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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No pretenem 
relatar una veritat tancada i inqüestionable. No 
la tenim. No prometem res més que esforç, vo-

luntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error orto-
gràfic, però les comes i els punts sempre on correspo-
nen: en aquella veritat tan dispar i contradictòria que 
conviu en cadascun i cadascuna de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del siste-
ma, som aquells i aquelles descontentes amb els mi-
tjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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Les directrius polítiques i so-
cio-econòmiques mundials, 
europees de l’estat espan-

yol i de la burgesia de la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya 
(la CAC) que venen del 2014 i 
que es projecten cap al 2015, 
són fortes i preocupants pel seu 
caràcter de classe (burgesa im-
perialista) que, si no passa algun 
fet potent –molt potent a nivell 
de lluita de classes-, en cadas-
cuna d’aquestes geografies, els 
treballadors i treballadores i 
els pobles del món ens veurem 
en situacions traumàtiques de 
greus conseqüències de tot tipus. 
Més profundes que les actuals.

Successos que si es produeixen 
hauran de comptar amb la ne-
cessària capacitat ideològica, po-
lítica i organitzativa per revertir 
la inequívoca direcció bel·licista 
animada per la burgesia ianki, 
assumides i aplicades acrítica-
ment per la UE i que donen su-
port amb plaer els feixistes de 
tot tipus i racons del planeta. 
Que no són pocs no quantita-
tivament no qualitativament.

Directrius que es concreten en la 
caiguda del 50% del preu del ba-
rril del petroli en menys d’un any; 
en el reordenament de l’ús de la 
guerra contra Ucraïna, Síria, Irak, 
Afganistan; en la reinstal·lació 

de la guerra freda contra Rús-
sia; en la nova política per part 
dels iankis cap Amèrica Llatina; 
en l’avenç secret del tractat de 
lliure comerç entre els EEUU i la 
UE (el TTIP); en el desplaçament 
de la flota naval de l’OTAN cap 
al Pacífic per amenaçar i rodejar 
Xina; en la ingerència amenaçant 
de l’imperialisme en la propera 
contesa electoral grega; en la in-
tencionalitat de fer permanent 
la base militar de Morón per des 
d’allí, juntament amb la de Rota, 
continuar profunditzant l’agressió 
i saqueig dels pobles africans...

Tots aquests fets afecten i condi-
cionen de forma directa la vida 
dels treballadors i treballadores, 
de les classes mitges de les na-
cions europees, en tant que la di-
recció política exercida per la UE, 
ordenament imperialista de les 
burgesies europees, segueix acrí-
ticament la política dels iankis, 
generen esdeveniments socials 
i polítics difícils d’encaixar en la 
consciència de qualsevol persona 
que es consideri decent i moral, 
com ho són la mort d’Enrique 
Gheron de 76 anys i veí de la nos-
tra ciutat i l’atac amb matança 
inclosa contra el Charlie Hebdo.

Dos fets, si es vol, motivats per 
diferents motius, però que de 
manera inqüestionable, te-

nen el mateix origen i que han 
de ser rastrejats en la proposi-
ció que fem en el primer parà-
graf. I que passem a fonamentar.

Comencem per l’últim, la matança 
de Paris. L’atemptat terrorista en les 
ocorregut en les oficines de Charlie 
Hebdo ha de ser condemnat sense 
atenuants. És un acte brutal, crimi-
nal, que no té cap tipus de justifica-
ció. Però parafrasejant un enorme 
intel·lectual jueu del segle XVII, Ba-
ruch Spinoza, davant de tragèdies 
com aquesta no hem de plorar sinó 
comprendre. Com entendre el que 
ha succeït? La resposta no és simple 
perquè són múltiples factors que 
l’han precipitat. No va ser l’obra 
d’un grup de fanàtics que, en un 
inexplicable brot de bogeria religio-
sa, decideixen aplicar un escarment 
exemplar a un setmanari que es per-
metia criticar certes manifestacions 
de l’islam. Aquesta conducta ha de 
ser interpretada en un context més 
ampli: l’impuls que la Casa Blanca 
li va donar al radicalisme islàmic 
des del moment en que, produïda 
la invasió soviètica d’Afganistan, 
la CIA va determinar que la millor 
manera de repel·lir-la era estigma-
titzant els soviètics pel seu ateisme 
i potenciant els valors religiosos de 
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l’islam. Sense oblidar la pròpia co-
lonització i neocolonització fran-
cesa d’Algèria, que va suposar la 
institucionalització del racisme (i 
la tortura i el terrorisme d’estat). 
I la situació en la que es troben 
aquells antics indígenes que im-
migren avui cap a la metròpoli 
des d’un país saquejat: atur, mar-
ginació, pobresa,... El cap de turc 
perfecte per tots els mals del país.

La resta és història coneguda: re-
clutats, armats i amb cobertura di-
plomàtica i financera pels EUA i els 
seus aliats, els radicals islamistes 
van acabar per independitzar-se 
dels seus promotors, com abans 
ho havia fer Bin Laden, i han do-
nat lloc al naixement de l’Estat Is-
làmic i les seves bandes criminals 
que degollen i assassinen infidels 
a tort i a dret. En el seu afany per 
desarticular els països del Pròxim 
Orient, Occident alimenta les 
flames del sectarisme religiós.

Passem al cas del nostre veí En-
rique Gheron. I per ser cohe-
rents, hem de tornar a recordar 
el que diu Spinoza: davant de 
tragèdies com aquesta no hem 
de plorar sinó comprendre. Com 
denúncia la viuda de la víctima, 
María Victoria Viu, la mort del 

seu marit es podia haver evi-
tat si la unitat d’hemodinàmica 
de Joan XXIII, l’única de tota la 
província, hagués estat oberta.

Tot i les reivindicacions de pacients 
i sindicats, tot i que cal aclarir que 
segons els fets els únics que actuen 
segons el que diuen són CGT i Co-
Bas, la resta –UGT, CCOO i la Coor-
dinadora d’Entitats de Tarragona 
(CET), les seves accions es limiten 
a estar en l’hora i el lloc en que la 
premsa sistemàtica prendrà la foto 
que apareixerà en l’informatiu del 
dia després- és per mantenir actiu 
el servei 24 hores, perquè aques-
ta unitat de l’hospital tarragoní 
només està operativa de 8 a 20 
hores; per tant, els pacients de la 
província de Tarragona que patei-
xin un infart han de ser traslladats 
a Bellvitge quan l’hemodinàmica 
del Joan XXIII està tancada.

Irracionalitat amb conseqüències 
criminals, com és la mort d’aquest 
veí (que no l’única produïda en 
quasi les mateixes condicions, 
només que desconegudes per la 
majoria d’habitants de la ciutat, 
perquè l’administració ha optat 
per no fer públic el context en que 
han mort els seus familiars). El 
desencert que té els seus orígens 

en les polítiques de retallades de 
la despesa pública, la privatització 
a un preu insultant de les empre-
ses i els serveis públics, especial-
ment la sanitat i l’educació que, 
fins abans de la crisi, l’estat brin-
dava en condicions, que segons 
qui, poden ser valorades amb més 
o menys optimisme però que, ga-
rantien el servei a qualsevol perso-
na, sense distinció de rang o con-
dició. Aquesta indefensió ens ve 
imposada exclusivament als treba-
lladors i treballadores pobres (per-
què els ris tenen amb què pagar) 
per i des de Rajoy cap avall, amb 
el pretext de que hem de complir 
l’Art. 135 de la Constitució, fruit 
d’un cop d’estat institucional fet 
pel PPSOE –cop que només va 
comportar les denúncies amb sor-
dina per part de l’oposició assegu-
da al Parlament- que prioritza el 
pagament del deute per damunt 
de la solidaritat cap a i per als po-
bles que habitem l’estat espanyol.

Resulta repugnant narrar tanta im-
moralitat i hipocresia. Sobretot si 
recordem la complicitat dels qui ara 
s’indignen i no han fet res, ni fan, 
absolutament res per aturar l’ordre 
actual de les coses que patim.

Gener de 2015.
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PER UNA ALIANÇA ENTRE 
ELS POBLES DE LA 
MEDITERRÀNIA FRONT A 

L’EURO I L’UE
L’avançament de les eleccions a Grècia és un 

esdeveniment d’una importància ben superior 
a la de qualsevol crisi política produïda pels 

avatars de la política parlamentària en temps de 
calma. I ho és perque posa de manifest la crisi la 
dictadura de l’euro i de l’Europa alemanya sobre 
el pobles perifèrics. Tal com vagi avançant el pro-
cés s’aniran posant en relleu aspectes geo-polítics i 
activant contradiccions que tindran conseqüències 
dramàtiques per a la nostra vida quotidiana. 

Assenyalem-ne alguns: 

a.- La governança (neologisme odiosament an-
tidemocràtic) europea és un mecanisme útil sola-
ment per a imposar els designis del centre (*el nucli 
dels grans grups industrials i financers d’ambdues 
ribes del Rin més les elits compradores dels països 
perifèrics) sobre el conjunt dels pobles de la UE; mai 
a la inversa.

b.- Dins de l’UE hi ha relacions econòmiques, 
socials i polítiques de dependència, de caràcter neo-
colonial. En tot sistema de caire colonial es pro-
dueix un fenomen comú: la burgesia metropolitana 
dominant necessita una aliança amb les burgesies 
compradores de les colònies. Res no hi fa que aques-
tes burgesies emmascarin la seva submissió sota 
posicions aferrissadament nacionalistes. Elles no 
poden ser altra cosa que col·laboracionistes. En oca-
sions, el “partit del l’estranger” és aquell que adopta 
una màscara més nacionalista, com ens explicava 
Gramsci (Quadern 13, § <2>). Aquests tipus de rè-
gims perifèrics han estat comparats amb el règim 
de Vichy (Veure lectures recomanades, LR, nº 3). 

c.- Aquest mecanisme neo-colonial és el fruit 
necessari d’una fèrria divisió internacional del tre-
ball orgànica, necessària, imprescindible per a que 

el gran capital euro-alemany pugui participar en la 
cada cop més implacable competència entre els di-
versos pols imperialistes en presència (LR, nº 6). La 
gran oligarquia europea no podria actuar de mane-
ra gaire diferent d’allò que ens fa. O, sigui dit d’altra 
manera, que la UE no es reformable des de dins.

d.- L’instrument principal de tot aquest ordre 
imperial dins l’UE ha estat el segrest de la sobira-
nia del vells estats nació configurats en el segle XIX 
o després de les dues guerres mundials del segle 
XX, quan no la seva destrucció (Vichy per a tothom, 
LR nº 3). Les màquines executores d’aquest segrest 
són el Banc Central europeu, la Comissió europea, 
la imposició de l’euro, l’obligació del pagament del 
deute i seves polítiques d’equilibri fiscal i de retalla-
des imposades a governs, estats i pobles. 

e.- Els pobles dels estats perifèrics tenen raons 
sobrades per a aixecar-se front la tirania d’aquesta 
Europa alemanya. En aquest aixecament juga un rol 
clau el tema de la lluita per la sobirania nacional-
popular. Alliberar-se de l’imperi posa a l’ordre del 
dia la construcció de noves formes de sobiranisme 
popular. Formes que apostin coratjosament per a 
la reconquesta de la sobirania segrestada i que, de 
manera complementària i necessària es proposin 
formes de cooperació, confederació, i unió lliure 
d’esforços entre els pobles perifèrics. Cal, a l’ensems 
aixecar un nou internacionalisme, que es proposi 
la cooperació econòmica, social i cultural entre els 
pobles, un intercanvi comercial just i la construcció 
d’instruments econòmics i socials comuns, com po-
den ser una política monetària comuna i una divisió 
internacional del treball acordada democràticament 
que permeti obrir sinergies i reforçar un nou bloc 
dels pobles perifèrics. On hi ha majors possibilitats 
de construir això, són els països del sud d’Europa.
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flames del sectarisme religiós.

Passem al cas del nostre veí En-
rique Gheron. I per ser cohe-
rents, hem de tornar a recordar 
el que diu Spinoza: davant de 
tragèdies com aquesta no hem 
de plorar sinó comprendre. Com 
denúncia la viuda de la víctima, 
María Victoria Viu, la mort del 

seu marit es podia haver evi-
tat si la unitat d’hemodinàmica 
de Joan XXIII, l’única de tota la 
província, hagués estat oberta.

Tot i les reivindicacions de pacients 
i sindicats, tot i que cal aclarir que 
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el servei 24 hores, perquè aques-
ta unitat de l’hospital tarragoní 
només està operativa de 8 a 20 
hores; per tant, els pacients de la 
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xin un infart han de ser traslladats 
a Bellvitge quan l’hemodinàmica 
del Joan XXIII està tancada.

Irracionalitat amb conseqüències 
criminals, com és la mort d’aquest 
veí (que no l’única produïda en 
quasi les mateixes condicions, 
només que desconegudes per la 
majoria d’habitants de la ciutat, 
perquè l’administració ha optat 
per no fer públic el context en que 
han mort els seus familiars). El 
desencert que té els seus orígens 

en les polítiques de retallades de 
la despesa pública, la privatització 
a un preu insultant de les empre-
ses i els serveis públics, especial-
ment la sanitat i l’educació que, 
fins abans de la crisi, l’estat brin-
dava en condicions, que segons 
qui, poden ser valorades amb més 
o menys optimisme però que, ga-
rantien el servei a qualsevol perso-
na, sense distinció de rang o con-
dició. Aquesta indefensió ens ve 
imposada exclusivament als treba-
lladors i treballadores pobres (per-
què els ris tenen amb què pagar) 
per i des de Rajoy cap avall, amb 
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dina per part de l’oposició assegu-
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actual de les coses que patim.

Gener de 2015.
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Crec fermament que les properes eleccions a Grècia, 
en el cas de triomf de Syriza, obriran tot aquest 
ventall de problemes orgànics en la construcció de 
l’espai europeu. No és que jo tingui una gran fe en 
Syriza i les seves virtuts com a esquerra transfor-
madora. Però els seus límits són estrets. En els da-
rrers temps, Tsipras intenta convèncer el nucli oli-
gàrquic de l’Europa alemanya respecte a les seves 
intencions d’arreglar els assumptes per les bones 
( veure la seva intervenció en el Foro Ambrosetti 
celebrada el  5 de setembre de  2014 en el llac de 
Como: http://www.espai-marx.net/ca?id=9226). Se-
gur que aquesta no és la única ocasió en que ha 
tractat de tranquil·litzar el nucli dur del poder euro-
alemany. Però no sembla que aquest nucli estigui 
disposat a donar-li gaire marge de maniobra. Les 
amenaces que a dia d’avui està rebent son dures. 
Per exemple les declaracions del ministre alemany 
de finances, Wolfgang Schäuble (29-12-2014)  per a 
no mencionar les declaracions anteriors del direc-
tor del Bundesbank Jens Weidmann o les “indiscre-
cions” de cercles del govern al semanari Der Spiegel 
( 04-01-2015).

Afegim a tot plegat l’actual estat de guerra econò-
mica calenta contra Rússia, amb escalades cada 
cop més fortes pot arribar a tenir conseqüències 
molt perilloses. Com a contrapartida geo-política la 
creació de la Unió euro-asiàtica el passat 1 de ge-
ner i l’enfortiment de les relacions comercials rus-
so-xineses-iranianes, mostren que la guerra que es 
desenvolupa en l’escaquer auto-asiàtic, conté unes 
potencialitats molt perilloses.

Caldrà estar atents als esdeveniments per a obser-
var com van apareixent aquestes contradiccions 
i per a intervenir amb decisió front els mateixos. 
L’any 2015 serà força “interessant” per a tots els po-
bles del Sud d’Europa. La lluita de classes farà un 
pas endavant. Caldrà tenir coratge i fer-lo servir.

ALTERNATIVES A LA 
DICTADURA DE L’EURO

Front a aquesta situació apareix l’elaboració econò-
mica d’un economista espanyol, Pedro Montes, que 
ja va denunciar les debilitats i els perills de l’euro 
en 2001 (veure LR, nº 2), o sigui des de l’inici. Mon-
tes i altres quadres de l’esquerra espanyola, minori-
taris fins el moment, però dotats d’una visió global 
realista i coherent proposaren la sortida d’Espanya 
de l’euro, com una forma de recuperar la sobira-
nia popular en un manfiest http://salirdeleuro.wor-
dpress.com/. Jo mateix vaig signar aquest manifest 
i crec que la proposta segueix essent essencialment 
correcta.

Considero, però que cal fugir del simplisme de pen-
sar que la sortida de l’euro, per si mateixa en dona-
ria la clau de la situació. El tema és més complex, 
com el propi manifest assenyala. La creació d’una 
moneda pròpia hauria de venir acompanyada de la 
suspensió immediata del pagament del deute, de la 
recuperació i reforçament del rol del banc d’ Espa-
ña, de la nacionalització, de la banca rescatada amb 
fons públics, i d’ una política industrial coherent 
amb la situación de España en el contexto inter-
nacional y con las necessitats del medi ambient. El 
propi manifest diu coses similars.

Es tracta d’un conjunt de mesures que necessiten 
una gigantina, potent i permanent movilització so-
cial. Requereix també d’un govern d’esquerres, con-
sequent i coratjós, decidit a afrontar les profundes 
transformacions sociales que el país necessita per a 
sortir de l’abisme social en que ens ha colocat un rè-
gim submís als diktats del sistema euro. Un govern 
decidit a enfrontar-se amb els grans poders fàctics 
que, si el govern toca els seus interessos, intenta-
ran enderrocar-lo: poders interns i poders imperia-
listes europeus (bàsicament, l’alemany) i dels USA. 
Aquests poders no són en absolut “líquidos”. Que li 
diguin a Grècia o a Berlusconi.
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Hi ha autors que discuteixen la viabilitat d’una sor-
tida nacional de tota aquesta història.  Luciano Va-
sapollo, Rita Martufi y Joaquin Arriola, en el seu 
llibre El despertar de los cerdos fan una proposta 
consistent en la sortida simultània dels països PIGS 
(Portugal, Itàlia, Gràcia, Espanya, a partir de aquí, 
PIGE) de la Unió Europea i de l’euro. Els països 
PIGE haurien de crear una moneda comú, i crear 
una àrea de cooperació econòmica entre ells. A 
part, és clar, de nacionalitzar la banca, reestructu-
rar el seu deute i fer una quitança. El model s’ ins-
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La simultaneïtat del procés de sortida, es conside-
ra essencial per a evitar una descapitalització del 
conjunt de los països que podria significar la paràli-
si de la entera economia de la zona. La generació 
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Per entendre els objectius que es marca 
Arran pel 2015 cal entendre que actual-
ment Arran Tarragona travessa un mo-

ment conjuntural important, ja que hi hagut 
una reestructuració de la militància, fet que ha 
comportat que només quedin dos vells mili-
tants. 
A més, diversos esdeveniments políticosocials 
que han succeït: el creixement espontani d’un 
independentisme sociològic estès al conjunt 
de la població de la CAC, el continu i incessant 
creixement de l’ANC, els constants canvis pre-
vis del 9-N... Han sobrepassat a una assemblea 
mancada de suficients reflexes i/o capacitat 
d’adaptació.
Tenint en compte aquesta conjuntura hem ha-
gut de revisar els objectius de l’últim debat in-
tern (octubre 2014)
Primer de tot des d’una mirada introspectiva 
i sempre a través d’una sinceritat elemental 
per a fer crítiques constructives hem buscat les 
nostres carències com a militants i alhora com 
a subjectes polítics. 
Molts cops pequem de voler començar la casa 
per la teulada, cal començar a millorar de baix a 
dalt. Doncs els fonaments que vèiem trontollar 
dins la nostra organització eren la manca de 
disciplina de les militants que hi formem part. 
D’aquesta manera, valoràrem que si aconse-
guíem recobrar la disciplina seria l’espurna que 
engegaria els engranatges necessaris per dur a 
terme el canvi necessari. Ja que tenint una as-
semblea coordinada i cohesionada aconseguim 
ser un nucli fort per fer front a les adversitats 
de cada moment, per seguir l’estratègia política 
que marca l’esquerra independentista i mante-
nir unes bones dinàmiques assembleàries.  
La revisió del debat intern ha suposat recupe-
rar el significat de militant i la conscienciació 
d’haver de treballar col·lectivament. Ha sigut 
així que des de llavors s’han canviat certes 
dinàmiques de l’assemblea, així estant totes les 

militants implicades en la nostra tasca política, 
tant a nivell pràctic com teòric.
Pensem que si ens replantegem quin tipus de 
militància volem duu a terme dins d’Arran això 
serà la base pel seguit de canvis que volem rea-
litzar en la nostra estratègia a desenvolupar. 
Per una banda, creiem que és totalment ne-
cessari reprendre l’activitat que realitzàvem 
amb el SEPC. Amb anterioritat, s’anaven fent 
reunions bilaterals amb bastant periodici-
tat i freqüència, realitzàvem actes conjunts i 
formacions comunes, en les que ja no només 
s’establien unes relacions polítiques sinó tam-
bé personals que ajudaven a tenir una relació 
fluïda i coherent amb el SEPC, una unió de les 
veus del jovent de l’esquerra independentis-
ta, amb el que això comportava una visualit-
zació del jovent de l’EI i una suma de forces, 
fent-nos més fortes. Actualment aquest tre-
ball constant ja no existeix però tenim un es-
pai en que periòdicament ens anem trobant 
amb les militants del SEPC, aquest espai és el 
taller del capital. Cada 15 dies podem debatre 
sobre el llibre de Karl Marx, exposant dubtes 
del que hem llegit i relacionant certs aspectes 
analitzats al capital amb la conjuntura actual, 
fent ús del materialisme dialèctic. Aquest espai 
hi assisteixen la majoria de militants d’Arran 
Tarragona, fet important i productiu perquè 
a través del capital no només debatem, qües-
tionem o ens formem sinó que ens relacionem 
amb d’altres militants d’organitzacions anti-
capitalistes de Tarragona. Aquest espai és de 
vital importància pels fruits que pot arribar a 
donar, ja no només a nivell individual de cada 
militant sinó també a nivell col·lectiu, doncs a 
partir d’aquest espai es podria arribar a conso-
lidar i establir relacions polítiques entre Arran 
i el SEPC complint d’aquesta manera un dels 
objectius marcats pels propers 6 mesos o fins i 
tot es podria tornar a reengegar l’antiga plata-
forma anticapitalista que fa quatre anys que es 
va dissoldre; la plataforma repartim el treball i 
la riquesa.

Enguany ve carregat 
de lluita  i  il· lusio
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Per una altra banda, ens trobem periòdicament 
amb la resta dels col·lectius de l’esquerra in-
dependentista, en aquestes trobades es gene-
ren debats per traçar línies de ruta comunes, 
d’actuació i de treball, com encarar el projecte 
polític que estem duent a terme, analitzant el 
nostre entorn i generant opinions diverses so-
bre tot el que hi passa. En línies generals, es tre-
balla amb la resta del col·lectius de l’esquerra 
independentista per generar respostes comu-
nes a tots els conflictes, problemàtiques, fets, 
diades, etc., que puguin sorgir en el transcurs 
de la política. Doncs uns dels objectius que ens 
hem marcat és de passar a tenir un paper pas-
siu a passar a ser protagonistes d’aquests es-
pais, fer-los sentir com a propis i dotar-los de 
perspectiva juvenil doncs així treballar des de 
diferents punts de vista i perspectives, on unir-
nos per anar tots a una, convertint l’esquerra 
independentista de Tarragona en un moviment 
fort, unit, madur i conscient. Això no només 
significa anar a les reunions i donar l’opinió del 
col·lectiu en els aspectes concrets que es parla-
ran en dites reunions, sinó proposar, analitzar, 
reflexionar, agafar la batuta en certs moments 
i situacions... En definitiva, empoderar-nos 
d’aquests espais i fer-los nostre, mantenint un 
paper actiu i dinàmic. 

Un altra espai que cal enfortir generant un pa-
per més actiu és el casal popular sageta de foc. 
El febrer del 2015 farà un any en que el casal es 
va mudar i ens vam traslladar del carrer Trin-
quet Vell al carrer de la Nau. Fet que ha supo-
sat que creixéssim tant de maduresa política 
com de número de les militants. Al ser l’únic 
col·lectiu juvenil del casal a vegades ens costa 
fer escoltar  la nostra veu dins del casal i sentir-
lo com un espai propi. Però cal que insistim i 
cal que treballem per revertir les dinàmiques 
existents al casal que a vegades pel seu caràc-
ter burocràtic i institucional o per la rapidesa 
de resposta en certs moments que exigeix la 
pròpia dinàmica inherent pel tipus de nou ca-
sal impossibilita que a 
vegades puguem parlar 
a temps certs debats, 
que no es reflecteixi al 
100% què opinem i què 
pensem Arran, que no 
ens qüestionem certs 
aspectes existents que 
semblen inamovibles 
o incanviables... Doncs 
pensem que és de vital 
importància que el jo-

vent tingui un paper actiu dins del casal, ja que 
malgrat que no és el nostre espai de referència 
juvenil, és un espai que podem aglutinar a les 
joves per tal de conscienciar i mobilitzar el jo-
vent de Tarragona. 

Finalment, i per últim cal que ens apropem a 
les joves, perquè actualment ens hem plantejat 
que no coneixem les joves de la nostra ciutat, 
quins son els seus valors, les seves inquietuds, 
els seus pensament, preocupacions, etc. Pel 
que ens hem plantejat apropar-nos aquelles 
associacions o agrupacions que són pròpies del 
jovent i properes al casal i que, per tant, ens 
hi hem de sentir identificades en les proble-
màtiques que ens trobem dia a dia pel simple 
fet de ser jove. Doncs ens referim a grups de 
teatre  (Tornavís Teatre, Seven Six...), a caus o 
esplais de la ciutat i finalment on ens agrada-
ria tenir una presència és a la imaginada, en-
tenent què és el màxim representant d’espai 
juvenil alternatiu que actualment existeix a la 
ciutat durant a l’estiu. Ens hem donat compte 
que no treballem colze a colze amb joves que 
tinguin preocupacions semblants a nosaltres i 
que, per tant, com a col·lectiu aglutinador de 
jovent hem d’impulsar i crear espais en els que 
donin peu a treballar conjuntament fent front a 
les discriminacions i atacs capitalistes que re-
bem les joves constantment. 

D’aquesta manera, els objectius que ens mar-
quem pel 2015 ho fem amb voluntat de treba-
llar per construir un futur digne per al jovent 
del nostre poble, al voltant de tres eixos: socia-
lisme, independència i feminisme, que ens han 
de permetre construir una societat lliure de 
tota opressió i explotació.

Alba Torres 
Militant d’ARRAN tarragona
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POSSIBLES 
ESCENARIS PEL 2015
L’anàlisi de les tendències econòmiques, 

polítiques, socials actuals ens poden donar 
una mica de pistes per tal de poder visua-

litzar possibles escenaris futurs, sempre tenint 
en compte que poden aparèixer variants que 
poden arribar a modificar moltíssim aquesta 
aproximació, fins i tot negant-la.

Es preveu que l’imperialisme yanki-europeu se-
guirà embogit i agressiu com qualsevol impe-
ri en la seva fase decadent, seguirà repartint 
mort a les seves fronteres des de l’estret de 
Gibraltar recorrent el nord d’Àfrica passant per 

Síria fins a Ucraïna, esclau de les seves alian-
ces amb Israel i Aràbia Saudí; a l’altre costat 
s’enfronta a Corea del Nord i Xina. La UE, els 
EUA i l’OTAN, seguiran comandant la societat 
burgesa conduint la humanitat cap al desastre, 
l’acord conegut com a TTIP és un pas més cap 
a l’abisme.

L’estat espanyol, cada cop més, una peça 
d’aquests organismes supranacionals no serà 
esquarterat, ni el seu territori ni la seva rique-
sa, perquè quatre catalanets s’omplin la boca 
de “dret a decidir”, cadenes humanes,.... La 

història de la independència 
dels pobles és la història de 

la naturalesa pura i dura 
dels imperis, sense 
sang no s’avança ni 
una passa. L’estat es-
panyol i la Unió Euro-
pea no tenen intenció 
d’autoimmolar-se, no-
més una força superior 
que no existeix, podria 
obrir o aprofitar les 
esquerdes obertes al 
camp capitalista.

Al maig de 2015 hi 
haurà eleccions mu-
nicipals i la CUP pot 
augmentar moltíssim 
la seva presència a 

les institucions burgeses, 
amb tot el positiu que supo-

sa deixar a l’armari dels records 
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la marginalitat i amb tot lo negatiu que suposa 
la hipertròfia de la branca legalista i institucio-
nal en relació al desenvolupament d’una orga-
nització d’avantguarda al si d’un moviment re-
volucionari que s’organitzi i traci una estratègia 
coherent cap a la presa del poder per assalt per 
part del proletariat internacional, a un pas del 
reformisme. Al novembre hi haurà eleccions es-
tatals, on Podemos pot trencar el bipartidisme i 
protagonitzar la fase senil del règim monàrquic 
espanyol. Prèviament veurem els efectes pràc-
tics del que suposa l’avui només teòrica Llei 
Mordaça, sobretot quan es preveu lluita contra 
el TTIP, contra l’auge del feixisme i la Vaga Ge-
neral convocada pel 22 d’octubre per les Mar-
xes per la Dignitat a l’estat espanyol.

Cal veure si ANC és capaç de mantenir la unitat 
entre burgesia i classe treballadora catalana, 
entenent que la taxa d’atur i la misèria seguirà 
present si és que no s’agreuja amb la implanta-
ció del TTIP. ANC té garantit part del seu reco-
rregut si ERC i CiU segueixen flirtejant mentre 
parlen d’independència i fent passos estúpids 
però que semblin intel·ligents per mantenir una 
il·lusió opiàcia i paralitzant que allunya el poble 
treballador dels Països Catalans de la presa de 
consciència de classe.

En aquest context les organitzacions que es 
consideren revolucionàries cal que incrementin 
esforços en la seva clarificació ideològica i teòri-
ca, cal que es facin avanços interns pel que fa 
superar els propis sectarismes, poca ambició i 
perspectiva, individualismes, derives reformis-
tes i xovinistes,... per poder després avançar 
en passos pràctics cap a la creació d’un front 
comú amb un programa de mínims, que per-
meti apuntar cap a una fita concreta, amb con-
signes simples i pedagògiques, com podria ser 
impedir la implantació del TTIP, i que aquest ob-
jectiu concret serveixi per a generar un mètode 
que sigui capaç d’organitzar la gent del nostre 
entorn com a classe treballadora, que perme-
ti establir aliances amb organitzacions d’altres 
nacions en lluita i avançar així en la presa de 
consciència de classe de la massa de població 
explotada i en conseqüència enfortir el Treball 
en la seva lluita a mort contra el Capital, la na-
turalesa no ens dóna un temps infinit, anem a 
contrarrellotge.

Jordi Romeu
militant d’endavant-OSAN de Tarragona
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Tal y como avanzamos en 
el número de Espineta 
del mes de Septiembre, 

con el 2014 finalizaba tam-
bién el XVII Convenio Gene-
ral de la Industria Química. 
Debido a ello, el 17 de Noviem-
bre se reunían en Madrid de 
una parte los representantes 
de la Federación Empresarial 
de la Industria Química Es-
pañola (FEIQUE), y de otra 
las federaciones sindicales 
de CCOO de Industria, FITAG-
UGT y C.I.G., con el propó-
sito de constituir la Comi-
sión Negociadora del XVIII 
Convenio General del sector.

El lugar elegido para tan in-
signe encuentro fue la sede 
del Consejo Económico y Social 
(CES), considerado un alto ór-
gano consultivo del gobierno 
y constituido por organiza-
ciones empresariales, sindi-
cales y otras representativas 
de los intereses de la ciuda-
danía. Tal y como nos expli-
ca en su web su presidente, 
Marcos Peña, un inspector de 
trabajo con una amplia carre-
ra como consejero en diferen-
tes ministerios y embajadas: 
“se trata de un lugar de en-
tendimiento entre los agen-
tes sociales y económicos. Un 
lugar donde priman la bús-
queda de puntos de encuen-
tro y la tolerancia ante las 
discrepancias, como instru-
mentos básicos para el desa-
rrollo social, para construir 

una sociedad más justa, más 
participativa y abierta ”. Es 
decir, un lugar donde obviar 
y diluir las diferencias de 
clase, auténticas responsa-
bles de la injusticia que vi-
vimos las y los trabajadores.

Por si la elección del esce-
nario no era suficiente para 
demostrarnos la predispo-
sición con la que llegan a 
esta comisión negociadora los 
diferentes actores, esta se 
constituyó coincidiendo con 
la celebración del VII Foro 
empresarial – sindical para 
abordar la situación econó-
mica y socio – laboral del 
Sector Químico. Acto en el 
que tuvieron la oportuni-
dad de exponer su visión al 
respecto algunos de los re-
presentantes de la patronal 
del sector (FEIQUE) y los se-
cretarios generales de FITAG 
– UGT y CCOO de Industria .

Este último, Agustín Martín, 
afirmó sentirse orgulloso 
de participar en este acto y 
aseguró que la organización 
que dirige nació “por y para 
la negociación colectiva”. 
Tras dedicar unas palabras 
a elogiar el lugar que ocu-
pa la industria química en 
el conjunto de la actividad 
económica del estado espa-
ñol, considerándolo un “sec-
tor estratégico, ejemplar en 
I+D+i, ejemplar en su capaci-
dad de desarrollo y explota-

ción, ejemplar en la calidad 
del empleo y de las relacio-
nes laborables”, aseguró a 
los presentes que esa es la 
razón, y no otra, por la que 
las empresas del sector “han 
sorteado las consecuencias de 
la crisis de mejor manera que 
en otros sectores donde estas 
cuestiones no se han tenido 
en cuenta”. Parece ser que el 
cierre de más de 1100 empresas 
de la industria química entre 
los años 2008 y 2013 (un 20% 
del total) o la pérdida de un 
17% de los puestos de trabajo 
del sector, son datos de los 
que se puede prescindir en el 
análisis, más cuando se tra-
ta de la búsqueda de puntos 
de encuentro y de tolerancia 
ante las discrepancias entre 
agentes sociales y económicos.

En las misma línea estuvie-
ron las intervenciones de los 
responsables de FITAG – UGT 
y de los representantes pa-
tronales, reclamándose mu-
tuamente la necesidad de 
“saber aunar sus diferen-
tes intereses” para dar for-
ma a un nuevo convenio. Cabe 
destacar la intervención de 
Máximo Blanco, secretario de 
Estrategias Industriales de 
CCOO de Industria, quién hizo 
referencia al documento “La 
reactivación de la industria: 
un reto de futuro”, enviado 
por ambos sindicatos al Mi-
nisterio de Industria en el 
mes de abril, y que coincide 
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con FEIQUE en la mayor parte 
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Basta un vistazo rápido al 
documento mencionado para 
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la defensa de los intereses 
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mejores condiciones para las 
empresas. Así, no dejan de re-
petirse palabras como pro-
ductividad, eficiencia, com-
petencia,... Veamos algunos 
ejemplos:
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incentivadoras de la inver-
sión productiva directa. En-
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vación, a la investigación y 
desarrollo en un marco de re-
ordenación de los gastos fis-
cales en la próxima reforma 
del impuesto de sociedades.
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público-privadas que incen-
tiven la inversión pública 
en infraestructuras físicas 
y tecnológicas.

• Las cargas generadas con 
motivo de evitar el deterioro 
medioambiental deben contem-
plar su efecto en la competi-
tividad de las empresas.

• Apoyo fiscal y administra-
tivo a la fusión y adquisición 
de empresas. Adicionalmente, 
en el Impuesto sobre Socie-
dades se podrían ampliar y 
mejorar los incentivos fisca-
les que favorezcan una mayor 
dimensión de las empresas.

• Impulsar políticas para es-
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de I+D+i, mejoran do los in-
centivos fiscales.
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país, (...) poner la energía al 
servicio de la industria; el 
mantenimiento y desarrollo 
de las infraestructuras bá-
sicas; y revitalizar la for-
mación profesional, buscando 
su implicación en el tejido 
productivo.”
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gonismo existente entre los 
intereses de la patronal y 
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res, ni al capitalismo como 
modo de producción basado en 
la explotación de los traba-
jadores, ni a la necesidad de 
socializar los medios de pro-
ducción como condición sine 
qua non para superarlo. Así, 
las centrales sindicales ma-
yoritarias, al concentrar sus 
principales esfuerzos en con-
seguir mejores condiciones 
empresariales, lo que hacen es 
encarrilar el destino de las 
y los trabajadores por los só-
lidos rieles de la burguesía.

Pero volvamos a Tarragona. 
La industria química im-
plantada en nuestras comar-
cas supone el 25% del sector 
a nivel estatal y el 50% so-
bre la industria química ca-
talana. En ella trabajan de 
forma directa o indirecta en 
torno a 40.000 trabajadores y 
trabajadoras. Muchos de ellos 
ni siquiera son conscientes 
de que en estos momentos se 
está negociando el contrato 
que regulará su relación con 
la empresa en la que traba-
jan. Y la practica totalidad 

de ellos y ellas se ven como 
sujetos pasivos ante esta si-
tuación, fruto de más de tres 
décadas de pactos basados úni-
camente en aumentar el desa-
rrol competitivo del sector.

Por ello, es necesario que 
quienes rechazamos las prác-
ticas relatadas en este artí-
culo, por ser contrarias a los 
intereses de los trabajadores 
y trabajadoras, aprovechemos 
las contradicciones que aflo-
rarán debido a la negociación 
del nuevo convenio, sumadas 
a las que venimos sufrien-
do fruto de la actual crisis 
global del capitalismo, para 
animar a nuestros compañeros 
y compañeras de la industria 
química a convertirse en su-
jetos activos en la lucha por 
sus derechos. Fomentar su or-
ganización, más allá de los 
límites de la empresa y del 
carnet sindical que tengan, 
volviendo a hacer de los ba-
rrios un punto de encuentro, 
tan natural como necesario. 
Y promover en estos espacios 
(y también en los ya exis-
tentes) la necesidad de una 
formación estrictamente cla-
sista que les (y nos) permita 
reescribir el relato histó-
rico y abordar los retos fu-
turos desde nuestra posición, 
desde la clase trabajadora.

David Rey

http://www.ces.es/web/guest/saludo-del-presidente

Para más información sobre estas intervenciones ver los comunicados sobre el acto en las webs de CCOO de Industria y FITAG-UGT.
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Aquest complex aparell capaç de repri-
mir tot bri d’esperança rebel, de sentiment 
d’inconformitat i de desig i voluntat de 
canvi, ara, em té a mi en el punt de mira. I 
t’intranquil·litza. T’angoixa. Fa el que espe-
ra; replantejar-te la teva militància, oblidar 
tot allò en que havies cregut, exhaurir-te les 
ganes de lluita... I no és per menys veient que 
ja són 11 els detinguts a “l’operació Pando-
ra”, que fa pocs mesos eren condemnats dos 
companys de Mataró pel mateix delicte, la 
farsa judicial a la que s’està enfrontant el jove 
Alfon, que dos independentistes han hagut 
de passar pel Tribunal Suprem per anul·lar 
la sentència d’un any de presó que els havia 
condemnat l’Audiència Nacional per solida-
ritzar-se amb les preses polítiques catalanes, 
les desenes i desenes de presos polítics que 
hi ha a l’estat espanyol patint, també, dins el 
propi centre penitenciari vexacions, tortures 
i falta d’assistència mèdica (com a la ja mor-
ta Isabel Aparicio, a Manuel Pérez Martínez i 
d’altres) i la llista es fa eterna. Per això, hem 
de denunciar totes aquestes situacions més 

pròpies d’un estat feixista i ancorat al passat 
que no pas d’un que s’autonanomena estat 
“social i democràtic de dret”.

El passat 13 de novembre vaig anar a decla-
rar davant el jutge. Vaig ser interrogat per 
una persona que també formava part de 
l’engranatge repressor del sistema del que 
hem parlat abans. Va ser una declaració cur-
ta i aviat vaig poder tornar amb els meus 
amics i companys que havien estat d’inici a 
final donant-me recolzament i solidaritzant-
se amb un company —avui jo i demà qualse-
vol altre— que estava patint l’atac de l’estat 
espanyol amb les seves institucions com a 
botxins. L’altre camarada va haver d’anar a 
declarar el 17 del mateix mes.

I així estem, esperant a que ens diguin si hau-
rem d’anar a Madrid, a l’Audiència Nacional, 
per ser jutjats. Ja que aquest òrgan és l’únic 
que jutja els delictes sobre terrorisme i delic-
tes contra la Corona.

Per acabar, amb, almenys, una cosa bona, dir 
que el company menor d’edat ha rebut avís 
del sobreseïment del seu cas. Això vol dir que 
ell no serà jutjat ni processat.

Agrair a “Espineta amb Caragolins” l’espai per 
a fer l’article, a totes les persones que lluiten 
per un món més digne, als presos i preses an-
tifeixistes per no haver tirat mai la tovallola, 
a la meva assemblea que ha estat de vital im-
portància, a tots aquells i aquelles que m’heu 
donat i em seguiu donant suport i a cada per-
sona que estigui llegint aquest article. No els 
deixem mai estar tranquils perquè algun dia 
els seus ciments s’ensorraran i de les runes 
es materialitzaran els nostres somnis. Molta 
força, que no puguin amb nosaltres.

LA REPRESSIÓ ENS RECORDA QUE 
SEGUIM VIUS.

Marc Tuset Martorell
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Malauradament em toca escriu-
re aquest article, no perquè no 
m’agradi compartir un temps ni 

unes paraules amb els meus camarades de la 
revista “Espineta amb caragolins”, sinó pel 
fet que, escriure aquestes línies, significa que 
la repressió continua, que l’estat espanyol 
segueix la seva “caça de bruixes independen-
tistes”, que s’evidencia el foc creuat entre els 
dos bàndols: la burgesia i la classe obrera...

28 de juliol de 2014. Rebo una trucada dels 
Mossos d’Esquadra citant-me el dia següent 
a la comissaria més propera de la meva lo-
calitat (Tarragona). Em diuen que és per un 
suposat delicte d’injúries, que és recollit a 
l’article 208 del Codi Penal, com aquella ac-
ció que lesiona la dignitat d’un altre. Les injú-
ries només són constitutives de delicte en el 
cas que per la seva naturalesa siguin tingudes 
pel concepte públic com a greus. Seran cas-
tigades amb una pena multa de sis a catorze 
mesos i en altres casos de tres a set mesos. 

Jo, sobtat, òbviament, els pregunto que 
m’expliquin més sobre aquesta acusació. La 
interlocutora, però, m’ho denega i em torna 
a recordar que m’he de personar a la comis-
saria amb el meu advocat (o el d’ofici que ells 
m’assignarien). Poques hores més tard arriba 
a les meves orelles que dos altres companys 
—un d’ells menor d’edat— han estat citats 
igual que jo i pel mateix suposat delicte. 

El matí següent els tres acudim a la nostra 
cita amb la justícia. Per torns, ens van por-

tant, juntament amb l’advocada, a una habi-
tació on se’ns comunica un suposat “delicte 
contra la Corona” (que fa referència i té ca-
buda des de l’assassinat del rei passant per la 
violació de les seves propietats. En el nostre 
cas, són els articles 490.3 i 491.2 que fan re-
ferència a la injúria dels membres de la Co-
rona i a la utilització d’imatges d’aquests per 
calumniar-los. Això preveu una pena d’entre 
sis i vint-i-quatre mesos de pena-multa o de 
sis mesos a dos anys de presó en cas que la ca-
lúmnia fos greu). El policia ens dóna l’opció 
de declarar en aquell moment o de fer-ho di-
rectament davant el jutge. Tots tres escollim 
la darrera opció.

En aquest moment és on realment sento que 
la maquinària de l’estat s’ha activat. 

AVUI COM AHIR, AVUI COM DEMA
EL MATEIX CAMI

EL MATEIX COMBAT

AVUI COM AHIR, AVUI COM DEMA

EL MATEIX CAMI 
EL MATEIX COMBAT
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Després d’haver fet un repàs 
a la curta història de la nos-
tra revista “Espineta amb 

Caragolins” en el número anterior, 
en aquest volem plantejar-nos 
quins són els objectius i les futures 
fites d’aquest projecte, així com 
un anàlisi de com aquesta eina 
pot seguir creixent per aportar 
la seva tasca al conjunt de lluites 
populars de Tarragona, del camp 
i d’arreu on aquesta gosi arribar.
 
Vàrem avisar des del principi que 
no érem ni expertes ni profes-
sionals, però que faríem tot el 
possible per donar-li forma i con-
tinuïtat a un projecte que pen-
sàvem que era clau per l’avenç de 
les forces polítiques rupturistes 
de la ciutat. Amb l’experiència de 
nou publicacions però la mateixa 
il·lusió, seguim obrint les portes (i 
les pàgines) de la nostra revista a 
tothom que vulgui aportar quel-
com a la realitat cultural, artísti-
ca i política del seu entorn i que 
cregui que Espineta amb Cara-
golins és el lloc apropiat. Aques-
ta apertura no es fruit de la falta 
de línia pròpia ni d’una actitud 
d’indiferència, sinó que prové del 
ferm convenciment de que cal tro-
bar espais de debat per a la cons-

trucció d’una organització que 
pugui exercir de contrapoder real. 
Com exposa la cita introductòria, 
la formació i el debat no són els 
únics objectius per els quals apos-
tem per Espineta amb Caragolins. 
No aspirem a articular cap movi-
ment a partir de la nostra feina 
però mentiríem si no expressés-
sim la nostra voluntat de fer la de 
revista una peça clau en l’avançar 
col·lectiu de la lluita anticapitalis-
ta a Tarragona i creiem estar en el 
bon camí. Seguirem retratant als 
que fan del sindicalisme un ab-
surd joc d’estira i arronsa, segui-
rem apostant per el feminisme de 
classe sense renúncies, seguirem 
fent de Marx el nostre personat-
ge més citat, seguirem fent de 
l’internacionalisme el nostre mo-

tor humà i de l’alliberament del po-
bles la nostra proposta de mínims.
   
No oblidem els nostres punts 
febles. L’abast quantitatiu i geo-
gràfic de la revista segueix sent 
força limitat, així com les publi-
cacions el dia 11 de cada mes 
acostumen a estar encara en fase 
final de maquetació. L’amplitud 
geogràfica de la revista és clau 
per a que aquesta segueixi rebent 
l’impuls de les diferents realitats 
locals i comarcals, a fi d’estendre 
el nostre missatge tot fent-lo 
més acurat. Un altre dels objec-
tius proposats és l’enfortiment 
de la secció “Internacional” de 
la revista. Fins ara hem rebut di-
ferents articles des de Euskal He-
rria, Colòmbia o Cuba però hem 
de seguir estenent els nostres 
llaços per construir una veritable 
xarxa d’informació a nivell inter-
nacional. Només aquesta mira-
da ens farà sentir partícips d’un 
projecte clarament antiimperia-
lista i global fugint dels particu-
larismes i del nacionalisme ranci.
 
Podríem seguir enumerant els 
punts que pensem que la revista 
ha de millorar, com ara la crea-
ció d’una secció fixa d’articles 
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Després d’haver fet un repàs 
a la curta història de la nos-
tra revista “Espineta amb 

Caragolins” en el número anterior, 
en aquest volem plantejar-nos 
quins són els objectius i les futures 
fites d’aquest projecte, així com 
un anàlisi de com aquesta eina 
pot seguir creixent per aportar 
la seva tasca al conjunt de lluites 
populars de Tarragona, del camp 
i d’arreu on aquesta gosi arribar.
 
Vàrem avisar des del principi que 
no érem ni expertes ni profes-
sionals, però que faríem tot el 
possible per donar-li forma i con-
tinuïtat a un projecte que pen-
sàvem que era clau per l’avenç de 
les forces polítiques rupturistes 
de la ciutat. Amb l’experiència de 
nou publicacions però la mateixa 
il·lusió, seguim obrint les portes (i 
les pàgines) de la nostra revista a 
tothom que vulgui aportar quel-
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ca i política del seu entorn i que 
cregui que Espineta amb Cara-
golins és el lloc apropiat. Aques-
ta apertura no es fruit de la falta 
de línia pròpia ni d’una actitud 
d’indiferència, sinó que prové del 
ferm convenciment de que cal tro-
bar espais de debat per a la cons-

trucció d’una organització que 
pugui exercir de contrapoder real. 
Com exposa la cita introductòria, 
la formació i el debat no són els 
únics objectius per els quals apos-
tem per Espineta amb Caragolins. 
No aspirem a articular cap movi-
ment a partir de la nostra feina 
però mentiríem si no expressés-
sim la nostra voluntat de fer la de 
revista una peça clau en l’avançar 
col·lectiu de la lluita anticapitalis-
ta a Tarragona i creiem estar en el 
bon camí. Seguirem retratant als 
que fan del sindicalisme un ab-
surd joc d’estira i arronsa, segui-
rem apostant per el feminisme de 
classe sense renúncies, seguirem 
fent de Marx el nostre personat-
ge més citat, seguirem fent de 
l’internacionalisme el nostre mo-

tor humà i de l’alliberament del po-
bles la nostra proposta de mínims.
   
No oblidem els nostres punts 
febles. L’abast quantitatiu i geo-
gràfic de la revista segueix sent 
força limitat, així com les publi-
cacions el dia 11 de cada mes 
acostumen a estar encara en fase 
final de maquetació. L’amplitud 
geogràfica de la revista és clau 
per a que aquesta segueixi rebent 
l’impuls de les diferents realitats 
locals i comarcals, a fi d’estendre 
el nostre missatge tot fent-lo 
més acurat. Un altre dels objec-
tius proposats és l’enfortiment 
de la secció “Internacional” de 
la revista. Fins ara hem rebut di-
ferents articles des de Euskal He-
rria, Colòmbia o Cuba però hem 
de seguir estenent els nostres 
llaços per construir una veritable 
xarxa d’informació a nivell inter-
nacional. Només aquesta mira-
da ens farà sentir partícips d’un 
projecte clarament antiimperia-
lista i global fugint dels particu-
larismes i del nacionalisme ranci.
 
Podríem seguir enumerant els 
punts que pensem que la revista 
ha de millorar, com ara la crea-
ció d’una secció fixa d’articles 
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d’economia o enfortir les dife-
rents comissions internes, però 
si existeix un punt que pensem 
és clau per al bon funcionament 
i per a la continuïtat de la revis-
ta és la implicació de més gent al 
projecte. Tot i no ser amants del 
proselitisme barat, per seguir fent 
créixer Espineta amb Caragolins 
i aconseguir augmentar el nom-
bre d’exemplars, etc necessitem 
comptar amb l’ajuda de més gent, 
ja sigui com a militants de la re-
vista, com a redactores habituals, 
periodistes aficionats (o no) duent 
a terme entrevistes o simplement 
com a contactes per a la distribu-
ció d’aquesta arreu del territori.
Per finalitzar amb la llista 
d’objectius ens proposem que 
la revista sigui un pont entre la 
militància i la formació política. 
Aquesta premissa, en principi 
acceptada per tothom, segueix 

sent un dels punts dèbils de la 
gran part de nosaltres. La fra-
se “Sense teoria revolucionaria 
no hi ha pràctica revolucionaria” 
és el resum d’aquesta inquietud 
que sovint moltes neguen però 
que la realitat ens fa veure com 
avui en dia, en l’actual context 
de dispersió i derrota simbòlica 
de l’esquerra cal reivindicar més 
que mai. El jovent ha de trobar a 
Espineta amb Caragolins una eina 
útil per tractar les seves proble-
màtiques, ja sigui exposant-les 
lliurement o utilitzant els dife-
rents articles a mode de formació.
 
Objectius per el 2015.. seguir 
sortint, omplir casals i sindicats, 
obrir-se per quan calgui tancar-
se fer-ho més fort, no gastar mai 
paper ni tinta en va i Espine-
ta amb Caragolins per tothom!

No temas preguntar, 
compañero!

¡No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!

Lo que no sabes por ti,
no lo sabes.

Repasa la cuenta,
tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a 

cada cosa
y pregunta: “Y esto, ¿de 

qué?”
¡Tu tienes que governar!

Bertolt Brecht, 
elogio del estudio.
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Les universitats dels 
Països Catalans es 
veuen immerses en 

la tendència mercantilista i 
privatitzadora de l’ofensiva 
neoliberal que pateix la so-
cietat en tots els seus nivells. 
El que es pretén és adaptar 
l’ensenyament superior i el 
sistema universitari a la lò-
gica de les relacions de mer-
cat i als interessos dels grans 
capitals. Aquesta inserció de 
la universitat en el mercat 
implica la transformació de 
la funció social i l’estructura 
interna del sistema universi-
tari, és a dir, la ruptura amb 
el sistema públic que satisfà 
unes necessitats socials per 
convertir-lo en un mercat 
d’universitat-empresa centrat 
en els interessos productius 
i en l’afany de lucre parti-
cular. Les conseqüències de 
tot aquest canvi suposen la 
supressió de les necessitats 
col·lectives de la societat i 
l’elitització i l’encariment 
de l’ensenyament superior.
 
L’ Estratègia Universitària 
2015 l’hem d’entendre com 
un pas més en aquesta ofen-

siva mercantilista, elitista i 
neoliberal iniciada contra les 
nostres universitats a par-
tir de la Declaració de Bo-
lonya el 1999 amb l’anunci 
de la implantació de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament su-
perior. L’objectiu d’aquesta 
estratègia, iniciada pel go-
vern espanyol per tal de fina-
litzar l’aplicació del Pla Bo-
lonya, és transformar el que 
s’anomena Sistema Universi-
tario Español (SUE) en una 
eina que satisfaci les “neces-
sitats socioeconòmiques re-
als de forma eficaç i eficient”. 
L’EU-2015 és una imposició 
per part de les elits europees 
i espanyoles amb la connivèn-
cia i col·laboració de les auto-
ritats autonòmiques i de les 
universitats a l’estudiantat 
dels Països Catalans.  

El conjunt d’aquest atac vers 
els sistema d’educació públi-
ca és intrínsecament negatiu 
per les classes populars ja 
que ha estat impulsada des 
del gran capital europeu se-
guint el model neoliberal 
d’universitat construït als 
Estats Units i amb l’origen 

a la Universitat de Califòr-
nia. En definitiva, l’EU-2015 
i el 3+2, una pota d’aquesta 
estratègia i segurament la 
part més visible i socialit-
zada, incrementarà encara 
més la distància entre els in-
teressos de les classes popu-
lars amb els del gran capital. 

Són múltiples les conseqüèn-
cies d’aquesta estratègia i es 
materialitzaran imminen-
tment de la següent manera al 
sistema universitari. En pri-
mer lloc, s’impulsarà la intro-
ducció d’un post grau o màs-
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ter de dos anys com a segona 
fase d’un grau de tres anys, 
per tant, el que es contem-
plarà serà l’especialització 
dels dos anys de postgrau o 
màster traient  valor als anys 
de grau previs sinó s’assoleix 
els anys de formació reque-
rits (3+2). Si els preus dels 
màsters continuen essent els 
actuals o pugen ens trobarem 
davant la impossibilitat de la 
majoria de l’estudiantat de 
cursar un màster. És així com 
es mostra de nou l’elitització 
de l’educació superior mi-
tjançant una reforma admi-
nistrativa que portarà a una 
reducció del contingut docent 
dels tres anys de grau que fa-
ran necessaris els 2 de màs-
ter, l’especialització. D’altra 
banda, seguint la tendència 
privatitzadora de la univer-
sitat s’aprofundiria en la 
desaparició de màsters pú-
blics substituïts per d’altres 
de privats. Això adopta en-
cara més importància tenint 
en compte que amb el 3+2 
l’obligatorietat de cursar un 
màster serà, gairebé, “fàctica”. 
L’EU-2015 comportarà també 
una reforma de la governança 
de les universitats, en una 
direcció clarament jerarquit-

zant i antidemocràtica. Entre 
d’altres, el canvi més visible 
serà l’avenç cap a una supres-
sió del Claustre universitari 
(màxim òrgan actual de re-
presentació de la Comunitat 
Universitària). Això farà que 
la participació estudiantil 
es vegi reduïda pràcticament 
a la  nul·litat. Un altre dels 
efectes serà la fusió de facul-
tats i graus que no complei-
xin amb els requisits “mer-
cantilistes” que estableix el 
capital. És a dir, que dins 
d’aquesta lògica de reestruc-
turar l’educació superior amb 
la reforma del 3+2, hi haurà 
reordenacions de facultats 
i graus. Atac especialment 
greu als graus i facultats mi-
noritaris com llengües i filo-
sofia, que pot portar fins i tot 
a l’eliminació d’aquests, alho-
ra que també repercutirà en 
acomiadaments de personal 
docent i de PAS (degut a la 
reducció de graus i facultats). 
Finalment, l’increment de la 
presència de bancs i grans 
empot portar a la modificació 
de plans docents, per exemple 
oferint pràctiques específi-
ques orientades als seus inte-
ressos. Això significarà una 
disminució més accentuada 

de l’autonomia universitària 
amb la implantació defini-
tiva del finançament mixt.
 
Davant d’aquesta ofensiva ens 
trobem amb la necessitat de 
generar una resposta estu-
diantil immediata per com-
batre els constants atacs 
cap a l’educació pública, 
les classes populars i la co-
munitat educativa. És im-
prescindible l’organització 
de l’estudiantat i la creació
d’espais d’empoderament, que 
desemboquin a jornades de 
lluita i vagues, per fer front 
al procés privatitzador i neo-
liberal al qual restem im-
merses. Per lluitar contra 
aquest futur no ens posarem 
encara més a disposició del 
teixit empresarial, culpable, 
sinó que el combatrem des 
dels nostres espais de socia-
lització, des de les facultats 
als carrers, teixint alian-
ces amb altres fronts per 
acabar amb el capitalisme.

Exigim un ensenyament que 
qüestioni els ordres establerts i 
que aposti per un aprenen-
tatge participatiu, crític, de-
mocràtic i accessible per a 
tothom. Un cop més des del 
SEPC reivindiquem una edu-
cació al servei de les classes 
populars i un sistema edu-
catiu públic i de qualitat.

SEPC - URV
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Les universitats dels 
Països Catalans es 
veuen immerses en 

la tendència mercantilista i 
privatitzadora de l’ofensiva 
neoliberal que pateix la so-
cietat en tots els seus nivells. 
El que es pretén és adaptar 
l’ensenyament superior i el 
sistema universitari a la lò-
gica de les relacions de mer-
cat i als interessos dels grans 
capitals. Aquesta inserció de 
la universitat en el mercat 
implica la transformació de 
la funció social i l’estructura 
interna del sistema universi-
tari, és a dir, la ruptura amb 
el sistema públic que satisfà 
unes necessitats socials per 
convertir-lo en un mercat 
d’universitat-empresa centrat 
en els interessos productius 
i en l’afany de lucre parti-
cular. Les conseqüències de 
tot aquest canvi suposen la 
supressió de les necessitats 
col·lectives de la societat i 
l’elitització i l’encariment 
de l’ensenyament superior.
 
L’ Estratègia Universitària 
2015 l’hem d’entendre com 
un pas més en aquesta ofen-

siva mercantilista, elitista i 
neoliberal iniciada contra les 
nostres universitats a par-
tir de la Declaració de Bo-
lonya el 1999 amb l’anunci 
de la implantació de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament su-
perior. L’objectiu d’aquesta 
estratègia, iniciada pel go-
vern espanyol per tal de fina-
litzar l’aplicació del Pla Bo-
lonya, és transformar el que 
s’anomena Sistema Universi-
tario Español (SUE) en una 
eina que satisfaci les “neces-
sitats socioeconòmiques re-
als de forma eficaç i eficient”. 
L’EU-2015 és una imposició 
per part de les elits europees 
i espanyoles amb la connivèn-
cia i col·laboració de les auto-
ritats autonòmiques i de les 
universitats a l’estudiantat 
dels Països Catalans.  

El conjunt d’aquest atac vers 
els sistema d’educació públi-
ca és intrínsecament negatiu 
per les classes populars ja 
que ha estat impulsada des 
del gran capital europeu se-
guint el model neoliberal 
d’universitat construït als 
Estats Units i amb l’origen 

a la Universitat de Califòr-
nia. En definitiva, l’EU-2015 
i el 3+2, una pota d’aquesta 
estratègia i segurament la 
part més visible i socialit-
zada, incrementarà encara 
més la distància entre els in-
teressos de les classes popu-
lars amb els del gran capital. 

Són múltiples les conseqüèn-
cies d’aquesta estratègia i es 
materialitzaran imminen-
tment de la següent manera al 
sistema universitari. En pri-
mer lloc, s’impulsarà la intro-
ducció d’un post grau o màs-
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ter de dos anys com a segona 
fase d’un grau de tres anys, 
per tant, el que es contem-
plarà serà l’especialització 
dels dos anys de postgrau o 
màster traient  valor als anys 
de grau previs sinó s’assoleix 
els anys de formació reque-
rits (3+2). Si els preus dels 
màsters continuen essent els 
actuals o pugen ens trobarem 
davant la impossibilitat de la 
majoria de l’estudiantat de 
cursar un màster. És així com 
es mostra de nou l’elitització 
de l’educació superior mi-
tjançant una reforma admi-
nistrativa que portarà a una 
reducció del contingut docent 
dels tres anys de grau que fa-
ran necessaris els 2 de màs-
ter, l’especialització. D’altra 
banda, seguint la tendència 
privatitzadora de la univer-
sitat s’aprofundiria en la 
desaparició de màsters pú-
blics substituïts per d’altres 
de privats. Això adopta en-
cara més importància tenint 
en compte que amb el 3+2 
l’obligatorietat de cursar un 
màster serà, gairebé, “fàctica”. 
L’EU-2015 comportarà també 
una reforma de la governança 
de les universitats, en una 
direcció clarament jerarquit-

zant i antidemocràtica. Entre 
d’altres, el canvi més visible 
serà l’avenç cap a una supres-
sió del Claustre universitari 
(màxim òrgan actual de re-
presentació de la Comunitat 
Universitària). Això farà que 
la participació estudiantil 
es vegi reduïda pràcticament 
a la  nul·litat. Un altre dels 
efectes serà la fusió de facul-
tats i graus que no complei-
xin amb els requisits “mer-
cantilistes” que estableix el 
capital. És a dir, que dins 
d’aquesta lògica de reestruc-
turar l’educació superior amb 
la reforma del 3+2, hi haurà 
reordenacions de facultats 
i graus. Atac especialment 
greu als graus i facultats mi-
noritaris com llengües i filo-
sofia, que pot portar fins i tot 
a l’eliminació d’aquests, alho-
ra que també repercutirà en 
acomiadaments de personal 
docent i de PAS (degut a la 
reducció de graus i facultats). 
Finalment, l’increment de la 
presència de bancs i grans 
empot portar a la modificació 
de plans docents, per exemple 
oferint pràctiques específi-
ques orientades als seus inte-
ressos. Això significarà una 
disminució més accentuada 

de l’autonomia universitària 
amb la implantació defini-
tiva del finançament mixt.
 
Davant d’aquesta ofensiva ens 
trobem amb la necessitat de 
generar una resposta estu-
diantil immediata per com-
batre els constants atacs 
cap a l’educació pública, 
les classes populars i la co-
munitat educativa. És im-
prescindible l’organització 
de l’estudiantat i la creació
d’espais d’empoderament, que 
desemboquin a jornades de 
lluita i vagues, per fer front 
al procés privatitzador i neo-
liberal al qual restem im-
merses. Per lluitar contra 
aquest futur no ens posarem 
encara més a disposició del 
teixit empresarial, culpable, 
sinó que el combatrem des 
dels nostres espais de socia-
lització, des de les facultats 
als carrers, teixint alian-
ces amb altres fronts per 
acabar amb el capitalisme.

Exigim un ensenyament que 
qüestioni els ordres establerts i 
que aposti per un aprenen-
tatge participatiu, crític, de-
mocràtic i accessible per a 
tothom. Un cop més des del 
SEPC reivindiquem una edu-
cació al servei de les classes 
populars i un sistema edu-
catiu públic i de qualitat.

SEPC - URV
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ENTREVISTA

ENTREVISTA ESCRITA A 
TINTA INVISIBLE
cooperativa de treball editorial i d’impremta

1.- Per què Tinta Invisible? Perquè existeix? 
A quina visió de la realitat respon? 

L’embrió de Tinta Invisible neix de l’amalgama de dos 
elements. Per una banda el plantejament inicial deriva de 
l’evidència de la necessitat de poder apoderar-nos de la 
integritat del procés productiu d’una publicació com era 
Tarraco Profana. La nostra voluntat era aconseguir unes 
tirades màximes reduint-ne els costos tot el possible per-
què el públic al que ens dirigíem, en general en situa-
ció precària, pogués adquirir-la sense haver de tenir en 
compte la seva capacitat adquisitiva. A més, que els in-
tegrants de la cooperativa ja mantinguéssim diverses re-
lacions d’afinitat política amb diversos col·lectius i espais 
políticament combatius des d’anys enrere ens va ajudar 
a comprendre que la resposta coherent en un quadre de 
lluita anticapitalista passava per l’apropiació dels mitjans 
de producció. Per l’altra, les idees que es van començar 
a gestar al voltant d’aquesta necessitat van ampliar els 
límits del projecte amb l’ímpetu d’aquelles que busquem 
alternatives al capitalisme que alhora constitueixin eines 
de combat contra aquest, un binomi pel qual pretenem 
vetllar sense distracció, ja que sense ell el projecte per-
dria el seu sentit. Així, la Cooperativa de Treball Editorial 
i d’Impremta Tinta Invisible va irrompre en les nostres 
vides donant sortida a múltiples iniciatives i capacitats 
que fins llavors no havíem pogut desplegar en el nostre 
entorn i que enteníem i seguim entenent com a part del 
nostre projecte polític.

2.- Per a què Tinta Invisible? Què voleu 
aconseguir? Què perseguiu? 

El desenvolupament de la cooperativa en aquest mo-
ment s’està centrant en l’objectiu de dotar de recursos 
a les comunitats revolucionàries anticapitalistes, condi-
ció necessària perquè allò que la va impulsar a néixer, 
l’expansió dels discursos revolucionaris en contra del po-
der hegemònic, faci un salt qualitatiu. Tot i el que hem 
assolit -aconseguit partint de zero en el transcurs de 3 
anys- només és una mostra del que pensem que és la po-
tencialitat d’aquest projecte respecte els seus objectius 
reals. La nostra voluntat és constituir una eina que pugui 
donar una resposta a un ventall amplíssim de necessitats 

tant organitzatives com quotidianes que en l’actualitat, 
com tantes altres, es troben sota control del capitalisme 
i el seu mercat. Entre d’altres, per exemple, som cons-
cients del potencial transformador que una cooperativa 
d’editorial i d’impremta anticapitalista pot tenir sobre les 
problemàtiques del món universitari i del coneixement 
en general. En resum, parlem de l’apropiació d’uns mi-
tjans de producció que comporta el desenvolupament 
tècnic de les persones que treballen en el projecte i la 
seva organització. Evidentment, el projecte és obert a 
totes aquelles que vulguin participar-hi i comprometre’s 
en el seu desenvolupament.

3.- En quin punt esteu del desplegament del 
vostre projecte?

En el naixement. Encara no comptem amb tots els ele-
ments indispensables per a realitzar el treball sense en-
trebancs, complicacions vàries i, molt més sovint del que 
voldríem, algunes dosis d’autoexplotació que deriven 
d’una organització que encara té molt a aprendre de la 
combinació de les nostres ganes d’abastar-ho tot i les 
pròpies limitacions i que mirem de cuidar que responguin 
el mínim possible a una competència en el mercat. Un 
criteri que ens pot servir de baròmetre per a determinar 
en quin punt ens trobem podria ser l’espai on es troba 
emplaçat el projecte, que s’ha quedat massa petit per 
encabir-ho tot; del que disposem i que és molt més ade-
quat, encara no hem tingut la capacitat per a traslladar-
nos-hi. 

4.- Què feu Tinta Invisible? Quins són els resultats 
del vostre treball? En quins projectes treballeu?

Tinta Invisible fem diverses coses pròpies dels serveis de 
copisteria i reprografia però cal dir que el nostre cavall 
de batalla és l’edició, impressió i enquadernació de lli-
bres; tasca que també satisfà l’objectiu de socialització 
del coneixement. No es tracta del simple fet de vendre 
llibres sinó de la recuperació de tot aquell material sus-
ceptible d’interès anticapitalista que ja sigui per raons 
de rendibilitat, antiguitat, potencial conscienciador i or-
ganitzador ja no es troben disponibles a les llibreries ha-
bituals perquè estan descatalogats i/o fora de circulació. 
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A més, a causa de veure’ns deslligades de les condicions 
d’explotació a les que el mercat sotmet, el producte que 
emetem permet ser adquirit a baix cost, responent so-
bretot al cost material del mateix, el temps que hi dedi-
quem amb amor i un cert percentatge que utilitzem per a 
mantenir el projecte i seguir desenvolupant-lo. En el nos-
tre dia a dia treballem sobretot en la recerca i reedició de 
llibres, en la producció de diverses publicacions d’arreu 
de l’estat espanyol i diversos encàrrecs a nivell parti-
cular. Pel que fa als projectes en tenim tant d’iniciativa 
pròpia -com l’actual treball en la reedició de Los Cuader-
nos de la cárcel d’Antonio Gramsci (que ja havíem editat 
en el passat) o la reedició d’El Capital, que ha acabat 
combinat amb un taller de lectura del mateix, implicant-
ne també la seva publicació en català- com de conjunts 
-per exemple ara mateix estem treballant en l’edició de 
Psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich amb 
Antifeixistes Tarragona-.

5.- Com els desenvolupeu? Quin és el vostre 
mètode de treball col·lectiu?

No es pot dir que el desenvolupament concret dels pro-
jectes sigui massa col·lectiu, principalment són assumits 
de manera particular per motivacions pròpies i sí que és 
més aviat col·lectivament que ens aconsellem sobre els 
mètodes a usar o a donar-nos idees sobre com fer-los; 
aquí estem parlant, sobretot, de tasques com el disseny 
i l’edició. El que sí que és assumit col·lectivament són 
les feines d’impressió i enquadernació, tot i que sovint 
no elaborem programes concrets o no teixim una bona 
coordinació.

De fet en aquest aspecte encara estem molt verdes i en 
coneixem bé les carències; justament a partir de noves 
incorporacions i des de fa un parell de mesos estem im-
pulsant, amb bona resposta per part de totes les coope-
rativistes, el mètode assembleari. Esperem que a poc a 
poc vagi donant els seus fruits i creï la cohesió neces-
sària per a superar les contradiccions que han anat apa-
reixent, apareixen i apareixeran en el projecte.

6.- Amb què feu el que feu? Quines són les vostres 
necessitats? 

Amb les nostres mans, sense elles no faríem res, i amb 
moltes ganes unes, motivació les altres i determinació 
la resta. Treballem amb diversa maquinària, electrome-
cànica i digital, que és la que generalment ens permet 
manipular els materials amb els quals treballem tot i 
que bona part dels processos són artesanals. Diferen-
ciadament treballem amb divers programari de disseny 
gràfic. I necessitats moltes, algunes ja les he anat men-
cionant i d’altres són molt específiques, com per exem-
ple un trepant de transmissió per politges que acabarà 
sent un peu artístic de trepant fet amb allò que trobem 
per aquí i per allà. En general penso que les necessitats 
que tenim són les de crear dinàmiques que propiciïn la 
inclusió de noves cooperativistes i les seves idees en un 
quadre real de possibilitats, com per exemple tallers de 
disseny i ús de maquinària alhora que seguir potenciant 
l’assemblearisme com a forma de democratització dels 
projectes i creació de sinergies saludables.

Xupi,
cooperativista i membre de Tinta Invisible

imatge de capçalera: dabuten.tronko
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Sexualidades 
desquiciadas

Los aportes de la articulación 
entre el psicoanálisis y los 
estudios de género pueden 

focalizarse en relación con varios 
desafíos actuales:

a) Los cambios producidos en los 
roles, ideales y configuraciones 
deseantes de las feminidades y 
masculinidades.

b) Las transformaciones en las re-
laciones de poder entre los géne-
ros en la vida cotidiana.

c) La aparición de una multiplici-
dad de configuraciones y situacio-
nes familiares que ponen en cues-
tión la relación entre formación 
de pareja y parentalidad: las fa-
milias ensambladas (los míos, los 
tuyos y, a veces, los nuestros), el 
impacto de las nuevas tecnologías 
reproductivas, separaciones en el 
curso de embarazos, separaciones 
y tenencias compartidas de niños 
muy pequeños (incluso menores 
de un año), la monoparentalidad 
por opción, la homoparentalidad, 
la parentalidad compartida sin 
constituir una pareja, entre otras.

d) La visualización del campo de las 
prácticas de la diversidad sexual, 
que incluye las prácticas de sexua-
lidad por fuera de lo heteronorma-
tivo y de la bipartición identitaria 
en géneros. Ello, desde el campo de 
las y los propios actores, se deno-
mina LGTTB (lesbianas, gays, tra-
vestis, transexuales y bisexuales).

e) La articulación entre las nuevas 
técnicas reproductivas (fertiliza-
ción asistida, alquiler de vientre, 

donación de óvulos y esperma, 
entre otras) y las decisiones repro-
ductivas: alargamiento de la edad 
de procreación en mujeres, la op-
ción por la monoparentalidad. El 
deseo de hijo/a puede así sepa-
rarse de la existencia de una pare-
ja basada en la diferencia sexual.
Tradicionalmente el psicoanálisis 
ha partido de la idea de que todo 
psiquismo normal y sano debe 
articularse en torno del recono-
cimiento de la diferencia sexual y 
ésta se conforma de manera bina-
ria, con sólo dos casilleros: feme-
nino o masculino. Sin embargo, es 
posible pensar formas diversas de 
desarrollo de la psicosexualidad 
que, no necesariamente en el cam-
po de la psicopatología, proponen 
en acto un desquiciamiento de la 
diferencia (Ana M. Fernández, 
“Tiempos out of joint. ¿La diferen-
cia desquiciada?”, en Las lógicas 
sexuales). Si nos enfocamos en la 
línea de las relaciones de poder 
entre los géneros y la construc-
ción de la subjetividad femenina, 
podemos tomar como acervo las 
reformulaciones sobre la feminei-
dad que ha hecho el psicoanálisis 
desde la perspectiva de género:

a) El cambio desde la considera-
ción del masoquismo como núcleo 
de la femineidad a la concepción 
del masoquismo, en la femineidad, 
como un desarrollo de erogenei-
dad que se constituye en el mar-
co de relaciones de dominación.

b) La revisión de la idea de la in-
suficiencia del superyó femeni-
no y del supuesto menor aporte 
de las mujeres a la cultura. Esta 

concepción fue especialmente de-
sarrollada por Carol Gilligan en 
su revisión de los modos especí-
ficos de formación de la concien-
cia moral en mujeres (C. Gilligan, 
“In a Different Voice”, Cambridge, 
Harvard University Press, 1993).

c) La envidia del pene, que ha 
pasado a ser considerada como 
envidia del lugar social mas-
culino y no del atributo a tra-
vés del cual se lo imaginariza.
d) El cambio en la concepción de 
la histeria femenina, que comien-
za a ser considerada como una 
solución de compromiso entre el 
narcisismo de género femenino y 
las prácticas de sexualidad en un 
histórico social patriarcal. Esta so-
lución de compromiso tiende a un 
ejercicio de la seducción con una 
inhibición de la práctica concre-
ta de la sexualidad en el momen-
to anterior a aquel en que, bajo el 
sistema patriarcal, se produce la 
caída de la estima hacia la mujer: 
la consumación de la relación se-
xual (Emilce Dio Bleichmar, El 
feminismo espontáneo de la histe-
ria). En síntesis, seducir y no con-
sumar para mantenerse valiosas.

Las relaciones de poder entre los géneros ya no son lo que eran; la fa-
milia es otra, la diversidad sexual se ha hecho visible y hasta la forma 
de engendrar ya no es la misma. En el marco de este “desquiciamiento 
de la diferencia”, la autora reflexiona sobre cuestiones como la mater-
nidad sin partenaire o la noción misma de perversión.
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milia es otra, la diversidad sexual se ha hecho visible y hasta la forma 
de engendrar ya no es la misma. En el marco de este “desquiciamiento 
de la diferencia”, la autora reflexiona sobre cuestiones como la mater-
nidad sin partenaire o la noción misma de perversión.

19

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

FEMINISME
e) La revisión de la idea del deseo 
de hijo como modalidad privile-
giada de constitución de la adultez 
normal en una mujer: esto permi-
te, por una parte, considerar esta 
modalidad de deseo de hijo como 
un efecto imaginario de la rela-
ción entre maternidad y feminei-
dad construida históricamente en 
la modernidad (N. Chodorow, El 
ejercicio de la maternidad, 1984; 
E. Badinter, ¿Existe el amor ma-
ternal?, 1981; A. M. Fernández, La 
mujer de la ilusión, 1993); y, por 
otra, visibilizar los diversos modos 
de entrada en la madurez de las mu-
jeres que, por imposibilidad o por 
opción, no ejercen la maternidad.

Otro aspecto revisado desde la 
perspectiva de género en el psi-
coanálisis es la ausencia de una 
teoría explícita acerca de la mas-
culinidad. Hasta hace muy poco, 
en el psicoanálisis han existido 
teorías acerca del sujeto y acerca 
de “la femineidad”. Esto es efec-
to de lo que puede considerarse 
como falologocentrismo: la ho-
mologación de la experiencia de 
los varones a la de todos los se-
res humanos, mediante la cons-
titución de un sujeto universal.

Perversión y estereotipos:
Veremos a través de algunos ejem-
plos cómo las cuestiones plantea-
das operan en el día a día.

Perversión. La noción de perver-
sión, cuando se la liga a prácticas 
no hegemónicas y en una línea de 
dirección única acerca del estatu-
to de la diferencia sexual, impide 
percibir lo patológico en lo nuevo, 
transformando, de hecho, lo nuevo 
en patológico. Rescato dos aportes 
contemporáneos para mirar de 
otro modo lo perverso hoy. Uno 
es el de Louise Kaplan (Perversio-
nes femeninas. Las tentaciones de 
Emma Bovary, 1995), quien señala 
que los estereotipos de género son 
lugares en los cuales se pueden es-
conder, depositar (¿o apuntalar?) 
las perversiones. Silvia Bleichmar, 
en Paradojas de la sexualidad mas-
culina, propone identificar lo per-
verso con relación al estatuto del 
otro en el psiquismo: se ubicaría, 
más allá de la práctica en sí, donde 
el otro aparezca objetalizado y no 
como un semejante.

Maternidades lésbicas. Michel 
Tort en El fin del dogma paterno, 
invita a pensar el Padre como una 

construcción histórica, solidaria 
de las formas tradicionales del do-
minio masculino que asegura a los 
padres varones el monopolio de 
la función simbólica. Por lo tanto, 
el fin de un padre, el del patriar-
cado occidental, es el fin de un 
mundo, no el fin del mundo. Las 
formas de devenir sujeto y el ejer-
cicio de las funciones que partici-
pan en ese devenir son históricas 
y constituyen el lugar de las rela-
ciones de poder entre los géneros.

Paternidades gay. Existe en el ima-
ginario una idea de que “no es bue-
no” que los varones manipulen el 
cuerpo infantil en la infancia (idea 
concerniente a una representación 
de la sexualidad masculina como 
algo imparable y sin ética, que per-
vertiría el cuerpo infantil al estar a 
cargo de los cuidados primarios). 
Juan Carlos Volnovich (“Generar 
un hijo: la construcción del padre”, 
en I. Meler y D. Tajer (comps.), 
Psicoanálisis y género) señala que 
los varones, para generar nuevas 
prácticas de paternidad, deberán 
vérselas, como lo han hecho his-
tóricamente las mujeres, con la no 
imposición de la sexualidad adulta 
en los cuerpos infantiles. Esta im-
posición, en caso de producirse, 
introduce en el psiquismo infantil 
un plus imposible de tramitar y 
facilita la instalación traumática, 
como indica Silvia Bleichmar en 
La subjetividad en riesgo. Por lo 
tanto, la desconfianza que aún hay 
acerca del efecto en las niñas y los 
niños de que los varones adultos 
realicen los cuidados primarios, 
sumado a que se sospecha doble-
mente de los varones homosexua-
les, debe ser discutida para avan-
zar seriamente en la comprensión 
de estas nuevas prácticas. Ello 
lleva nuevamente a ponderar la 
diferenciación crítica entre pa-
tología, prejuicios y resistencias.

Deseo de hijo sin partenaire.
a) Mujeres buscando tener hijos 
solas: cabe consignar que siempre 
hubo mujeres que criaron hijos 
solas; lo nuevo consistiría en que 
ahora la elección aparece como 
manifiesta. Desde la matriz pa-
triarcal es posible que se confunda 
con narcisismo lo que pudiera ser 
un acto de autonomía. En realidad, 
mujeres narcisistas que deciden 
tener un hijo sólo para sí pueden 
existir en familias nucleares hete-
rosexuales en las que el varón sólo 
es valorado como inseminador 
y proveedor. Esto no quita que, 

aunque políticamente podamos 
estar a favor de que una mujer 
decida tener sola un hijo, identi-
fiquemos lo patológico que pueda 
presentarse en esa situación. Pue-
do citar el caso de una mujer que 
me consultó para que la apoyara 
psicológicamente en el curso de 
una fertilización asistida que que-
ría realizar para tener sola un hijo 
o hija, con lo cual yo simpatizaba 
y estaba dispuesta a acompañar 
profesionalmente: pero, en el cur-
so de las entrevistas para discernir 
el marco de trabajo, advertí en ella 
dificultades serias para empren-
der un proceso de maternidad, 
en cualquier situación en que éste 
se diera. Se lo expresé señalando 
que podía acompañarla pero en el 
marco de una terapia más abarca-
tiva, y ella honestamente me res-
pondió que no estaba dispuesta. b) 
Varones buscando tener hijos so-
los: tampoco es nuevo que varones 
quieran tener un hijo o hija para 
ellos, más allá de con quién lo ten-
gan. Lo nuevo es el sinceramiento 
de ese deseo y la posibilidad para 
materializarlo que ofrecen las téc-
nicas reproductivas y el alquiler 
de vientre. Debido al alto costo 
de estos procedimientos, hoy es-
tas prácticas sólo se registran en 
varones de alto poder adquisitivo. 
Para ver sus efectos en modos de 
crianza tendremos que observar 
cómo evoluciona esta tendencia.

Por Débora Tajer

* Miembro del Foro de Psicoaná-
lisis y Género de APBA. Texto ex-
tractado del trabajo “Diversidad 
y clínica psicoanalítica: apuntes 
para un debate”, que integra el li-
bro La diferencia desquiciada, de 
Ana M. Fernández (comp.), re-
cientemente publicado por Biblos.
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LOCAL

NOU ANY, 
ANTIGUES 
FALSEDATS
Per fi sembla que comença ha créixer l’ocupació a Ta-

rragona, com a minin això diuen les dades que ens 
porten els nostres amics de l’Indicador d’Economia, 

sembla ser que en el que seria l’atur estructural de tot 
l’any, una bona noticia per aquestes festes de Nadal ja po-
dem començar l’any tranquils, només hi ha un petit detall 
que fa que tot aquest optimisme es desfaci com la neu quan 
s’acaba el fred. 

Ells mateixos reconeixen que aquest increment de llocs de 
treball no s’ha produït sense fer cap sacrifici, però per això 
ja està la classe treballadora que sempre realitza tots els 
sacrificis que siguin necessaris perquè l’economia pugui 
recuperar-se, per aquesta raó s’han baixat els salaris fins a 
tal punt que avui en dia el que es guanyava amb un sol sa-
lari servia per mantenir a tota la família amb el seu salari, 
en canvi ara per arribar a la quantitat dels anteriors salaris 
és necessari ajuntar més de dos o tres salaris actuals, a més 
cal afegir que es comptabilitza com a ocupació encara que 
siguin contractes temporals de curta durada, en molts ca-
sos només d’unes hores de durada.

Aquesta és la situació en la que es troba la classe treballa-
dora, per al govern i les empreses són unes bones xifres, 
perquè només amb aquests números poden mantenir el 
discurs de la recuperació econòmica i en part es veritat la 
recuperació ha arribat però només per a les grans empre-
ses o més ben dit per als grans capitals que ja comencen 
a quadrar els seus números però  això ha estat a costa de 
destruir els drets socials dels treballadors amb l’excusa de 
que eren mesures transitòries que s’havien d’assumir pe 
tal de fer reflotar l’economia, però sembla cada cop més 
clar que aquestes mesures estan fetes per quedar-se i a més 
podríem dir que en el cas de les institucions publiques, en 
aquest cas concret em refereixo a la Generalitat de Cata-
lunya segueix demostrant una total despreocupació per la 
classe treballadora de les nostres comarques. 

Es pot veure en el cas del projecte estrella que tenen pre-
parat per instal·lar-nos al costat de casa, el BCN World, pel 
que sembla l’empresa promotora, el grup Veremonte, es 
planteja retirar-se del projecte en canvi la Generalitat està 
decidida a fer-ho amb ells o sense ells, quan els mateixos 
promotors estan plantejant-se marxar o no, donà que pen-
sar de la efectivitat de la inversió, per tan tot inclina a pen-
sar que no té pinta de ser un projecte estable que signifiqui 
un estímul a l’economia del territori sinó més aviat una 
operació preparada i concebuda per un enriquiment ràpid 
d’uns pocs en detriment de les persones que viuen i treba-
llen en el territori.

Canviant de tema, encara que el que he de dir sigui obvi i 
repetitiu és necessari recalcar que les mesures que s’han 
pres fins ara no han estat per millorar les condicions dels 
treballadors, just el contrari han estat concebudes per 
laminar els drets dels treballadors utilitzant la recessió 
econòmica com a coartada i repetint-nos que no hi ha al-
ternativa, però sempre hi ha alternativa, és possible que 
en aquest moment de confusió sumat al costum de viure 
en una cultura capitalista que ha portat a un consumisme 
desmesurat no deixi entreveure encara una alternativa, 
però una cosa si està clara tot i que no es vegi l’alternativa 
és imprescindible l’organització de les classes populars, ja 
que serà la única manera de construir l’alternativa.
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

Amic, tu que ens tens entre les 
teves mans, comprendràs que 
hem arribat a una posta d’un 

mateix camí. No sé tu, però nosaltres 
ho hem fet pas a pas i deixant senyals 
tal com ho fa l’explorador per retro-
bar la tornada i perquè si l’infortuni 
el sorprèn, es puguin orientar els que 
vagin a la seva recerca. Potser, mai 
se sap, tu hagis arribat a aquest punt 
d’una sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrera pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hi hagis arribat 
saltant algunes planes o, cosa que ens 
plauria molt i ens agradaria saber, 
havent-la llegit íntegrament, pel que 
et demanem que ens escriguis donant-
nos el teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri o 
del teu poble, del teu treball o si se’t 
dóna, una escriptura poètica o un con-
te breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te les raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

AGENDA:

24 de gener apartir de les 11:30h:
Jornada Antifeixista.
- 11:30h Xerrada ‘Trenquem el silenci. Parlem de la Guerra Civil. ...’

- 14:30h Dinar Popular ‘Estofat de llenties. 5 euros’

- 17:00h Projecció i debat ‘Estado de sitio, Costa Gavras, 1972’

- 23:00h Festa ‘Dj Franki Nero i Pallaretti’

Al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. C. Cos del Bou 
núm.23 i al Casal Popular Sageta de Foc. C. de la Nau núm.11

Benvolguda lectora, com ja deus 
saber, aquesta revista es sos-
té gràcies al treball voluntari i 

entusiasmat de diverses persones. 
Aquesta nota és per fer-te saber que 
cerquem il·lustradores i dibuixants 
que vulguin col·laborar amb nosal-
tres acompanyant gràficament els ar-
ticles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

A L’ATENCIÓ DEL/LA LECTOR/A: 
AMB LA FINALITAT D’ABASTAR 

LA INFORMACIÓ I PUNTS DE VISTA 
QUE S’ESCAPEN A L’ACTUAL EQUIP 

DE REDACCIÓ D’ESPINETA AMB 
CARAGOLINS I QUE CONSIDEREM 

CLAU PER A LA COMPRENSIÓ DEL 
CONJUNT DE LA REALITAT 

POLÍTICA D’AQUEST TERRITORI, ES 
FA UNA CRIDA TANT A LES 

ESTUDIANTS COM A TOTA QUI ES 
PRESTI PER A COBRIR 

CORRESPONSALIES A BARRIS I 
COMARQUES DE TARRAGONA I 

SUMAR-SE A AQUEST PROJECTE!




