. 

 

Des de Segi volem que això sigui un primer toc d'atenció a tota la joventut que 

està immersa dins de l'estratègia repressiva engegada des de Madrid i París. 

O amb uns o amb uns altres, no es pot ballar amb dos alhora. No són poques 

les conseqüències que aquesta estratègia dissenyada i engegada pels estats 

respecte a les drogues estan causant al nostre poble. Estan aconseguint que 

siguin molts els joves que en comptes de sumar-se al projecte revolucionari 

s'evadeixin i es desmobilitzin a causa de la dependència que causen aquestes 

substàncies. És el mateix procés d'alliberament el que s'està veient 

condicionat per les drogues i la utilització que d'elles fan els estats. Més enllà 

de les conseqüències físiques i psíquiques que determinades substàncies 

tenen sobre cada persona, és el projecte col·lectiu el que se'n ressent.  

 

De motius per a la preocupació no ens en falten. Estudis recents sobre consum 

assenyalen que el consum de cocaïna s'ha duplicat entre la joventut, i també 

podríem ressenyar l'alt consum d'alcohol que es dóna entre la joventut. Si bé 

aquestes són dades preocupants, no es poden analitzar independentment 

d'altres variables com fan alguns. Aquests nivells de consum responen a 

diferents i múltiples factors que fan que el consum de diferents substàncies 

estigui on està. No entrarem ara en l'explicació de les raons d'aquest consum, 

solament volem esmentar que l'estratègia engegada pels estats passa per una 

joventut dependent, desmobilitzada i vulnerable, cosa que el consum abusiu 

produeix amb facilitat. 

 

I l'anàlisi no pot partir del punt de vista i la realitat de cadascú. Som part d'un 

poble, d'un col·lectiu, i la realitat de tots i cadascun de nosaltres va unida 

sense cap tipus de dubte a la situació col·lectiva i del poble. Aquest punt cal 

tenir-lo clar en parlar sobre drogues. 
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Pau social 

Rubén Suan, CUP (Vendrell).  Abril 2012. 

En una societat de classes, la pau social tant sols existeix en la mesura que les 

esferes de poder polític i econòmic disposen de mecanismes de control, 

alienació o coacció prou efectius com per imposar-la. Es tracta doncs, de la 

pau del guanyador, una pax romana construïda sobre els pilars de la por i 

 

  

Analitzant el desenvolupament del capitalisme modern (entenem com a 

capitalisme modern aquell que es comença a gestar després de la Segona 

Guerra Mundial), podem observar que, al menys en els països industrialitzats, i 

els instruments que permeteren garantir aquesta calma artificial i el 

 

 

A partir dels anys 50, la pressió de les classes populars organitzades i 

seguit de drets socials i a garantir la universalitat de determinats serveis 

públics, el capitalisme i la democràcia liberal no tingueren més remei que 

mostrar un rostre més amable per desmobilitzar als sectors populars i 

mantenir ben fermats els pilars del sistema. Aquest nou model, anomenat 

estat del benestar, constituí el mecanisme de control i propaganda més efectiu 

que ha desenvolupat mai una comunitat humana. Amb les necessitats bàsiques 

sostinguda sobre el suport popular, pràcticament total. La Unió Soviètica i la 

revolució quedaven lluny, el futur era el capitalisme social, el capitalisme que 

es preocupa per les persones. 

 

pobresa extrema i un increment del nivell de vida dels treballadors i 

treballadores, elements que, a partir dels anys 80, foren acompanyats per un 

espectacular augment de la capacitat adquisitiva dels sectors populars, un 

augment que es sostingué a través del crèdit bancari barat concedit amb 

sobreproducció capitalista. 
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Donades aquestes circumstàncies, la progressiva socialització de les masses 

ció de 

consumista, recolzat pels seus aparells de reproducció social (fonamentalment 

els mitjans de comunicació de masses i el sistema educatiu) aconseguiren allò 

acrítica del sistema, una acceptació que no es pot assolir únicament amb 

violència explícita o promeses buides de contingut, sinó que necessita proves 

tangibles per arrelar i perpetuar-

(necessitats bàsiques cobertes, millora de les condicions de vida, augment de 

la capacitat de consum etc.). 

 

Malauradament, tot era un engany

dels treballadors i treballadores no fou degut a un augment del seu salari, del 

espanyols en relació amb els índex de preus (increment o disminució dels 

exper

disminució. La concessió gairebé indiscriminada de crèdits bancaris ha estat el 

principal motor del consum al llarg de les últimes tres dècades; hipoteques, 

préstecs destinats a pagar les lle

nou. Economistes i polítics auguraven un creixement econòmic i una millora de 

les condicions de vida gairebé indefinida, es mostrava el sistema de mercat 

com a única opció de futur, capitalisme o barbàrie. Però de cop, davant 

major part els diners que les entitats financeres els hi havia concedit per 

sostenir els índex de consum i que els estats capitalistes, cada vegada més 

endeutats, no disposaven de recursos suficients  

cinquanta anys desaparegué.  

 

Ara, destruïda bona part de la façana amable del capitalisme, podem observar 

qu

mans és inherent al funcionament del capitalisme.   
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Però la farsa ha acabat, la Unió Europea no ha dubtat ni un instant a implantar 

dictadures t

retallades socials i la precarietat creixent dels serveis públics han vingut 

osada des del govern central que 

dinamitarà els ja de per si escassos drets dels treballadors i treballadores. I 

 violència, 

la repressió i la restricció dels drets civils. La roda de la història no ha deixat 

social ha acabat. 
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Eines d'ús policial 
Montse Venturós. Publicat a la Directa (extracte) 

 

El conflicte social és latent. En el decurs dels darrers anys, hem estat 

reacció popular davant la desfeta i la retallada històrica de drets a la que les 

classes populars hem estat objecte. La legítima defensa de drets per part 

pràctiques punitives fins ara, desconegudes. En aquest context, on el conflicte 

mecanismes per tal de fer front a tot aquest seguit de protestes de contestació 

 

 

Les tres vagues generals dels darrers 18 mesos, les manifestacions del 

moviment 15-M a la Plaça de Catalunya, el desallotjament del rectorat de la 

UAB, la volun

convergent al Principat de Catalunya han estat les principals ocasions en què 

t han protagonitzat una escalada de 

violència contra la població que ha sacsejat ja la vida de centenars de 

persones. Directament proporcional al rebuig de tot aquest seguit de 

policials en aquests espais legítims de protesta.  

 

informe que Amnistia Internacional publicava el passat octubre sota el títol 

protestes, sinó que a més es desenvolupava de manera uniforme, no només a 

 

 

En la m

Universitat de Barcelona també ha recollit en un informe titulat: 

situació i ha comparegut, juntament amb altres organitzacions socials i 

professionals davant el Comitè per la prevenció de la Tortura i altres tractes o 

a 

situació. 
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A tot això cal sumar-hi el seguit de canvis legislatius que en el transcurs dels 

de les person

persones assistents a la manifestació de la vaga general del passat 29 de 

demà de la vaga general del mes de març, el 

de combatre la resposta al carrer. 

 

Per altra banda, també cal tenir en compte que en un gran nombre 

a terme en contextos de manifestacions i 

del cos dels antiavalots a anar correctament identificats tal i com es desprèn 

de la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat de Catalunya i del Decret 

 

 

Estranyes herències 

 

Arrel de la manifestació del 19 de maig de 2007 en defensa dels espais 

alliberats a Barcelona es van compatibilitzar fins a 20 agents de la policia 

Kubotan; fet el qual fou reconegut per fonts oficials. Aquest instrument no 

reglamentari i il·legal va ser utilitzat per a dissuadir les persones que 

ús del Kubotan com a eina no reglamentària de la 

la qual es regulen 

específicament totes i cadascuna de les armes policials.  

Aquesta mateixa instrucció, que mesos més tard va haver de ser modificada 

per evidents contradiccions entre els propis articles que la componien, disposa 

però de continuïtat al sí de la Conselleria. 
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Seguretat Pública, escrit per Jaume Garcia Valls, intendent de la Divisió de 

afirmava: En el futur assistirem a un desenvolupament del material catalogat 

o definit com a menys letal.  

Eines i materials que avui dia són novetats en el mercat és molt probable que 

en un futur pròxim siguin eines de dotació personal dels agents de policia 

plenament assimilades per la societat. 

Instrucció per tal de conèixer de primera mà quines són les eines que el cos 

 

 

-Defensa o bastó policial 

 

La defensa o bastó policial és aquell instrument popularment conegut com a 

porra, i que forma part de la indumentària bàsica de qualsevol agent de les 

forces de seguretat estatals, ja siguin policies municipals, agents del cos dels 

r 

en diverses ocasions, és seu ús dista molt de ser aquest i son diversos els 

terra i mai contra les extremitats superiors de les persones, és un fet provat 

durant el desallotjament de la Plaça de Catalunya el passat 27 de maig de 

2011. 

 

Habitualment, els agents del cos dels ME, no utilitzen aquesta eina amb 

aquesta finalitat sinó que lluny de les atribucions jurídiques que es donen a 

aquest instrument policial, tan a nivell internacional com estatal i autonòmic, 

han estat utilitzats amb finalitats ben diferents fins al punt de ferir greument 

algunes persones. Les denúncies que els darrers dies han sorgit amb casos 

com els de la manifestació de la vaga general del proppassat 14 de novembre 

que es centra 

seva extr  
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-Defensa o bastó extensible 

 

És una arma que no es contempla al Reglament d

es restringeix a les forces policials. Aquestes porres es donaren a conèixer 

principalment durant les càrregues produïdes al sí de la vaga general del 

passat 29 de març, on un grup del cos de Mossos de paisà, les utilitzà en 

contra els manifestants. 

 

denunciat en diferents ocasions que aquestes armes poden provocar ferides 

2

per a fer-ne ús. 

 

Aquestes defenses policials poden ser: 

 

Defenses policials semirígides fabricades amb elastòmer, de 70 cm de 
llargada; 
 
Defenses policials rígides de més de 70 cm de llargada. 
 

-Defensa elèctrica   

 

És una altra de les eines de dissuasió que pot ser utilitzada pel cos dels 

unitats de la policia autonòmica estan habilitades per a fer-ne ús. 

 

-Esprais de defensa personal 

 

Els esprais de defensa personal són també un altre dels usos exclusius per als 

funcionaris habilitats per a utilitzar-los. Aquests esprais redueixen la 

capacitats de la persona i a més són una e 

 

Aquest instrument policial va ser aprovat per primera vegada al Principat de 
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-Artefactes lacrimògens, fumígens i esprais OC 

 

m de destacar la seva 

utilització el passat 29 de març de 2011 en el decurs de la manifestació de la 

vaga general a la ciutat de Barcelona, on la policia autonòmica en feu ús per 

 

 

 

-Armes destinades a la impulsió i projecció de pilotes de cautxú, 

artefactes fumígens i lacrimògens 

 

és la llançadora de pilote

 

 

 

-Franchi. La llançadora de bales de cautxú, utilitzada històricament per 

petes 

que es projecten a una velocitat de 720 km/h (superior a la permesa per la 

pot provocar ferides gre

 

 

Malgrat la consideració de no letals, diversos estudis mèdics confirmen la 

indiscriminada i directe contra les persones. Així mateix, no és la primera 

 

 

-Llançadora B&T GL06 LL

policia autonòmica com a alternativa a les Franchi convencionals. Aquest tipus 

 de 40mm. Tanmateix, la 

velocitat a la què pot arribar en ser projectada és menor i es disparen 

directament contra l'objectiu. Té un visor per millorar la precisió. 

 

 



 

54 

 

Repressió i control social als moviments socials 
David Fernàndez ( CUP-AE) 

Declaracions al Parlament de Catalunya-2013 

 

Una qüestió de sintaxi. Quan un llegeix la proposta i veu «una comissió 

 sobre  polític», immediatament des del sentit comú 

pensa que sí, que  de dir que sí. Després raonarem la motivació. El que 

passa, que ens fa  primera, que en aquest Estat fa dècades que milers i 

milers de persones són investigades, són espiades, són monitoritzades i són 

rastrejades. Ara resulta que  és que alguns en aquesta cambra 

 entre ells. Quan el problema és de fons. Nosaltres estem disposats a 

donar-hi suport si parlem de tecnologies de la informació i de control de la 

ciutadania, que rebenten cada dia la privacitat i la intimitat de milers de 

persones. 

 

Dos. A vegades la transparència no és una comissió. Els membres del Partit 

Popular podrien començar, si volen transparència, explicant quants i quins 

contractes ha fet el Grup Municipal del Partit Popular a  de 

Barcelona amb Método 3. O per què el  (Veus de fons.) No, segur. Ja 

 dic jo un. Per començar, cas Vilaró, senyora Sánchez-Camacho. Dos: per 

què estava el  senyor Fernández Díaz a la inauguració de la nova seu de 

Método 3, ara fa tres  anys. Per què no  a vostès mateixos? 

 

Tres. Dit des de la humilitat: jo no sé en quin país creuen que viuen no ho sé. 

No sé si saben què és Echelon, què és el Duque  què és la 

fortificació de  San Lorenzo del Escorial on estan totes les dades de la 

ciutadania enregistrades  , què és la divisió Central mació dels Mossos 

    

 

El malson   existeix. Ho deia el Parlament Europeu en un informe del 

2002,  a propòsit de la intercepció de comunicacions legals, al·legals o il·legals 

en   ordre mundial. Trenta-tres mil telèfons són els que estan 

intervinguts anualment a  espanyol són dades oficials ; 80.000 a 

Portugal, si ho recorden; 200 alts càrrecs investigats durant un any; 100.000 

en un escàndol a Itàlia, el 2006. A  espanyol hi ha 161 bases de dades, 49 

en mans del Cos Nacional de  Policia, 9 en mans de la Guàrdia Civil, i 103 de les 

administracions públiques, que  han fet que el malson  sigui real.  

 

El ciutadà de vidre existeix. 


