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Com moltes ja sabreu, el juny del 2013 es va
iniciar un procés per part d'alguns grups
llibertaris d'arreu del territori català per tal
d'unir forces per crear una organització
anarquista que va prendre la forma d'una
Federació. És en aquest context quan neix la
Federació Anarquista de Catalunya (FAC),
el juny del 2014. Però aquest procés no
s'acaba amb la creació d'una organització,
sinó que tan sols és l'inici. L'inici del canvi,
un canvi guiat pel debat i la voluntat de
construir quelcom plegades.
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IN T R O D U C C IÓ A L A C A M P A N Y A C O N T R A
L E S E L E C C IO N S D E L A F A C
Tot i coincidir per dates amb les campanyes
electorals de la política institucional no ens
estem intentant vendre com un partir polític
més, ja que nosaltres no volem que ningú
ens segueixi. El que volem és implicació i
lluita. I no només un cop cada quatre anys (ó
3 o els que siguin), sinó dia rere dia, fent
feina de formiga. Per tenir solucions de
veres, d’arrel. I no tapar forats d’aquest
sistema tot clivellat.

NOSALTRES HI VIVIM I NOSALTRES
DECIDIM.
Tu decideixes amb les veïnes pel teu bloc, tu
t’impliques i llavors tu fas i desfàs (Perquè
haig de decidir jo de quin color s’ha de
pintar la paret la meva veïna?). Però tenim el
problema de ser conscients de l’altre, tenirlo
en compte. I llavors al decidir només
pensem en els nostres interessos personals, i
el capital s’ha encarregat molt bé de
potenciar aquesta faceta nostra, ens ha
arrencat el respecte de les nostres vides i ha
utilitzat aquesta excusa creada per poder
imposarnos lleis, normes i el civisme: per
poder decidir per nosaltres.

“No hem de deixar que ningú decideixi per
nosaltres”, la frase que sempre escoltem i
que s’utilitza emparellada al conegut:
“Ningú ens representa”, que ja ha perdut
tota l’essència. Doncs bé nosaltres volem de
deixar d’escoltar “S’ha decidit”, com a
imposició a quelcom que ens afecta. Qui
decideix? No se sap molt bé, el Govern, les
empreses? Mai es concreta. Però sigui qui
sigui no hem sigut nosaltres, sigui qui sigui
no pot representar els nostres interessos si
no ens ha escoltat. Encara que sigui el
polític, l'associació o la cosa estupenda amb
el programa/projecte polític més proper del
món, mai podrà plasmar les nostres
sensibilitats, ja que no es viable a nivell
material que es pugui transmetre la voluntat
d’una ciutat o poble en una decisió.
Solucions? L'organització entre la comunitat
veïnal. Per passar del “S’ha decidit” a “HEM
DECIDIT”. Canviar el temps verbal per fer
ho nostre.

IMPLIQUEMNOS
DECIDIM
ACTUEM
Les urnes no construeixen res, la gent sí!
Hem de tornar a confiar les unes en les altres
i crear llaços, de barri, d’amistat, de
complicitat... I arriscarnos, crear noves
opcions de vida, que no estiguin plantejades
i deixar ja de reformar el que està tan brut. I
hem d’estar allà, no podem estar al marge.
Acceptant que estem immerses en el seu
sistema, i que hem d’acceptar les
contradiccions per poder treballarles. I
eliminarles.
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Introducció a la campanya contra les eleccions de la FAC
Sempre ens fan creure que quan canvien les
coses és per casualitat o per un conjunt de
situacions que han derivat en un moment
utòpic. “S’ha aturat un desnonament a Nou
Barris” aportant una visió impersonal, no
diuen “Un grup de persones ha aturat un
desnonament a Nou Barris”; o sols ho diuen
quan ho fa (suposadament) algun ens
polítics. Doncs fartes que ens arravatin les
lluites i les intentin absorbir volem passar
del “s’ha aturat” a “hem aturat”. Si ens
ataquen negantnos l’habitatge i el menjar,
doncs cooperar i col·lectivitzar. Només
caminarem si ens ho creiem. I si anem
alhora.

Trencar amb la política del conformisme, que
quan no votem podem ser criticades i que
ens diguin que si no votes no pots queixar
te, però tampoc té gaire sentit queixarte dels
qui tu has decidit que els hi regalaves la teva
veu.
PER

AIXÒ DEMANEM LLUITA PERQUÈ LES URNES

NO CONSTRUEIXEN RES, PERÒ LES PERSONES SÍ.

Com les estudiants que als '70 atacaven a
l’agotat règim franquista amb la teoria
autogestionària, i que anys més tard van
aconseguir convertir en una pràctica, amb
paciència i ganes. Com fa 80 anys ja ho van
fer. I no parlem de pràctiques rovellades
sinó d’idees realitzades i realitzables, que és
el més important. Conèixer per no errar en
el que moltes ja van errar. Conèixer per
aprendre, per créixer. I conèixer per viure
ho algun dia, o alguna nit.
Tenim un camp erm, però que va ser florit
fa ja anys. Ara cal que el tornem a treballar i
que l’estimem i el cuidem. Que consensuem
què hi volem en el camp i llavors començar
el projecte, quan ens posem d’acord.
Projecte del qual potser, i segurament, no en
veurem els fruits, però treballarem amb
gust i ganes perquè sabem, que això no és
per nosaltres i ara, és per totes i per un
futur. No només desitjar, no només anhelar.
Convertir el desig, els somnis, en realitat.
Canviar, altre cop, el temps verbal i ferlo
col·lectiu, passar del FARIA a HO FAREM.
Tampoc necessitem verbs permissius, amb
la lluita podrem usar el verb que més ens
convingui. El triarem nosaltres, decidirem
nosaltres. I també decidirem quan lluitar i
perquè, i no sols quan ens ho permetin.
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problemàtiques i deixant de banda les
necessitats particulars. Per això creiem que
els polítics viuen allunyats dels carrers,
encara que en un inici estiguessin en
aquests, la burocràcia i el poder acaben
canviant la proximitat a la gent pels
interessos partidistes.
No entenem perquè es fan obres i
transvasaments que ningú necessita més
enllà de la constructora de torn.
Qui millor que nosaltres per saber que necessita
el nostre carrer? O el nostre barri? O el nostre
poble?

Qui millor que nosaltres
Solucions locals i properes

Perquè aquesta crisi no és econòmica o
política sinó també ecològica i social; i per
això no podem deixar la solució en mans de
qualsevol.

Nosaltres mateixes som qui millor sabem
que necessitem o volem. Repetim, nosaltres:
tu, jo, la teva mare, el tiet, l'amic, la
companya de feina i el veí. La nostra recepta
no és nova ni te cap ingredient estrany: se'n
diu lluitar i ajudarnos. Com quan es
comparteix el menjar, com quan ens deixem
les eines o donem un cop de mà a un veí.
No parlem de cap utopia, parlem de tenir
nos en compte. És per això que la nostra
recepta és aquella en la que ens donem
suport quan tenim un problema; i aquesta
política sempre es troba als carrers, no als
parlaments.

Si tu t'impliques, si tu decideixes, si tu
actues, la teva opinió tindrà un pes. Sinó tot
seguirà com fins ara, que no ens deixen dir
res o ens deixen dir tan sols cada quatre
anys, i a mitges. Així les coses no es faran
com a tu t'agradaria. No deixem que
decideixin per nosaltres! De què serveix
queixarnos, si deixem que altres facin i
desfacin? Com volem arribar a la
independència o a la justícia social si ho
deixem en mans dels polítics... que han
aconseguit aquests?

Una veïna que, com nosaltres, s'aixeca al
matí per treballar vuit hores, que ha de
cuidar de la seva canalla, que ha d'anar a
comprar, ens entendrà molt millor que
aquell que es queda assegut en un
parlament. Que ja ho diuen que “quien
mucho abarca, poco aprieta”. Per això no
creiem que puguin arribar a saber amb
certesa que és el que passa en tots els barris
d'una ciutat i així decidir com seran els
carrers
on
vivim,
unificant
les

P e r ai x ò c r e i e m qu e e l s po l í t i c s
v i u e n a l l u n y a t s de l s c a r r e r s , e n c a r a
qu e e n u n i n i c i e s t i g u e s s i n e n
a q u e s t s , l a b u r o c r à c i a i e l p o de r
ac abe n c an v i an t l a pr o x i m i t at a l a
g e n t p e l s i n t e r e s s o s p a r t i di s t e s .
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La recepta per arribar on tu vulguis
És per aquest motiu que no demanem el vot
per a ningú, tampoc fem cap promesa. El
nostre programa polític té com a primer i
últim punt la lluita. Lluita al carrer com a
Can Vies, la lluita per l'habitatge com les
PAH, la lluita laboral com a Panrico o
Movistar i la lluita per la terra dient no al
transvasament com a Terres de l'Ebre o al
fracking.És per aquest motiu que no
demanem el vot per a ningú, tampoc fem
cap promesa. El nostre programa polític té
com a primer i últim punt la lluita. Lluita al
carrer com a Can Vies, la lluita per
l'habitatge com les PAH, la lluita laboral com
a Panrico o Movistar i la lluita per la terra
dient no al transvasament com a Terres de
l'Ebre o al fracking.

N o e s t r a c t a de p o l í t i c s b o n s o n o , o
de s i p o t s e r s ó n c o r r u p t e s , e s t r a c t a
de n o c o m p a r t i r e l s m a t e i x o s
in t e r e sso s.
No es tracta de polítics bons o no, o de si
potser són corruptes, es tracta de no
compartir els mateixos interessos. Ells volen
guanyar les eleccions, i nosaltres que volem?
Perquè qui dirà i explicarà millor que tu el
que penses o el que vols? Si creus que a la
plaça del teu barri hi falten bancs per seure i
passar una bona tarda, o si hi falta espai per
a infants per jugar, i el veí nat opina el
mateix, potser seria el moment de deixar
d'esperar que l'ajuntament faci demorar
aquesta necessitat, i que entre nosaltres
puguem construir i posar aquests bancs que
tanta falta ens fan. Tornar a crear l'esperit de
barri i de poble. Conèixernos i tenirnos en
compte...

Perquè sense ells podem ferho. Qui millor
que els metges i pacients per fer funcionar
un hospital? Qui millor que les mestres i les
alumnes per saber com ha de funcionar i
quina és la millor manera d’aprendre en una
escola? Qui millor que el propi poble per
gestionar la terra? Qui millor que tu per
saber que necessites? I qui millor que tu i jo
per ferho possible?

Qui millor que nosaltres per cuinarnos al nostre
gust allò que tant ens agrada!

Amb compromís i ganes

I on fer tot això? La lluita ha d’estar al carrer,
en assemblees a cada plaça, escola, centre de
treball o hospital; als ateneus, centre socials i
a les cooperatives. La nostra força només
depèn de nosaltres.

Perquè és bonic pensar que algun dia
tornarem a aquells temps on s'anava a la
veïna a demanarli si tenia una mica de sal, o
arròs, o ens ajudava a pintar la casa i
compartíem el dinar els diumenges.
Recuperar els carrers plens de nens i nenes
jugant, i de taules i cadires a fora de veïnes
que surten a prendre la fresca i xerrar una
estoneta. I a això podrem retornar amb
esforç i lluita.

És tan senzill com: quantes més siguem més fort
empenyerem cap a un món millor.

És pe r aqu e s t m o t i u qu e n o
de m a n e m e l v o t p e r a n i n g ú ,
t am po c f e m c ap pr o m e s a. El n o s t r e
pr o g r am a po l í t i c t é c o m a pr i m e r i
ú l t i m pu n t l a l l u i t a.
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En el següent recull de textos trobarem les
següents autores: O. Mirbeau, A. Libertad,
P. Kropotkin, E. Goldman, M. Bakunin i R.
Mella. A continuació farem una molt breu
explicació d'aquestes.
Octave Mirbeau, 18481917
Periodista influent, crític d'art, pamfletari compromès
amb la veritat i la justícia..Novel·lista d’èxit i
dramaturg de fama europea. D'una extrema lucidesa,
estableix una pedagogia de xoc per tal d'obligar els
lectors a descobrir els homes i les institucions socials
més enllà de les aparences de respectabilitat enganyosa
de la classe dominant.
Joseph Albert (A. Libertad), 18751908
Militant I escriptor anarcoindividualista francès que va
fundar la publicació anarquista: L’anarchie. Buscava
reconciliar els requeriments de l’individu amb la
necessitat de destruir la societat autoritària; així com
superar la dicotomia falsa entre la revolta individual i
la revolució social, emfatitzant que la primera és
simplement un moment de la segona, certament no la
seva negació.
Piotr Kropotkin, 18421921
Va ser geògraf i zoòleg, a banda de pensador polític
rus, considerat un dels principals teòrics del moviment

Mikhaïl Bakunin, 18141876

anarquista, en el qual va defensar la tesi del

Per a Bakunin, l'anarquisme suposa una societat lliure

comunisme llibertari. El tema central dels nombrosos

sense necessitat de govern ni autoritat, basada en el

treballs va ser l'abolició de tota forma de govern en

treball, el factor de producció, els seus mitjans i

favor d'una societat que es regís exclusivament pel

distribució i que s'organitzaria mitjançant la federació

principi de l'ajuda mútua i la cooperació, sense

de productors i consumidors des de la base que es

necessitat d'institucions estatals.

coordinarien entre si en confederacions.

Emma Goldman, 18691940

Ricardo Mella, 18611925

Anarquista coneguda pel seu activisme, escrits i

Fou un teòric anarquista gallec. Fundador de la

discursos. Va jugar un paper fonamental en el

revista La Propaganda i La Solidaridad des d'on

desenvolupament de la filosofia anarquista de la

defensà

primera meitat del segle XX a l'Amèrica del Nord i

l'anarquisme

Europa i introduí idees feministes en el pensament

l'anarquisme sense adjectius (socialisme anarquista)

anarquista. Malgrat que era hostil als objectius del

per

feminisme sufragista de la primera onada, Goldman

col·lectivistes i comunistes, i s'adheriren la majoria

defensà apassionadament els drets de les dones, i avui

dels anarquistes espanyols quan fou adoptat en

en dia se la considera fundadora de l'anarcofeminisme,

l'ideari de la CNT.

que desafia el patriarcat com una jerarquia que s'ha de
combatre com el poder de l'estat i la societat de classes.
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l'anarcocol·lectivisme.
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Definí
entre

La Comuna de París de 1871

U N A M I RA D A
A L S I N I C I S:
T EX T O S
C O N T RA
EL SU F R A G I

El pensament anarquista ha estat
crític amb el govern representatiu i
el sufragi des dels mateixos inicis
del mateix. I és que, després de
participar
en
les
diverses
rebel·lions per un món millor, van
comprovar com l'urna acabava
sent la tomba de la revolució i els
parlaments les presons de la
llibertat. A continuació proposem
unes lectures de reflexions que, tot
i el temps transcorregut, segueixen
sent pertinents per a les persones
que es preocupen dels processos
de transformació social.
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CLAU DE VOLTA
VAGA CONTRA EL SUFRAGI
O. Mirbeau
«Una cosa que em sorprèn prodigiosament
gosaria dir que estic estupefacte és que en
el moment científic en què estic escrivint,
després de les innombrables experiències i
els escàndols periodístics, pugui encara
existir en la nostra estimada França [...] un
votant , un sol votant, aquest animal
irracional, inorgànic, al·lucinant, que
consenteix abandonar els seus negocis, les
seves il·lusions o els seus plaers, per votar a
favor d'algú o d'alguna cosa. Si es pensa un
sol moment, no hi ha aquest sorprenent
fenomen fet per despistar els filòsofs més
subtils i confondre la raó? On està aquest
Balzac que ens ofereixi la psicologia del
votant modern? I el Charcot que ens
expliqui l'anatomia i mentalitats d'aquest
dement incurable? [...] Ha votat ahir i votarà
demà i sempre. Els bens van a l'escorxador.
No diuen res ni esperen res. Però almenys
no voten pel botxí que els sacrificarà ni pel
burgès que se'ls menjarà. Més bèstia que les
bèsties, més borreguil que els xais el votant
designa el seu escorxador i tria al seu
burgès. Ha fet revolucions per conquerir
aquest dret. [...] Així que, torna a casa teva,
bon home, i posa't en vaga contra el sufragi
universal.»

O. Mirbeau

han aconseguit, lliuren sagnants revolucions
per obtenirlo, i aquells altres que ja
gaudeixen del seu regnat, ofereixen grans
sacrificis a l'altar d'aquest omnipotent déu.
Ai dels heretges que gosin qüestionar la
seva divinitat!
Es podria dir que la dona desitja el sufragi
per alliberarse. Potser és cert per a unes
poques; la majoria de les sufragistes
repudien profundament tal blasfèmia.
Per contra, sempre insisteixen que amb el
sufragi, les dones seran millors mestresses
de cases i cristianes, la més lleial ciutadana
de l'Estat. D'aquesta manera, el sufragi
només és un mitjà d'enfortir la omnipotència
de tots els déus als quals la dona ha servit
des de temps immemorial.

Publicat a "Le Figaro" el 28 de novembre de
1888
EL SUFRAGI FEMENÍ
E. Goldman

Per què sorprendre'ns, llavors, quan la més
devota, la més fanàtica, es postra davant el
nou ídol, el sufragi femení? Com sempre,
suporta la persecució, l'empresonament, la
tortura i totes les formes de condemnació,
amb un somriure a la cara. Com sempre, fins
i tot, les més preclares, esperen un miracle
de la deïtat del segle XX: el sufragi. La vida,
la felicitat, l'alegria, la llibertat, la
independència, tot això i molt més, emanarà

«Ens vantem de l'era dels avenços, de la
ciència i del progrés. ¿No és estrany, doncs,
que encara creguem en l'adoració dels
fetitxes? En veritat, els nostres fetitxes tenen
una forma i substància diferent, però en la
seva capacitat d'influència sobre la ment
humana segueixen sent tan nocius com els
del passat. El nostre fetitxe modern és el
sufragi universal. Aquells que encara no ho
10

Una mirada als inicis
del sufragi. En la seva cega devoció, la dona
no sembla veure el que les persones
intel·ligents van percebre fa cinquanta anys:
que el sufragi és el mal, que només serveix
per esclavitzar les persones, que l'únic que
ha fet és tancarli els ulls perquè no puguin
veure amb quina astúcia han estat sotmesos.

El pobre, estúpid i lliure ciutadà nord
americà! Lliure per morirse de fam, lliure
per vagar pels camins d'aquest gran país,
gaudeix del sufragi universal i, amb aquest
dret, s'ha forjat les cadenes en les seves
extremitats. La recompensa que ha rebut són
estrictes lleis laborals, prohibint el dret al
boicot, al piquet, de fet, a qualsevol cosa,
excepte el dret a que se li robi els fruits del
seu treball. I malgrat totes aquestes
conseqüències desastroses del fetitxe del
S.XX, res han après les dones. Al contrari,
se'ns assegura que la dona purificarà la
política.

La demanda femenina a favor de la igualtat
en el sufragi es basa fonamentalment en el
principi que la dona ha de tenir els mateixos
drets en tots els aspectes de la societat.
Ningú podria, possiblement, negar això, si el
sufragi fos un dret. Quina ignorància la de la
ment humana, la qual veu un dret en una
imposició! O, ¿no és per ventura la major
brutal imposició que un grup de persones
facin les lleis que un altre grup, mitjançant
coerció, es vegi forçat a obeir? No obstant
això, la dona clama per aquesta «oportunitat
d'or» que ha suposat tanta misèria per al
món, i que ha usurpat l'home la seva
integritat i independència; una imposició
que ha corromput a les persones, i els ha
convertit en fàcil presa en mans de polítics
sense escrúpols.

No cal que digui que no m'oposo al sufragi
femení amb l'argument convencional que no
està capacitada per a això. No trobo cap raó
ni física, ni psicològica, ni mental per la qual
la dona no pugui tenir la igualtat de dret a
votar que l'home. Però això no em cega fins
arribar a acceptar l'absurda afirmació que la
dona aconseguirà allò on l'home ha
fracassat. Encara que ella no empitjorarà les
coses, certament, tampoc les millorarà. Per
tant, assumir que ella tindrà èxit en purificar

E. Goldman
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CLAU DE VOLTA
alguna cosa que no és susceptible de
purificar, és adjudicar poders sobrenaturals.
En tant la major desgràcia de la dona ha
estat que fos vista o com un àngel o com un
dimoni, la seva veritable salvació resideix en
col·locarla en la terra; abans de res, a ser
considerada com humana, i per tant,
subjecta com tots els humans a grans
disbarats i errors. Hem, per tant, de creure
que dos errors donaran lloc a un encert?
Hem d'assumir que el verí actualment
inherent a la política es reduirà, si la dona
pogués participar en l'arena política? Ni les
més ardents sufragistes podrien mantenir tal
bogeria.»
Anarchism and other essays 1911

minvades llibertats que hem conquerit des
de fa un segle; són degudes al gran
moviment nascut de la revolució, que el
mateix les ha arrencat als governs que a la
representació nacional. I si aquestes
llibertats existeixen, és gràcies a l'esperit de
llibertat, de rebel·lia, que ha sabut imposar
se malgrat els atropellaments reaccionaris
dels governs i de les lleis tiràniques
promulgades pels parlaments mateixos. El
govern representatiu de per si, no dóna cap
llibertat real; s'acomoda molt bé, al contrari,
al despotisme de classes; les llibertats cal
arrencarles de la mateixa forma als reis
absoluts, i un cop arrencades cal conservar
les, igual contra els parlaments actuals que
contra els monarques d'altres temps. I
aquesta defensa ha de ser tenaç i contínua,
sense retrocedir mai, sense abandonar la
lluita, per avançar un sol pas quan una
classe social, forta i desitjosa de llibertat es
troba sempre disposada a defensar
extraparlamentariamente
a
la
menor
restricció que s'intenti fer en les llibertats
adquirides. En on aquesta classe no existeix,
on no hi ha unitat per defensarse, les
llibertats polítiques no seran duradores, tant
si hi ha representació nacional com si no n'hi
ha. Els parlaments esdevenen avantcambres
dels reis: exemples els parlaments de
Turquia, Àustria i Espanya. »
Paraules d'un rebel 1912

EL GOVERN REPRESENTATIU
P. Kropotkin
«El govern representatiu ha estat jutjat i
condemnat. Els seus partidaris, que n'hi ha
de bona fe, encara que no de bona reflexió,
volen fer valer els serveis, que segons ells,
ens ha fet aquesta institució. Creientlos,
deuríem al règim representatiu totes les
llibertats polítiques que gaudim actualment,
desconegudes sota la monarquia absoluta.
Però discórrer així, no és confondre la causa
amb l'efecte, o el que és pitjor, confondre un
dels efectes simultanis amb la causa?
En el fons no és el règim representatiu qui
ens ha donat, ni tan sols garantit, les

P. Kropotkin
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M. Bakunin

EL GOVERN REPRESENTATIU I EL
SUFRAGI UNIVERSAL
M. Bakunin

ficció: que els cossos legislatius i executiu,
elegits en sufragi universal pel poble, han
d'o fins i tot poden representar la voluntat
del poble. Instintivament el poble aspira a
dues coses: la major prosperitat possible al
costat de la major llibertat possible per viure
les seves vides, per triar, per actuar. Volen la
millor organització dels seus interessos
econòmics al costat d'una completa absència
de tot poder polític i de tota organització
política, ja que tota organització política
d'anul·lar ineludiblement la llibertat del
poble. Tal és l'aspiració dinàmica de tots els
moviments populars.

«En general, s'esperava que, un cop establert
el sufragi universal, la llibertat política del
poble quedaria assegurada. Això va resultar
ser una gran il·lusió. A la pràctica, el sufragi
universal va portar al col·lapse, o almenys a
la flagrant desmoralització del partit
Radical, que avui resulta tan òbvia. Els
radicals [liberals] no tenien la intenció
d'enganyar al poble, però es van enganyar a
si mateixos. Eren bastant sincers quan van
prometre aconseguir una llibertat popular
per mitjà del sufragi universal.

Però les ambicions dels que governen,
aquells que formulen i fan complir les lleis,
estan diametralment oposades a les
aspiracions populars. A part dels seus
sentiments o intencions democràtics, els
governants, en virtut de la seva elevada
posició, miren a la societat com el sobirà
mira els seus vassalls. Però no pot haver
igualtat entre sobirà i vassall. D'una banda,
hi ha el sentiment de superioritat
necessàriament creat per la seva alta posició;
de l'altra, el d'inferioritat que és resultat de
la superior situació del sobirà com detentor
del poder executiu i legislatiu. El poder

I la veritat és que, a primera vista, la idea del
sufragi universal semblava raonable i
simple; una vegada que els poders legislatiu
i executiu emanessin directament de les
eleccions populars, per ventura aquests
poders no reflectirien fidelment la voluntat
del poble? I com podria aquesta voluntat
popular deixar de produir la llibertat i el
benestar?
Tot el sistema del govern representatiu és un
immens frau que es recolza en aquesta
13
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A. Llibertat

polític significa dominació. I on hi ha
dominació, hi ha d'haver una part
substancial de la població que roman
sotmesa als seus governants; i els sotmesos
detesten naturalment als seus governants,
els quals, al seu torn, es veuran obligats a
subjugar al poble amb mesures encara més
repressives, anul·lant d'aquesta manera la
seva llibertat. Tal és la naturalesa del poder
polític des dels seus mateixos orígens en la
societat humana. Això també explica per
què i com els homes, que van ser els
demòcrates més vermells, els radicals més
vociferants, un cop al poder, es transformen
en els conservadors més moderats. Aquests
girs són considerats, en general i
equivocadament, com una mena de traïció.
La seva causa principal és el canvi inevitable
de posició i perspectiva. Mai hauríem
d'oblidar que les posicions institucionals i
els seus privilegis naturals són forces
motivadores molt més poderoses que l'odi o
la mala voluntat individuals. Si un govern
compost exclusivament de treballadors fos
triat matí per sufragi universal, aquests
mateixos treballadors, que avui són els
demòcrates i socialistes més militants, demà
es convertirien en els aristòcrates més
decidits, manifestos, o secrets adoradors del
principi
d'autoritat,
explotadors
i
opressors.»

«El criminal és el votant. [...] Ets l'elector, el
votant, el que accepta el que hi ha; aquell
que, mitjançant la papereta de vot, sanciona
totes les seves misèries; aquell que, en votar,
consagra totes les seves servituds. [...] Ets un
perill per a tots nosaltres, homes lliures,
anarquistes. Ets un perill igual que els tirans,
que els amos als que t’entregues, que tries,
als que dones suport, als que alimentes, que
protegeixes amb les teves baionetes, que
defenses amb la força bruta, que t'exaltes
amb el teu ignorància, que legalitzes amb les
teves paperetes de vot i que ens imposes per
la teva imbecil·litat. [...] Si candidats
famolencs de mandats i tips de bajanades, et
raspallen l'espinada i gropa de la teva
autocràcia de paper; si t'embriagues amb
l'encens i les promeses que aboquen damunt
teu els que sempre t'han traït, t'enganyen i et
vendran demà; és que tu mateix et sembles a
ells. [...] Anem, vota! Tingues confiança en
els teus mandataris, creu en els teus escollits.
Però deixa de queixarte. Els jous que
suportes, ets tu qui te'ls imposes. Els crims
pels que pateixes, ets tu qui els comets. Tu
ets l'amo, tu el criminal i, ironia, ets també
l'esclau i la víctima.»
Le Culte de la charogne. Anarchisme, 1 état de
révolution permanent 1897

A. Libertad

14

Una mirada als inicis
VOTA PERÒ ESCOLTA
Ricardo Mella
«Vaig tenir, en vigílies de les passades
eleccions, el bon humor de treure el cap al
paradís de cert teatre on es celebrava un
míting electoral. Era per a mi un espectacle
nou en què prenien part antics amics
d'àmplies idees amb gent nova de
limitadíssimes orientacions.
Vaig sortir d'allà amb el cap calent i els peus
freds. Vaig haver de suportar una regular
migranya de providencialisme polític i,
naturalment, vaig patir les conseqüències.
Estic meravellat. No passen els dies per la
gent. No hi ha experiència bastant forta per
obrirlos els ulls. No hi ha raó que els apart
hi de la rutina.
Com els creients que tot ho fien a la
providència, així els radicals, encara que es
diguin socialistes, continuen posant les
seves esperances en els regidors i diputats i
ministres del respectiu partit. «Els nostres
regidors faran això i allò altre i el de més enllà.»
«Els nostres diputats conqueriran tant i quant i
tant més.» «Els nostres ministres decretaran,
crearan, transformaran com calgui decretar,
crear i transformar.» Tal és l'ensenyament
d'ahir, d'avui i de demà. I així el poble, a qui
s'apel·la a tota hora, segueix aprenent que
no té res més a fer sinó votar i esperar
pacientment que tot se li doni fet. I va i vota
i espera.

R. Mella

biblioteca; organitza un centre de cultura, un
sindicat, un cercle obrer, una cooperació,
una mica de tot el que et queda per fer. I
veuràs, quan això hagis fet, com els regidors,
els diputats i els ministres, encara que no
siguin
els
teus
representants,
els
representants de les teves idees, segueixen
aquest corrent d'acció i, per seguirla,
promulguen lleis que ni les demanes ni
necessites; administren conforme a aquestes
tendències, encara que tu res no els hi
exigeixis; governen, en fi, segons l'ambient
creat per tu directament, encara que tu
maleït si t'importa el que ells facin. Mentre
que ara, com et creues de braços i dorms
sobre els llorers del votprovidència,
regidors, diputats i ministres, per molt
radicals i socialistes que siguin, continuaran
la rutina dels discursos buits, de les lleis
nècies i de l'administració cominera. I
suspiraràs per la instrucció popular, i
continuaràs tan burro com abans, invocaràs

Temptat vaig estar de demanar la paraula i
arremetre de front contra la fal·laç rutina
que així adorm a la gent. Temptat vaig estar
de cridar a l'obrer allí present i en gran
majoria:
«Vota, si, vota; però escolta. El teu primer
deure és sortir d'aquí i seguidament actuar
per compte propi. Vé i en cada barri obre
una escola laica, funda un diari, una
15
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la llibertat i tan amarrat com abans a
l'argolla del salari seguiràs, demandaràs
equitat, justícia, solidaritat, i et donaran
paràgrafs i més paràgrafs de decrets, de
lleis, reglaments, però ni una mica d'allò a
què tens dret i no gaudeixes perquè ni saps
ni vols prendret'ho per la teva mà.
Vols cultura, llibertat, igualtat, justícia?
Doncs veu i conquístalas, no vulguis que
altres vinguin a donarte. La força que tu no
tinguis, sentho tot, no la tindran uns
quants, petita part de tu mateix. Aquest
miracle de la política no s'ha fet mai, no es
realitzarà mai. La teva emancipació serà la
teva obra mateixa, o no t'emanciparàs en
tots els segles dels segles.
I ara ves i vota i rebla la teva cadena.»
«SOLIDARITAT OBRERA», núm. 4. 1909

N O C A I G U EM
EN EL P A R A N Y
EL EC T O R A L D E
L ’ EST A T
C A P I T A L I ST A
ESP A N Y O L
I L A SEV A
M O N A RQ U I A
BO RBÒ N I C A

Grup Tramuntana Floreal
Novembre de 2015
El maig de 1978 el nostre grup d’afinitat
anarquista comunista feia una crida a favor
de l’abstencionisme “antiparlamentari” com
“arma revolucionària fonamental” enfront “la
reforma neofranquista d’en Juan Carlos i en
Suárez amb el parlamentarisme d’esquerres” que
havia “vingut a reforçar el domini capitalista
sobre el poble treballador", ja que la democràcia
electoralista és l’arma fonamental d’aquest
parlamentarisme que deixa oberta la porta a
totes les formes de repressió contra els
moviments alliberadors de la classe
treballadora, doncs, es vol que la lluita de
classes sigui substituïda per les urnes de
l’Estat. Aquesta actitud electoralista dels
partits ha arribat fins a les seves centrals
sindicals de la mà de les eleccions sindicals
a ‘comitès d’empresa’
El poble treballador pot posar en ridícul al
16

No caiguem en el parany
poderosa que les vagues reivindicatives. Cal
que la classe treballadora no voti, que no
torni a deixarse enredar pel PSOE, pels nous
PCE ni pels fronts populars que puguin
tornar.
Han passat governs de la monarquia
borbònica, del PSOE i del PP, s’ha consagrat
la Constitució, hi ha una segona i potser
definitiva gran depressió internacional del
sistema capitalista, Catalunya inicia un
procès d'autodeterminació provocant una
profunda crisi política del Regne d’Espanya.
Tot plegat determina aquests dies unes
condicions rupturistes amb l’Estat capitalista
espanyol i la seva monarquia borbònica,
cosa que s’hauria de traduir el 20 de
desembre, com a mínim als Països Catalans,
en una abstenció activa massiva.
Moment on J. C. de
Borbó és nomenat
succesor al Cap de
l'Estat per Franco

El poble treballador, fou enganyat
pels partits, amb l’excepció del
moviment llibertari i sectors
radicalitzats, el 15 de juny [de
1977], amb una participació
electoralista que consolidà i legitimà
la reforma neofranquista del
Capital. L’Estat prepara tres
eleccions més: un referèndum per
aprovar la Constitució, unes noves
eleccions legislatives i unes de
municipals. La posició
revolucionària conseqüent és
centrar l’atac al poder amb una
clara explicació de l’engany del joc
electoral i amb una forta
propaganda abstencionista.

poder i als partits parlamentaristes utilitzant
una arma revolucionària: l’abstenció activa,
el boicot antielectoral dels treballadors.
Però , no votar no vol dir ni cal que sigui
una automarginació de la lluita ni una
inhibició, sinó un acte d’oposició activa que
al negar la utilitat de les urnes de l’Estat
proposa una sortida revolucionària d’unitat
dels treballadors per destruir el capitalisme i
el poder amb un procés insurgent col·lectiu
que sigui una revolució social.
El valor transformador de la societat que té
l’antielectoralisme i l’antiparlamentarisme
no cal ésser oblidat mai, perquè és creu que
un govern d’esquerres solucionarà els
problemes dels treballadors, però el
capitalisme sempre és capitalisme sigui roig,
negre o blanc el color que governa. La
responsabilitat ara és dels anarquistes, de no
deixar de costat aquesta arma, l’abstenció
activa de les treballadores, el boicot als vots i
delegacions parlamentàries de poder, més

Text reivindicat pel grup Tramuntana
Floreal al 1977
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L ES
EL EC C I O N S
A
ESP A N Y A
Assemblea Llibertària UB Raval
Novembre 2015

El present article, tot i ser escrit des
del moviment llibertari, no busca
intentar convèncer a ningú de si ha
o no ha de votar a través dels
arguments abstencionistes clàssics
de l'anarquisme. En contraposició
farem un breu repàs dels 40 anys de
democràcia posant el punt de mira
en la transició democràtica, en
l'etapa de Felipe González, la
d'Aznar i finalment l'etapa de
Zapatero fins a la crisi econòmica
amb l'aparició de noves forces
polítiques denominades del canvi.
D'aquesta manera podrem analitzar
quines alternatives ens han ofert i ens
ofereix el sistema electoral amb els
seus corresponents partits.
L'exemple de la transició espanyola que
tractarem, és un exemple més, dels molts
existents del viratge ideològic cap a la dreta que
van patir els partits socialdemòcrates i
comunistes a partir de la dècada dels anys
setanta, així com els sindicats. És per això, i per
altres raons, que l'anarquisme advoca per
l'abstenció activa que ve a significar una lluita
des de fora de les institucions, d'una forma
sostinguda, per avançar en matèria de drets i
Presidents de l'Estat Espanyol després del franquisme:
llibertats fins a tenir una acumulació de forces
Suárez, CalvoSotelo, González,
suficient que pugui obrir pas cap a fórmules
Aznar, Zapatero i Rajoy
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Les eleccions a Espanya
Finalment hi ha qui considera que la
transició comença amb la mort del dictador
però que encara, avui, no ha finalitzat
entenent que no es va acabar de completar el
règim democràtic a l'existir avui dia
organismes heretats del franquisme com
l'Audiència Nacional, continuació del
Tribunal d'Ordre Públic, o la monarquia, a
més de no haver jutjat als franquistes per
crims a la humanitat. També hi ha qui
considera que la transició va ser més aviat
una transacció democràtica al·ludint al fet
que el poder va permetre l'entrada d'altres
sectors ideològics ampliant i canviant el
sistema polític però mantenint, de manera
reciclada, als hereus del franquisme. És per
aquesta última idea que les generacions
nascudes en democràcia veuen la transició
com un fet negatiu a diferència de les
generacions que van viure la transició que
ho veuen com un fet positiu. Arran del 15M
cada vegada més gent veu la transició com
un procés inacabat i fracassat sentintse
traïts per les forces polítiques del moment.
Per això des de l'esquerra, anomenada
transformadora, reclamen un nou pacte
constitucional on alguns sectors al·ludeixen
al fet que una nova generació de ciutadans
deu realitzar un nou pacte per a marcar un
nou marc de convivència.

anarquistes. Les eleccions i els parlaments
no són un mecanisme de transformació
radical de la societat. D'altra banda un cop
els partits, o sindicats, adquireixen cotes de
poder dins de l'administració, aquests, en no
compartir el seu espai amb el sector social
que diuen defensar, passen, en canvi a
compartirho amb aquells que al principi
volien enderrocar, acaben viciantse i traint
al seu propi electorat.
LA "TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA"
ESPANYOLA
La transició espanyola va significar el pas,
bàsicament, d'una dictadura personalista a
un règim liberal per poder encaixar en
l'Europa actual. Per analitzar aquest període
primer hem de delimitar la cronologia que
mai és neutra, ja que els historiadors quan
fan referència a ella sempre posen el punt de
partida i de finalització segons els seus
interessos i ideologia.
Un sector considera que la transició
espanyola comença quan Joan Carles de
Borbó va ser nomenat com a successor al cap
de l'estat per Franco el 22 de juliol de 1969,
finalitzant amb el referèndum sobre la
reforma política el 15 de desembre de 1975.
Aquesta cronologia respon clarament a la
idea que la democràcia va arribar, entre
d'altres, gràcies al Borbó. Una altra d'elles és
considerar l'inici amb la mort de Franco el 20
de novembre de 1975, finalitzant amb
l'arribada al poder dels vençuts en la guerra
civil a mans del PSOE el 28 d'octubre de
1982 quan van guanyar les eleccions per
majoria absoluta. La cronologia més
utilitzada per l'administració és donar
començament a la transició amb la mort de
Franco i finalitzaramb les primeres
eleccions lliures del 15 de juliol de 1977, tot i
que cal assenyalar que van acabar
convertintse en eleccions constituents, tot i
que no era el seu caràcter inicial.

Per poder determinar si la transició va ser o
no positiva, i si va ser o no una traïció cap
als treballadors, primer cal tenir en compte
que la nostra transició va ser un pacte i no
una ruptura. El model de ruptura va ser
l'utilitzat a Portugal en l'anomenada
'revolució dels clavells' del 25 d'abril de
1974. En aquest cas l'exèrcit va donar un cop
d'estat que va acabar amb la dictadura de
Salazar seguint el model clàssic de ruptura.
Els processos de ruptura no tenen perquè
implicar més o menys grau violència, ja que
a Portugal durant el procés de transició hi va
haver 20 morts mentre a Espanya, si
comptem des de la mort del dictador fins a
1982, hi va haver 691 morts dels quals 185
19
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van ser fruit de la violència institucional tant
en manifestacions com en comissaries. En
canvi el model de pacte, és al que Gramsci
defineix com a revolució passiva, en el qual
sectors del règim sumats a grups d'opositors
moderats s'uneixen per formar una majoria,
que piloti el canvi alhora que es deixa fora a
sectors que estan més cap a l'esquerra i als
immobilistes del règim. D'aquesta manera
les elits es reciclen per seguir mantenintse
en el poder cedint part del protagonisme a
una oposició moderada. Aquest seria el cas
de la transició espanyola, tot i que se'ns ha
explicat, des dels canals institucionals i fins
en els llibres de text, com un fet positiu on
de forma pacífica i consensuada es va poder
arribar a la democràcia gràcies a la tasca
d'uns polítics que van poder pactar malgrat
les seves diferències. El model de transició
espanyola va significar un pacte entre els
sectors franquistes aperturistes i sectors
democràtics moderats amb un alt preu a
pagar, traduït, entre altres, en la impunitat
dels crims del franquisme.

La gran conflictivitat social que, no només
demanava la fi del règim sinó que afegia
nombroses demandes socials i laborals va
fer dimitir al govern d'Arias Navarro el 1
juliol 1976 sent triat com a nou president
Adolfo Suárez que era en aquell moment el
secretari general del moviment. Adolfo
Suárez va ser un falangista de tota la vida
que havia fet la seva carrera política dins del
moviment, és a dir per res un demòcrata.
Adolfo Suárez es va entrevistar primer amb
Felipe González entenentse amb ell des del
primer contacte. En aquest moment tant
Adolfo Suárez, que representava el sector
aperturista, com Felipe González, que
representava el sector moderat democràtic,
no tenien cap dels dos la suficient força per
pilotar ells sols la transició i per això van
pactar. D'aquí podem fer dues lectures: o els
falangistes un dia es van aixecar demòcrates
o que van apostar, intel·ligentment, pel
cavall vencedor. Aquests pactes van portar a
la Llei per a la reforma política ratificada el
15 de desembre de 1976 que va donar
legitimitat a Adolfo Suárez. Però l'oposició

I AMB EL BORBÓ ARRIBEN SUÁREZ I
GONZÁLEZ
Poc després de morir el dictador, Joan
Carles de Borbó va ser proclamat cap de
l'Estat i ratificat posteriorment pel president
Arias Navarro (conegut com el "Carnicerito
de Màlaga" durant la guerra civil).
Mentrestant, al carrer, hi va haver una sèrie
de mobilitzacions com la vaga de la Forsa
que va durar 104 dies, que va arrossegar a
una vaga general a tot el Baix Llobregat,
qualificada per Manuel Fraga "com el
Petrograd de 1917". Un altre dels fets més
coneguts va ser la matança del 3 de març de
1976 a Vitòria on en el transcurs d'una vaga
alguns manifestants es van refugiar en una
església que va ser gaseada per la policia,
perquè els manifestants sortissin, i finalment
van metrallar a tot aquell que sortís
resultant a 5 persones mortes.
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que apostava per la ruptura va convocar una
vaga general el 12 de novembre de 1976 que
va fracassar al no aconseguir derrocar el
govern per obrir un procés constituent. El
govern, al seu torn, va utilitzar tota la seva
força per reprimir la vaga, a més de
militaritzar els serveis públics donant la
impressió de derrota a la mateixa.

tot i la promesa de Suárez cap als
immobilistes de no ferho. En les primeres
eleccions semidemocràtiques va guanyar el
partit del govern, la UCD, encapçalat per
Adolfo Suárez, però sense obtenir la majoria
absoluta.
En aquest moment el govern va haver de fer
front a una crisi social i econòmica. D'una
banda hi havia una gran conflictivitat social
donant lloc a 1028 manifestacions polítiques
de les quals 688 van ser reprimides per la
policia a l'any 1977. D'altra banda en 1973
havia esclatat la crisi del petroli. Aquests
dos motius van ser la causa immediata
d'una ronda de negociacions polítiques que
van acabar amb els coneguts pactes de la
Moncloa signats el 25 d'octubre 1977 entre
les
diferents
forces
polítiques
parlamentàries. L'acord tenia una vessant
econòmica i una altra política. En el sentit
polític va permetre que les Corts fossin
constituents. En el sentit econòmic, entre
altres mesures, es van prendre decissions
per frenar la inflació, i es va encadenar la

EL PACTE DE LA MONCLOA
La Llei d'amnistia va ser aprovada el 15
octubre 1977 exonerant a tots aquells que
tinguessin delictes d'intencionalitat política
ocorreguts entre el 18 de juliol de 1936 i el 15
de desembre de 1976. Els únics que no van
ser amnistiats van ser els integrants de la
UMD (Unió Militar Democràtica) i les dones
que haguessin avortat o aquells que els
haguessin ajudat. Al mateix temps la Llei
d'Amnistia significava que cap franquista
pogués ser jutjat pels crims comesos. El 15
de juny de 1977 es van convocar les
primeres eleccions en les quals el PCE va
participar, ja que va haver de ser legalitzat
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la pujada de salaris a aquesta, es va aprovar
l'acomiadament lliure i es va reconèixer el
dret a la llibertat sindical.
Als pactes de la Moncloa es van oposar en
un primer moment la CNT, UGT i algunes
seccions de CCOO com en el cas de
Catalunya. Els pactes de la Moncloa
significaven acceptar unes regles de joc
desfavorables per als treballadors, i per
aquest motiu va haver l'oposició dels
sindicats, però UGT va ser presionat pel
PSOE, i CCOO pel PCE, respectivament,
perquè acceptessin aquests pactes. Va haver
hi unes mobilitzacions conjuntes a Barcelona
de CCOO i CNT encara que finalment la
CNT va quedar sola en una última
mobilització contra els pactes de la Moncloa
el 15 de gener de 1979 a Barcelona.
La CNT era el principal entrebanc a la
transició pactada, i per això des de les
clavegueres de l'estat es va iniciar una
operació per a la seva neutralització. En
aquesta manifestació, en acabar, un grup de
joves, convençuts per Gambín, un infiltrat
de la policia dins del moviment llibertari,
van llançar una sèrie de còctels Molotov a la
façana de pedra d'una sala de concerts
anomenada Scala. La sala es va incendiar
causant la mort de 4 treballadors, que a més
eren afiliats a la CNT, igual que els autors de
l'atac.

Portada d'un diari després del cas Scala

més actualment, les diferents operacions
contra el moviment llibertari per un suposat
grup terrorista amb les operacions Pinyata i
Pandora.
El pacte polític va portar a la redacció de la
constitució amb set redactors; tres membres
de la UCD, un representant de la minoria
basca i catalana, un d'Aliança Popular
(antecessor del PP) un del PSOE, i un del
PSUC. Tant els pactes de la Moncloa com la
constitució, en última instància, el que es
buscava era estabilitzar el país tant en el
sentit econòmic, polític i social. Aquest últim
aspecte era de vital importància ja que a
Espanya hi havia un potent moviment obrer
que no estava disposat a conformarse amb
una transició pactada sinó que aspiraven a
molt més. No parlem només de tendències
revolucionàries de caràcter marxista sinó

Sempre va estranyar que s'incendiés i
s'enderroqués un edifici per llançar còctels
molotov a una paret de pedra però al cap
dels anys, a la revista Interviú es va revelar
que es tractava d'un muntatge policial, que
responia a la preocupació de l'Estat per
l'ascens de la CNT, sobretot a Catalunya.
No és el primer ni últim cas que s'utilitzen
diferents estratègies més o menys vistoses
per criminalitzar l'anarquisme i els
moviments emancipadors. Podem recordar
la Mà Negra d'Andalusia en el segle XIX o
els anys del pistolerisme del segle passat o,
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sindicalisme sinó també drets i llibertats
polítiques i socials. El règim franquista tenia
una economia endarrerida a conseqüència
de ser un país industrialitzat que no podia
competir amb la incipient deslocalització
que estava realitzant la moderna Europa. A
més tenia un gran problema amb l'energia
obtenint una balança de pagaments negativa
per a l'estat espanyol creant un enorme forat
fiscal. En plena efervescència democràtica i
obrera el règim no es podia permetre
renovar la indústria espanyola perquè en el
fons significava acabar amb part d'aquesta.
Per això mateix aquest paper el va assumir
l'únic partit indicat per a això: el PSOE. El
projecte del PSOE no va ser un projecte
socialista sinó d'adaptació a les democràcies
europees neoliberals.
El PSOE, igual que la resta de partits, volia
entrar en una UE. Però la UE entrava al
neoliberalisme, que ja havia començat a
atropellar a diferents estats que, en mans de
dictadors (com Pinochet) o fins i tot en mans
democràtiques (Margaret Thatcher), van
lliurar una guerra contra la inflació i el deute
galopant en els seus països . Això va
significar el que avui tots coneixem a la
perfecció: reducció de la despesa pública a
través de la privatització d'empreses,
reducció de la despesa pública en sanitat,
educació, i dependència (i no de l'exèrcit o la
policia), i una lluita en contra de els
sindicats que van lliurar les seves últimes
batalles abans de caure en mans del sistema
passantse a denominar "agents socials".

també d'un potent moviment anarquista que
estava ressorgint de les cendres de 1939. Per
aquesta raó des de les institucions es va
buscar criminalitzar aquests sectors, com en
el cas de la CNT, o d'aïllar i apartar els
sectors revolucionaris que havien dins de
CCOO o fins i tot de sectors radicals que, a
través del conflicte obrer, pretenien arribar
més lluny del que li oferia el nou règim que
començava a caminar.

Quan el PSOE arriba a la Moncloa, en mans
de Felipe González, es va trobar un
panorama complicat i dóna inici a la
reconversió industrial. Aquesta reconversió
va afectar sobretot a la indústria siderúrgica
i al sector naval, a més de les privatitzacions
com l'empresa SEAT. Això va provocar
grans vagues en aquests sectors on la
direcció de CCOO va tenir un paper
d'apagafocs, favorable als interessos del

ELS ANYS DE FELIPE GONZÁLEZ I
AZNAR
La dècada dels 70 i 80 van ser anys de
moltíssima convulsió social on les vagues
s'estenien per tot el país tant en la dictadura
com en la democràcia. Aquestes vagues no
només
demanaven
millores
salarials
atenentse a les demandes clàssiques del
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PSOE i no als dels treballadors. No va ser
l'única mesura de calat que va prendre el
PSOE contra els treballadors, com l'entrada
de l'OTAN (condició gairebé explicita per
estar dins de la UE), el pla d'ocupació
juvenil que introduïa els contractes
temporals i les ETT, i que va provocar una
vaga general, o la reforma de la llei de
vagues que va causar una gran decepció
entre els treballadors, els nombrosos casos
de corrupció o finalment la guerra bruta
contra ETA mitjançant el terrorisme dels
GAL.

país per entrar dins el projecte europeu. El
creixement econòmic de l'època d'Aznar
també va venir determinat per l'anomenada
bombolla immobiliària sent el principal
motor econòmic del país. La construcció
d'habitatges enllaçat a una pujada de la
demanda
va
provocar
una
orgia
especulativa que va fer pujar el preu dels
pisos pels núvols obligant a assumir unes
altes hipoteques, convertintse en un
problema global, que va explotar en 2008
produintse la crisi i el drama dels
desnonaments. Sense oblidar la guerra de
l'Iraq que va produir les manifestacions més
multitudinàries dels últims temps.

Tot aquest desgast va portar al PP i Aznar a
la Moncloa dedicantse a liberalitzar
l'economia, a privatitzar empreses públiques
com Telefònica o Repsol, a reduir la despesa
pública, a baixar salaris, a "flexibilitzar" el
mercat laboral i a la reducció de les
indemnitzacions per acomiadament. Els
acords en matèria sindical van ser signats
pel govern al costat de la CEOE, UGT i
CCOO a 1997 mostrant una traïció més als
treballadors per part de les centrals
sindicals. Aquestes mitjanes es van imposar
per satisfer les demandes de la UE per entrar
l'euro. En poques paraules es va vendre el

Des d'un anàlisi coetani es pot esgrimir
l'argument que aquestes mesures eren
necessàries perquè gràcies a això s'entraria a
la UE, s'aconseguiria modernitzar el país i es
podria finalment implantar un estat del
benestar (tot i que de breu durada). Si
mirem els anys 90 i la primera meitat de la
dècada del 2000 podem afirmar que es va
aconseguir, això sí, a canvi d'una pèrdua
dels organismes de lluita de la classe
treballadora i d'una amnèsia col·lectiva que
afectarien les generacions futures. Però els

Imatge de la manifestació contra la
guerra d'Iraq a la Diagonal,
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anys han passat i ara podem palpar de nou
el que va significar acceptar les normes de la
Unió Europea, les de l'FMI i el BCE; és a dir
acceptar
el
neoliberalisme.
Com
a
conseqüència s'han minat els nostres drets i
llibertats empobrint cada vegada més a la
població i eliminant el sentiment de classe a
través de les contínues traïcions dels "agents
socials" que no van defensar els nostres drets
fent seguidisme al govern. Durant tota la
democràcia s'ha anat perdent sobirania, ja
que l'Estat cada vegada té menys poder, i no
només perquè s'ha cedit a institucions
supranacionals,
més
o
menys,
democràtiques com pot ser la UE o gens
democràtiques com pot ser el BCE i el FMI,
sinó perquè l'oligarquia capitalista s'ha
apoderat, en un procés pràcticament
culminat, de l'economia i la política.
DES DE ZAPATERO
L'ACTUALITAT

I

RAJOY

Presa de la plaça Catalunya (Barcelona)
després del desallotjament al 15M

característica d'oposarse a les mesures
d'austeritat i de reclamar una major
participació en la democràcia. Aquest
moviment va servir per traslladar de nou la
política a la població i per obrir un nou
període de lluites permetent l'augment de
les
organitzacions
de
l'esquerra
transformadora i la creació dels nous partits
avui presents anomenats "els partits del
canvi". Del 15M es va passar a un govern de
majoria absoluta del PP encapçalat per
Mariano Rajoy que va introduir reformes
estructurals de caràcter neoliberal com la
reforma laboral. Aquestes mesures són les
que tots coneixem ja que les estem patint en
l'actualitat. Però no només han estat
reformes econòmiques, sinó que amb la crisi
s'ha aprofitat per retallar en llibertats com,
per exemple, amb la llei mordassa. El que
interessa analitzar del període actual, és
l'emergència dels nous partits "del canvi"
sortits de diferents plataformes ciutadanes a
la calor del 15M i que han aconseguit
importants
llocs
en
les
eleccions
autonòmiques i municipals. A més, avui en
dia el bipartidisme està a les seves hores més
baixes amb l'ascens dels partits com

A

El govern de Zapatero va patir l'esclat de la
bombolla immobiliària. Tot i unes primeres
tímides reformes de caràcter keynesià, amb
estimulació de la despesa pública, a través
del pla E i la llei d'economia sostenible, en
2010 es va donar un gir cap a les mesures
neoliberals que s'estaven implantant a la
resta del món i que la UE, l'FMI i el BCE van
obligar a implantar. Com per exemple la
modificació de l'article 135 de la Constitució
per prevaler el pagament del deute, i
anteposantlo a la despesa social. Aquestes
mesures
van
provocar
una
gran
impopularitat en el govern i la convocatòria
de la vaga general del 29 de setembre de
2010 i la del 27 de gener de 2011. D'altra
banda sorgia un moviment anomenat "15M"
al maig de 2011, després d'una manifestació
convocada per una plataforma anomenada
"Joventut Sense Futur", i que va acabar amb
l'ocupació de la plaça del Sol de Madrid,
seguida de la plaça Catalunya de Barcelona i
s'estengués, després, per la resta de l'Estat.
Aquest moviment contestatari va tenir la
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A. Rivera (C's) i P. Iglesias (Podemos), prenent un
cafè previ a un debat, amb aspecte de bons amics

de les pressions internacionals. D'altra
banda no és únicament una qüestió de voler
i no poder sinó de la fiabilitat de la
representació. Durant la transició el PSOE va
aglutinar les esperances democràtiques que
farien arribar a un Estat més just i igualitari,
però en canvi es va dedicar a aplicar
mesures econòmiques que desfavoreixien
als treballadors als quals deien defensar.
Avui dia el partit de Pablo Iglesias intenta
recollir el llegat de Felipe González i del
PSOE posicionantse com un partit
d'esquerra transformadora que aconseguirà
realitzar un nou pacte constitucional per
augmentar els drets i llibertats. Però el
problema és d'arrel, ja que és un sistema on
no hi ha una separació de poders i on està
instal·lada la corrupció a totes les
institucions. Tot i que aquest partit al
principi apostés per combatre tots aquests
mals i plantar cara a Europa, l'FMI i al BCE,
novament, va quedar en paper mullat a
partir de les eleccions europees on va donar
un gir a la "moderació" adaptantse al paper

Ciutadans i Podem que aspiren a canviar la
política des de les institucions. Després
d'haver analitzat d'una manera breu la
democràcia des de la transició, podem donar
respostes a aquests partits emergents.
Primer de tot, queda palès que els governs
no responen als interessos de la població
sinó a estructures supranacionals, com l'UE,
l'FMI o el BCE, que conviden a retallar en
drets socials, polítics i econòmics per
salvaguardar els interessos de l'oligarquia
financera. D'aquesta manera les promeses
dels partits polítics del canvi són
simplement palla, ja que saben perfectament
que avui dia els estats no tenen capacitat ni
tan sols per oposarse a les mesures
neoliberals, així que queden molt lluny de
poder reformar el capitalisme o acabar amb
ell dins de les institucions. Un exemple és el
cas de Grècia, on SYRYZA va prometre la fi
de l'austeritat, recolzat pel referèndum
ciutadà, i que finalment va haver de tirar
marxa enrere en les seves decisions a causa
26

Les eleccions a Espanya
Si observem l'ascens de les lluites que hi va
haver a partir de la crisi del 2008 i del 15M i
les comparem amb l'actualitat, veiem un clar
descens de l'activitat. Al creure'ns les
promeses d'aquests partits que diuen poder
canviarho tot des de les institucions,
provoquen una desmobilització social que
passa de les places i carrers a engrossir els
partits que no poden controlar. Aquest
símptoma cada dia és més clar en Podem
quan hi ha dimissions en bloc de directives
autonòmiques. A més és improductiu per
als mateixos partits que s'han format a la
calor del 15M, doncs el seu suport resideix
en els propis moviments socials i el intentar
controlarlos i domesticarlos provoca la
destrucció dels mateixos organismes que els
van donar suport. i en conseqüència. el seu
enfonsament.

que ha de tenir un "dirigent democràtic". És a
dir
s'accepta
un
joc
il·legítim
i
antidemocràtic. Per això no és només el "puc
i no vull" sinó que directament no es vol.
Tot i que encara hi hagi gent que tingui
esperances d'aquest règim democràtic
posant la confiança en algun partit
transformador, la realitat és que aquests sols
no poden aconseguir res. Si no hi ha una
oposició des del carrer contra les mesures
d'austeritat i en favor d'una democratització
més profunda de la societat, és impossible
esperar que pugui haverhi canvis
substancials. Podrà haverlos en algunes
matèries de drets i llibertats com han quedat
patents en el govern de Zapatero però
resulten ínfimes si les comparem amb tots
els mals de la societat. Per aquesta raó, si
realment s'aspira a canviar alguna cosa des
de les institucions s'hauria de fer
conjuntament amb el carrer, donant
protagonisme als moviments socials, per a
què
existis
la
remota
possibilitat
d'aconseguir alguna cosa, però Podem ha
preferit monopolitzar el poder intern i
utilitzar els moviments socials com a pura
comparsa electoral arruïnant així la possible
oportunitat de canvi.

Però no tot ha de ser decebedor ja que hi ha
altres maneres de fer política. En comptes
d'aspirar a que algú ens vagi guiant i ens
dirigeixi es poden plantejar lluites
organitzades per nosaltres mateixos amb els
nostres propis organismes de lluita. La lluita
organitzada des del carrer, on tothom se
sent partícep d'aquesta, i que està disposada
a trencar amb el que s'estableix per
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L 'A M I C
DE M A S

aconseguir recuperar i ampliar els seus
drets, és la que ens pot oferir victòries. La
qüestió no ve a ser si he o no de votar, la
qüestió és que fem la resta dels dies. La
importància és empoderarse i sentirse
partícep de qualsevol canvi que pugui
succeir. D'aquesta manera entra en la nostra
consciència que qualsevol política que no
realitzem nosaltres serà feta contra nosaltres,
i que la història de la democràcia no serà
vista únicament des de les altes esferes de la
política d'una manera unidireccional, on ells
són els que proporcionen els drets , sinó que
aquests són els que el poble arrenca als
mandataris. La democràcia no es va
aconseguir gràcies al rei, a Adolfo Suárez,
Felipe González o Carrillo sinó amb la lluita
sostinguda que es va dur des dels carrers.
Però es va cometre l'error de permetre que
altres ens representessin. Fins i tot aquella
esquerra que portava temps allunyada del
carrer i dels problemes de la gent del carrer.

Un militant de La Oca de Gràcia
Desembre de 2015
“El poder corromp els millors”
Mikhail Bakunin
David Fernàndez no només ens traeix a totes
les qui el vam votar al seu dia, sinó que
traeix la CUP i es traeix a si mateix. Crec que
el què ha passat amb Fernàndez és
il·lustratiu de la corrupció ètica i política que
comporta el pas per les institucions. En
David abans era un company, un col·lega,
que currava al Coop 57 i escrivia uns
reportatges boníssims a la Directa. Vam
desconfiar una mica quan es va presentar al
Parlament.
Però
ell
deixava
anar
públicament que es continuava considerant
un “punki de base”, deia que simpatitzava
amb el comunisme llibertari i que, per a ell,
el Parlament era un Vietnam, i això ens
tranquil·litzava una mica. En deia quatre de
fresques als Rato, Pujol i companyia; ens feia
gràcia.

Si ha d'haverhi un canvi a Espanya o
Catalunya no esperem a que aquest sigui a
través únicament del vot doncs si no hi ha
una pressió des del carrer, el canvi, si ho
hagués, seria el més ínfim. Des del carrer
hem de pressionar i no deixar que altres
representin les nostres idees sinó que
nosaltres mateixos hem de ser els que les
apliquem. No ens podem fiar de nous
salvadors doncs la història demostra que
només se salven a si mateixos. Per això
mateix hem d'apostar per moviments
assemblearis, de base, que no tinguin
vinculació amb partits polítics, que la
política sigui realitzada per nosaltres on no
acceptem un joc democràtic que per
endavant està venut a l'FMI, el BCE i la UE,
a banda de ser antidemocràtica la idea de la
representativitat.

Després s'hi va començar a sentir a gust.
Van arribar les abraçades... i aquí ja va
canviar la cosa. Bé, dèiem, sort que els
càrrecs de la CUP són per una sola
legislatura; és normal que tanta pressió
l'hagi emborratxat una mica però, passades
les noves eleccions, segur que compleix la
seva paraula de sortir d'escena, retornar a la
base i reprendre la seva vida quotidiana com
a cooperativista i periodista.

Volem governarnos nosaltres mateixos i
decidir sobre els problemes que ens afecten,
no ha de venir cap polític a dirnos que ens
interessa.

Però la legislatura ha acabat amb Fernàndez
actuant com una fera més del circ. Tertulià
habitual dels mass media, amant dels grans
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discursos... Tota la imatge d'un líder, vaja,
allò en què deia que mai es volia convertir.
A principis d'aquest mes, finalment, ha
arribat la gota que fa vessar el got.
Fernàndez publica un text a l'Ara en què
PROPOSA INVESTIR MAS.
Fernàndez proposa, en primer lloc, que la
CUP renegui d'una promesa electoral clara i
nítida, que va ser un dels motius pels quals
molta gent jo inclòs la va votar el 27N. És a
dir, el que pretén és ni més ni menys que
trair la confiança de les votants. Les
enquestes, tot i que sempre són esbiaixades,
asseguren que una gran majoria de
l'electorat de la CUP es continua posicionant
en contra d'investir Mas.

Dibuixat per:
Un desgraciat qualsevol

En segon lloc, Fernàndez proposa que la
CUP ignori el parer de la seva mateixa
militància, expressat en la plenària de finals
de novembre. Aprofitantse de la seva
influència i popularitat i dels micròfons que
li ofereixen els mitjans de comunicació,
David Fernàndez intenta tirar enrere una
opinió col·lectiva. És clar que pot donar la
seva opinió personal, però el lloc per ferho
seria l'assemblea, no la tribuna dels grans
mitjans. Amb aquest acte, que contradiu tots
els
principis
d'horitzontalitat
i
assemblearisme possibles, suma forces
també al famós #pressingCUP, la campanya
que pretén dinamitar la moral de les
cupaires que encara es mantenen fermes en
els seus ideals.

Finalment, trobem la traïció política.
Atrapada la seva idiosincràsia als escenaris
de la trama del Procés, un culebrot més llarg
que la Riera, es pren la píndola blava de la
patrioterina i aposta per investir Mas.
Aposta per fer president el portaveu de la
burgesia, el fill polític de Pujol, l'home del
3%, les llistes d'espera quirúrgiques i els
CAP tancats, les escoles sense recursos i la
duplicació del preu de les matrícules
universitàries. El cap de Felip Puig. Aquell
que va que va arribar al Parlament en
helicòpter per aprovar les retallades més
bèsties que es recorden, aquell que tants
cops ha malparlat, denigrat i menyspreat els
moviments socials.

C I N C A PU N T S
SO B R E L A
PO L Í T I C A
A C T UA L
I EL Q U E H A
D ’ A RRI BA R

Així que Fernàndez vol investir Mas. El seu
amic Mas.
Si això és el que el parlamentarisme ha fet
amb un xicot com en David, què en podem
esperar? Quants més Alexis Tsipras, quantes
Ades Colau necessitem per adonarnos que,
com l'anell de Tolkien, el poder enverina les
persones més honrades?
Tot el poder pel poble. Fora messies.

Acció Llibertària de Sants
Maig de 2015

Ja estem a l’any 2015. Ha plogut molt des de
l’ultima Transició, ara sembla que el model
polític escollit després la dictadura no
serveix, volem canviar a qui prenen les
decisions. Canviem els vestits i la corbata
per una coleta i una motxilla. I ens diuen
que toca canviar d’escenari i de personatges.
En resum, el circ necessita nous pallassos.
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com governa, sinó en l’existència del propi
govern, en el parlament i en l’Estat.

Del descontent i la mobilització popular que
van omplir les places de forma horitzontal i
assembleària, on totes preníem decisions, on
entre totes decidíem que fer, sense partits
politics. Aquesta mobilització que augurava
un canvi de sistema ens sembla tan llunyana
ara. No obstant, no oblidem que la llibertat
del poble s’acaba quan les decisions deixen
de prendre’s als carrers i barris on vivim i
comencen a prendre’s als parlaments. La
voluntat del poble mai s’expressarà dintre
dels seus parlaments i palaus. Ara ens diuen
que portaran a terme canvis des de dintre
del sistema que diuen combatre, quan
sabem que el que acabaran aconseguint és
reforçarho. En resum, volen canviarho tot
per a que res important canviï.

Simplement, com anarquistes, creiem que
nosaltres
mateixes,
solidàriament
i
recolzantnos mútuament som qui millor
sabem que necessitem o que volem.
Repeteixo nosaltres: tu, jo, la teva mare i el
teu oncle, l’amic de classe, la companya de
treball i el veí. Solidaritat en un
desnonament, solidaritat quan no es té per a
menjar, solidaritat al quedarte amb el nen
perquè els seus pares estan treballant,
solidaritat quan no tens tabac per un
cigarret. No receptem cap formula nova o
extraordinària,
simplement
quelcom
quotidià i tan antic com la solidaritat que
sembla que hem oblidat tancats en els
nostres pisos inundats de modernitat
tecnològica. En resum, no hi ha millor
política que aquella de recolzarnos i
ajudarnos quan tenim un problema. I
aquesta politica esta al carrer no als
parlaments.

Perquè ara ens demanen que els ajudem a
recuperar la democràcia, que hauríem de
prendre les institucions. I per a nosaltres,
com anarquistes, resulta un error. En primer
lloc, que democràcia volen recuperar, la que
ens va portar a la crisi? En segon lloc,
perquè són ells els qui prenen les
institucions a costa del nostre vot i
ingenuïtat; en tercer lloc, perquè no volem
manar ni volem que ens manin. En resum,
el problema no es troba en qui governa o

Aquest any 2015 podrem votar fins a tres
cops creient que les coses canviaran, allà
cadascú. No demanem ni el vot per a ningú,
ni l’abstenció, només lluita, no protestes o
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demandes, demanem lluita perquè és quan
plantem cara i desobeïm quan els canvis
passen. Com va passar en Gamonal, així va
passar a Can Vies i així pot passar demà al
teu treball front hores que no es paguen, al
teu institut davant proves injustes, a la teva
casa davant del llogater, davant de la policia
quan et demana papers i davant del gallet
que vol magrejarte. En resum: planta’lshi
cara, lluita i continua lluitant, però no tu
sola, lluita amb la teva família, amb els
teus amics i amb els teus companys.

P R ESEN T A C I Ó
D EM O C R À C I A
I N C L U SI V A

Perquè no aguantem més aquest sistema que
ens mata de misèria, diem basta! Guanyi
qui guanyi les eleccions, continuarem al
carrer, lluitant contra els criminals que
arruïnen les nostres vides. Perquè juntes ho
podem tot, ara ens toca a nosaltres!

D'on parteix?
La crisi multidimensional actual

Extret de democràciainclusiva.org.
Proposta formulada per Takis Fotopoulos.

El punt de partida del projecte de la
Democràcia Inclusiva és que el món, a
principis del nou mil·lenni, afronta una crisi
multidimensional (econòmica, ecològica,
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ocial, cultural i política) causada per la
concentració de poder en mans de diverses
elits com a resultat de l'establiment, des de
fa dos segles, del sistema d'economia de
mercat, la “democràcia” representativa i les
formes jeràrquiques que s'hi relacionen.
Donat que la causa última de la crisi radica
en la concentració de poder que es
reprodueix gràcies a les dinàmiques de
l'actual marc institucional, la sortida lògica
d'aquesta crisi passa per la redistribució del
poder mitjançant la construcció d'un nou
marc institucional que asseguri la sobirania
de la ciutadania, això és, la democràcia.

a aquestes dimensions, podem distingir
entre quatre components que constitueixen
els elements fonamentals d'una democràcia
inclusiva: la democràcia política, la
democràcia econòmica, la democràcia
ecològica i la democràcia en l'àmbit social.
Què representa?
Una síntesi i superació
emancipadors

dels

moviments

La democràcia inclusiva representa una
síntesi de les tradicions democràtica
autònoma i socialista –que inspiren el seu
contingut polític i econòmic, és a dir la
democràcia directa i la democràcia
econòmica
amb
els
moviments
contemporanis per a la emancipació –que
inspiren el seu contingut ecològic i social, és
a dir, la democràcia ecològica i la
democràcia en l'àmbit social. Alhora, la
democràcia
inclusiva
representa
una
superació d'aquestes tradicions i moviments
en el sentit que transcendeix el que cada una
ha plantejat per separat.

Què significa?
Recuperar el significat de democràcia
La manera habitual en que el significat de
democràcia s'ha distorsionat i desvirtuat ha
estat confonent l'actual sistema oligàrquic
dominant de la “democràcia” representativa
amb la democràcia mateixa. Tanmateix, un
sistema en que el poder és acumulat en
poques mans i en que la ciutadania no té la
possibilitat de decidir directament sobre els
assumptes de la vida pública, és un sistema
oligàrquic, encara que s'anomeni a si mateix
“democràtic”. Democràcia no significa altre
cosa que l'exercici directe de la sobirania per
part de la ciutadania, o el que és el mateix,
l'autodeterminació de la societat mitjançant
la distribució igualitària del poder entre tots
els seus membres.

Què implica?
Abolir la desigualtat i reprendre el control
Una Democràcia Inclusiva implica l'abolició
de la desigualtat en la distribució del poder
polític i econòmic i les estructures
institucionals que la reprodueixen, així com
de les estructures jeràrquiques a la llar, al
lloc de treball, al centre educatiu i en l'esfera
social en general. En altres paraules, implica
l'eliminació de les relacions de dominació
entre els éssers humans, així com la idea
implícita de dominar el món natural. La
construcció
d'aquesta
nova
forma
d'organització social implica també un
procés de crear i controlar les nostres
pròpies eines, organitzacions i els valors
corresponents, reprenent col·lectivament les
regnes de la nostra societat.

Què inclou?
El conjunt de la població i totes les dimensions de
la societat
La Democràcia Inclusiva és una nova
concepció de la democràcia que pren com a
punt de partida el significat clàssic d'aquest
terme,
però,
a
diferència
d'altres
concepcions democràtiques anteriors, inclou
a tota la població i les quatre dimensions
fonamentals de la societat: la política,
l'econòmica, la social i l'ecològica. En relació
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En què es fonamenta?
L'elecció responsable per l'autonomia

assemblees de ciutadans, amb l'objectiu de
satisfer les necessitats bàsiques i no bàsiques
de tota la població, així com d'assegurar la
plena llibertat d'elecció individual pel que fa
al treball i al consum, mitjançant un sistema
de planificació democràtica i de vals
personals que substitueix l'economia de
mercat/monetària. La democràcia en l'àmbit
social consisteix en la creació d'institucions
d'autogestió als llocs de treball, així com a
les institucions educatives i culturals
(mitjans de comunicació, universitats, art,
etc.) que dirigeixen la seva pròpia activitat
en concordança amb els objectius generals
establerts per les assemblees de ciutadans
prenent en consideració les preferències
d'aquests com a productors i consumidors.
Lademocràcia ecològica implica la creació
d'unes institucions i una cultura que
assegurin la reintegració de la societat amb
la natura, la qual cosa requereix que
l'objectiu de l'activitat econòmica ja no sigui
el creixement econòmic costant, que resulta
ecocatastròfic, sinó la satisfacció de les
necessitats de tota la població de manera
que s'aconsegueixi una veritable qualitat de

El fonament del projecte de la Democràcia
Inclusiva és l'elecció responsable per
l'autonomia i la seva expressió en la
democràcia, una elecció que no és trivial ni
arbitrària, ja que escollim l'autonomia
(individual i social) en primer lloc perquè la
identifiquem amb la llibertat i considerem
aquesta com l'objectiu humà suprem, i en
segon lloc, perquè avui podem mostrar
clarament com la humanitat travessa per
una crisi generalitzada sense precedents en
la historia, i com aquesta crisi té les seves
arrels justament en la falta d'autonomia, és a
dir, en la immensa i creixent concentració de
poder en poques mans que es reprodueix
gràcies a les dinàmiques de les actuals
institucions econòmiques i polítiques. Per
tant, tenim moltes raons per escollir
l'autonomia
de
forma
conscient
i
responsable i justificar en base a aquesta
elecció el projecte d'una democràcia
inclusiva.
En què consisteix?
Construir una nova forma d'organització social
La Democràcia Inclusiva consisteix en la
creació de noves institucions i cultura en tots
els àmbits de la societat: polític, econòmic,
social i ecològic. Aixi, la democràcia política
consisteix en la creació d'institucions de
democràcia directa en l'àmbit polític, de tal
manera que totes les decisions importants
siguin preses per assemblees municipals de
ciutadans, confederades en l'àmbit regional,
nacional, i finalment en l'àmbit continental i
global mitjançant delegats que coordinen i
implementen les decisions preses per les
assemblees municipals i poden ser
immediatament revocats per aquestes. La
democràcia econòmica consisteix en la
creació d'institucions de propietat col·lectiva
dels recursos productius i un control
col·lectiu d'aquests per part de les
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seus membres) i una transferència paral·lela
de recursos econòmics (treball, capital, terra)
fora de l'economia de mercat, cap a un nou
sector econòmic controlat democràticament i
posseït col·lectivament per la ciutadania.

vida que només una harmoniosa relació
entre la societat i la natura pot garantir.
Què proposa?
Una nova estratègia de transició pel canvi social

A qui s'adreça?
El nou subjecte emancipador

La democràcia inclusiva no només intenta
oferir una visió realista i desitjable d'una
societat alternativa, que realment és
necessària avui en dia, sinó també una
estratègia a llarg termini i un programa a
curt termini que ens pot fer avançar cap
aquesta societat. El camí cap a aquesta nova
forma d'organització social passa per la
construcció d'un moviment polític de
masses amb l'objectiu de canviar la societat a
través d'autèntiques vies democràtiques,
començant aquí i ara. Un moviment d'aquest
tipus ha d'apuntar explícitament a un canvi
sistèmic, així com també a un canvi paral·lel
en els nostres sistemes de valors, mitjançant
una estratègia de transició. Aquesta
estratègia comporta una implicació gradual
d'un nombre cada cop major de persones en
un nou tipus de política (la política entesa
com a l'autogestió de la societat per part dels

La Democràcia Inclusiva és una proposta
que apel·la a tots els grups socials que
potencialment formen la base d’un nou
subjecte emancipador i que podrien unirse
amb una visió comuna del món, un
paradigma comú, que vegi la causa última
de la present crisi multidimensional en les
actuals estructures que asseguren la
concentració de poder en tots els àmbits, així
com en els sistemes de valors corresponents.
Donada l’àmplia perspectiva del projecte
per una democràcia inclusiva, aquest
s'adreça pràcticament a tots els sectors de la
societat: a les víctimes del sistema de
l’economia de mercat en la seva actual
forma internacionalitzada, és a dir els
aturats, els que reben salaris baixos, els
treballadors ocasionals, els agricultors en
vies d’extinció, etc.; als ciutadans que estan
alienats per l'actual art de governar que es fa
passar per “política” i que ja reivindiquen el
dret
a
l’autodeterminació
mitjançant
diversos grups locals i comunitaris; als
treballadors i subordinats que estan
explotats i alienats per les estructures
jeràrquiques al lloc de treball; a les dones
que estan alienades per les estructures
jeràrquiques tant a la llar com al lloc de
treball i que anhelen unes relacions basades
en la igualtat, el respecte mutu, l’autonomia,
la responsabilitat i la presa de decisions
compartida; a les minories ètniques o racials
que estan alienades per una "democràcia"
estatista discriminatòria que divideix la
població en ciutadans de primera i de
segona classe; i finalment, a totes aquelles
persones que es preocupen per la destrucció
del medi ambient, la pèrdua de biodiversitat
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EC O N O M I A
SO C I A L ,
C O O P ER A T I V A
I C O M UN A L
A RO J A V A

i el deteriorament accelerat de la qualitat de
vida.
Com comença?
Reflexionant, actuant i organitzant
Un primer pas per començar la transició cap
a una Democràcia Inclusiva consisteix en
crear Grups d'Estudi que proporcionin
l'oportunitat d'aprofundir i reflexionar
col·lectivament sobre els diversos aspectes
del projecte de la Democràcia Inclusiva,
incloent l'aspecte crucial de l'estratègia i les
tàctiques. Fruït del desenvolupament
d'aquests grups es poden constituir Grups
d'Acció de Democràcia Inclusiva, és a dir,
col·lectius de persones dedicades a dur a
terme xerradesdebat, trobades, cursos,
traduccions i publicacions, amb un doble
objectiu: fomentar el coneixement, el debat i
l'estudi sobre aquesta proposta de
transformació social i promocionar la creació
d'una Organització per a la Democràcia
Inclusiva. Aquesta organització pot estar
formada per un conjunt de grups locals i
sectorials que comparteixin una triple
funció: crear una nova consciència
democràtica a través de la intervenció
política i d'activitats culturals, fomentar
l'aflorament de les noves institucions de
democràcia inclusiva i potenciar la lluita
contra les institucions oligàrquiques del
sistema establert.

Fragment de La revolució silenciada.
Feminisme,
democràcia
directa
i
pluralisme radical a l’Orient Mitjà, llibre
d’autoria col·lectiva publicat el juny de
2015 per Editorial Descontrol i KurdisCat
Per poder explicar el funcionament del
model econòmic a Rojava s’han de tenir en
compte alguns elements del context en el
qual neix i es desenvolupa. Per un costat, i
com hem explicat abans, l’economia de
Rojava estava limitada pel règim a la
producció de gra i a l’extracció de petroli, la
resta d’activitats es duien a terme fora de la
regió. Les úniques industries estaven en
mans del govern, que en fugir van ser
expropiades per les comunes. Per altra
banda, anteriorment hi va haver un procés
d’expropiació de les terres dels kurds per
part de l’estat. Per tant la gran majoria de la
població era classe treballadora, i en unes
condicions de pobresa generalitzades. A més
cal dir que les classes més altes dels kurds
no vivien a la regió, sinó a la capital, ja que
eren afins al règim.
A les dificultats esmentades s’afegeixen les
derivades de la guerra, que són
principalment dos. Per un costat el
problema de la destrucció generalitzada de
les infraestructures (carreteres, equipament
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Social de Dones a
Rojava, "Yekitiya Star"

de subministrament d’aigua i electricitat…).
Per l’altre l’arribada massiva de refugiats a
les zones kurdes buscant protecció, per
exemple a Afrîn abans de la guerra hi vivien
450 mil persones, a mitjans de 2014 hi havia
més d’1 milió. En total es calcula que a
Rojava hi ha vivint uns 4,6 milions de
persones des del 20141. S’ha de destacar que
tots aquests refugiats han estat acollits i
tractats en peu d’igualtat que la resta de la
població. S’han garantit les necessitats
bàsiques de tothom independentment de
l’origen i se’ls ha convidat a participar als
Consells Populars. Evidentment això ha
suposat un sobreesforç econòmic per a la
regió. Aquestes són les bases materials sobre
les quals la societat de Rojava ha hagut de
construir la seva alternativa econòmica. Per
altra banda la majoria del teixit econòmic
existent encara es basa en el model
capitalista, però hi ha una forta voluntat
política per canviar això i s’estan duent a
terme molts canvis en aquest sentit.

centralitzada d’un estat socialista com del
lliure mercat del sistema capitalista. Per a
aconseguirho
creuen
que
s’ha
de
desenvolupar un model d’autosuficiència,
per tant la producció per satisfer les
necessitats mínimes de la població ha de ser
duta a terme a escala local. Per altra banda
la producció ha d’estar en harmonia amb el
medi ambient i per tant ha d’estar basada en
criteris ecològics. També creuen que
l’economia no és una ciència neutra, afirmen
que «l’economia social» ha d’estar basada en
valors ètics com són la llibertat o la justícia.
Obertament han «rebutjat el model
capitalista que consumeix el medi ambient i
empobreix a la població»3. Expliquen que «el
model econòmic de Rojava és una resposta
al neoliberalisme de la modernitat
capitalista i una crítica al capitalisme d’estat
que caracteritza el socialisme real». El que
cal tenir en compte a l’hora d’examinar la
gestió econòmica a Rojava és que no és un
model tancat, sinó que és un procés de
creació d’un nou model, que barreja
conceptes de moltes teories diferents. Tot i
així podem dir que gira al voltant de tres
conceptes principals: «comunitat, propietat
privada basada en l’ús i cooperatives»4.

El model que han plantejat a Rojava és el de
«l’economia social», al que defineixen com
«la ciència que busca assegurar les
necessitats de la comunitat lluny del
monopoli dels mitjans de producció»2. És a
dir, plantegen la producció al nivell de la
comunitat, allunyada tant de la producció

Les mesures que han aplicat per dur a terme
aquest plantejament són molt variades.
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l’explotació. Per tant, a partir del 2012, totes
les terres, edificis i infraestructures sobre les
quals no hi hagi un dret d’ús passen a ser
propietat comunal. Les comunes poden
decidir atorgar el dret d’ús d’aquestes
propietats a individus o cooperatives per tal
d’assegurar
a
tothom
un
mínim
d’autosuficiència econòmica i com una
manera de maximitzar l’ús dels recursos
materials de la comunitat. Segons Ahmad
Yousef, el coministre d’economia d’Afrîn,
es calcula que el 75% de la propietat és
comunal i que el 25% restant és privada.

L’any 2012 es va aprovar i començar a
implementar el Pla Econòmic del Poble
(PEP), basat en els escrits d’Abdullah Öcalan
i les experiències viscudes al Kurdistan
Nord.
El règim tradicional de propietat privada de
la terra es va abolir a finals del 2012, totes les
terres, edificis i infraestructures passaven a
ser propietat formal dels Consells Populars5.
Això no vol dir que les persones fossin
desposseïdes de les seves propietats. El
principi que s’aplica és el de «propietat
d’ús», que significa que si una casa o unes
terres estan sent utilitzades per una persona
o grup de persones, aquestes tenen el
legítim dret de propietat d’ús de forma
indefinida. Però la «propietat d’ús» també
implica que els drets de transacció, de cessió
i la capacitat de vendre aquesta propietat,
estan en mans de les Comunes. De la
mateixa manera una Comuna no pot
expropiar una propietat que està sent
legítimament utilitzada. Öcalan creia que
aquest sistema evita l’especulació i
l’acumulació de capital que porta a

En termes de producció el centre de
«l’economia social» són les cooperatives,
creades al voltant del sistema de comunes.
Aquestes cooperatives han estat creades per
desenvolupar les activitats més variades,
però totes amb l’objectiu de satisfer les
necessitats de la comunitat. Els membres de
la cooperativa són els propietaris dels
mitjans de producció, però responen davant
de la comuna. El que produeixen aquestes
cooperatives és distribuït entre la comunitat
fins que hagin estat cobertes les necessitats

Mercat a Rojava
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de tothom, la decisió sobre com utilitzar els
excedents de producció recau en les
estructures de decisió comunals. Les
cooperatives estan coordinades entre elles i
amb les comissions i ministeris d’economia,
per assegurar la màxima cooperació entre
elles. De totes maneres perviuen les
empreses i negocis que no són formalment
cooperatives, però que col·laboren amb les
comunes. En relació a aquest tema s’ha de
puntualitzar que no existeixen grans
empreses i que la gran majoria d’empreses
privades són molt petites. També cal
destacar que estan duent a terme un gran
procés d’expansió del model cooperativista,
amb acadèmies, seminaris i debats per a la
reconversió.
Les comunes gestionen els recursos comuns,
donant mitjans productius als membres més
pobres i assegurant una justa distribució del
combustible, el pa, l’energia i d’altres
recursos bàsics i/o escassos. Sobre aquest
aspecte cal destacar que això es pot dur a
terme amb facilitat i eficiència degut a la
descentralització i al fet que al nivell de
Comuna tots els membres coneixen la
situació personal de la resta. Moltes vegades
la gent treballa en serveis comunals de
forma voluntària (fent funcionar el sistema
de subministrament d’aigua, la neteja dels
carrers etc.), però quan les comunes han
tingut capacitat, han intentat donar un salari
als treballadors al seu servei. Normalment
aquests salaris varien segons les necessitats
de l’individu, per exemple, si està solter
cobrarà menys que si està casat o té família a
càrrec seu.

Treballador a Rojava

poden vendre els productes, aquests preus
els marquen les comissions econòmiques
dels cantons segons les necessitats de la
població. La premissa bàsica és que la
satisfacció de les necessitats de la societat
sempre és més important que els beneficis
econòmics privats.
Aquest model ha tingut molt d’èxit i tant a
Afrîn com a Cizîrê s’han creat gran quantitat
de cooperatives6. A Cizîrê han decidit posar
en marxa uns 200 pous de petroli (dels
milers a la regió), creant cooperatives de
treballadors, per tal de produir el necessari
per al consum local. S’han creat cooperatives
agrícoles per tot arreu, utilitzant les terres
que el govern d’Assad havia expropiat als
kurds. Però la millora més substancial ha
estat la diversificació de l’economia, amb la
creació de fàbriques de sabó, de material de
construcció, tèxtils, molins i un llarg etc.

Encara que es permeti el comerç i
l’existència d’empreses privades, hi ha una
estricta regulació en termes de producció
ecològica i de satisfacció de les necessitats
socials. Per exemple a Afrîn, per qüestions
ambientals, s’ha prohibit la creació de més
plantes de processament d’oli o que fonguin
plom. També es regulen els preus als que es
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El sistema de producció i satisfacció local de
les necessitats fa que no es necessiti una
direcció econòmica centralitzada. A Rojava
els cantons no han creat impostos, només
compten amb els ingressos fruït de la venda
de combustible a la població, que venen per
sota del preu del que costa l’aigua; i
d’alguns aranzels del pas fronterer amb
l’Iraq. Tot i això hi ha projectes per
implantar un sistema d’impostos inspirat en
models de concert econòmic amb l’Estat,
com el del País Basc, i de pressupostos
participatius7.

Per altra banda volen que la producció
econòmica sigui ecològica i respectuosa amb
el medi ambient i, per exemple, estan
limitant certs tipus de producció, com la de
sabó o de metalls, als nivells que siguin
sostenibles. Tot i això en l’àmbit de
l’ecologia encara hi ha molta feina a fer,
sobretot en el que es refereix a educar a la
població. No hi ha costum de reciclar i la
gestió dels residus encara és molt precària.
També s’ha de tenir en compte que els
mitjans tècnics dels que disposen per a dur a
terme una producció industrial ecològica
són pràcticament nuls.

De totes maneres cal dir que en l’actualitat
els diners recaptats de moment es destinen
en un 70% a les despeses de la guerra, és a
dir: mantenir als combatents i armes. Aquest
esforç bèl·lic evidentment limita el
desenvolupament dels objectius socials. La
resta del pressupost s’utilitza en garantir un
accés gratuït a l’educació, la sanitat,
alimentar la població, subministrar aigua i
energia… Tota una sèrie de serveis que es
consideren bàsics, així com la construcció
d’infraestructures
i
el
suport
al
desenvolupament de les cooperatives.

En l’àmbit financer no han creat cap moneda
pròpia i utilitzen la lliura siriana. De totes
maneres cal tenir en compte que les
transaccions monetàries a Rojava s’han
reduït de forma dràstica. Per altra banda
han prohibit les finances com a negoci. Es
permeten
institucions
bancàries,
l’atorgament de crèdits… Però han prohibit
que es generin beneficis derivats del capital
financer, així com els interessos i
l’especulació. El sistema bancari que
mantenen és descentralitzat i existeix
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exclusivament per a l’estalvi i per a ajudar a
les comunes a iniciar projectes.
Per resumir, el canvi que s’està duent a
terme en l’àmbit econòmic segon les
paraules d’Amaad Yousef, coministre
d’economia d’Afrîn, són molt adequades:
«Prenem com a principi la protecció i la defensa
dels recursos naturals. Quan ens referim a la
defensa no ho fem en el sentit militar, sinó a
l’autodefensa contra l’explotació i l’opressió a la
qual s’enfronten les persones. Hem de superar
molts obstacles per poder reestructurar
l’economia comunal de Rojava. Els governs
basats en polítiques capitalistes han intentat
obstaculitzar el nostre progrés en l’àmbit
econòmic i social. Estem treballant per crear un
sistema que combina l’antiliberalisme, la
sostenibilitat ecològica, la propietat comú moral i
la producció comunitària i cultural.»8
Notes
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directament sense la intermediació dels
polítics i les seves institucions.

ELS PARLAMENTS NO ENS SERVEIXEN
Els parlaments existeixen, i també existeixen
les cues de l’atur o els salaris baixos, pagar
per una educació o per la sanitat, la manca
d’escoles bressol o d’un ambulatori, la
manca d’accés a tres menjars al dia o les
terres no treballades, el transvasament d’un
riu, el fracking o la construcció d’obres que
ningú ha demanat. I això ens demostra que
no serveixen; no ens serveixen si el que
volem és canviar el nostre dia a dia.

Per això considerem que la millor via per
realitzar un canvi real en les nostres vides
passa per lluitar en el dia a dia i sobretot
donar un pas endavant. Pas que ja s’ha fet
com en les vagues de Movistar o Panrico.
Hem de canviar el verb, hem de deixar de
pregar als polítics, d’esperar que ens donin
allò, que sabent que és just, no tenim. És el
moment de començar a apropiarnos dels
mitjans i les eines necessàries, de deixar
d’esperar amb la il·lusió inesgotable que
aquest cop sí, és el moment d’actuar per
convertir les expectatives en realitat. És per
això que defensem que la política i la lluita
han d’estar al carrer, a la feina, a les escoles i
als hospitals, perquè aquells drets
conquistats per la nostra força seran més
difícils d’arravatar que aquells subjectes a
lleis, a promeses electorals i a les decisions
criminals de la troika.

Per això no participem del joc electoral ni
tampoc desitgem governar al parlament.
Opinem que la veritable força i el poder de
canviar les coses no passa per participar de
les eleccions i de tenir més escons que
l’adversari. Grècia, novament, ens ha
demostrat el camí que no volem recórrer.
Des del govern, des de la seva legalitat i les
seves normes han tornat a demostrar que les
decisions polítiques es prenen sempre contra
la voluntat de les classes populars, i a favor
dels poders econòmics i de l’aparell de
l’Estat.

El par l am e n t i l e s e l e c c i o n s n o s ó n
u n a c o n q u e s t a de l a de m o c r à c i a .
Só n l a s e v a n e g a c i ó . J a q u e
a b a n do n e m l a n o s t r a c a p a c i t a t de
de c i di r i a c t u a r e n e l s a s s u m p t e s q u e
e n s in t e r e sse n .

En canvi, gran part de les vegades que les
oprimides s’han rebel·lat i han aconseguit
destruir part del sistema de dominació
imperant, han creat estructures horitzontals,
on les persones participaven de les decisions
que les afectaven. No és un invent nou. Ha
ocorregut a la revolució zapatista dels ‘90 o
a l’actual situació al Kurdistan. Diguemli
assemblea, consell, o reunió de veïns. Teixir
i recuperar els llaços socials amb aquells
amb els qui convivim cada dia. El parlament i
les eleccions no són una conquesta de la
democràcia. Són la seva negació. Ja que
abandonem la nostra capacitat de decidir i actuar
en els assumptes que ens interessen. Per
nosaltres la democràcia és aquella en la que
el poble exerceix la seva sobirania

Des de la Federació Anarquista de
Catalunya no demanem el vot per ningú, tan
sols volem demanar lluita. Lluita als barris,
lluita als pobles, lluita al camp, lluita a la
feina i a les llars, lluita a les escoles i lluita a
qualsevol lloc on hi hagi injustícia i opressió.
Federació Anarquista de Catalunya
Desembre de 2015
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No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás sola

Extracte del poema "No te rindas" de M. Benedetti

Tilda Swinton
Glass Box Sleep

