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L'11 de febrer de 1990

Nelson Mandela és alliberat 
pel govern sud-africà després 
de passar 27 anys a la presó. 
El 1964 fou acusat de traïció 
i sentenciat a complir cadena 
perpètua en la inhumana 
presó de Robben Island. 
Durant aquests anys no va  
ser possible doblegar el seu 
caràcter i va  liderar els seus 
companys de presidi en un 
moviment de desobediència 
per sol·licitar millores en les 
condicions carceràries i la fi 
de l'apartheid.
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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, 

voluntat i, amb ajuda, continuïtat.
Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna de 
nosaltres.
Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, aturats i aturades, marginats i marginades 
del sistema, som aquells i aquelles descontentes 
amb els mitjans 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 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.
Som la carn rebel adherida a l’espinada que resis-
teix ser arrencada, oblidada, desnonada de la His-
tòria.

Vera Ivanovna Zasulich va néixer el 27 de juliol/8 d’agost de 1849 i va morir el 8 de maig de 1919, a la província de Smo-
lensk.  El 1866 es traslladà a Moscou i entrà en contacte amb els cercles revolucionaris. Va conèixer a Serguei Netxàiev 
el qual, durant el seu exili, la utilitzà com a mitjancera de la seva correspondència; a conseqüència d’això fou arrestada 
i empresonada, sense judici, durant dos anys. A causa d’aquest fet es va plantejar la necessitat 
d’involucrar-se totalment en el moviment revolucionari.
Després de ser jutjada, el 1871, fou absolta i alliberada, i pocs dies després fou detinguda i 
deportada a la província de Tver sense apenes diners ni roba. L’estiu de 1872 fou detinguda de 
nou i acusada de distribuir literatura prohibida entre alguns estudiants i exiliada a la província 
de Kostromà. El desembre de 1873, fou traslladada a Khàrkiv, on quedà sota vigilància policial. 
A les acaballes de 1875 se li va permetre retornar a Penza i després a la capital. Durant la seva 
estada de catorze mesos al sud de Rússia, es dedicà a estendre la consciència revolucionària 
entre la pagesia.
El 1880 es convertí al marxisme i el 1883 fou membre fundadora del Grup per a la Emancipa-
ció del Treball, una agrupació marxista dedicada a la redacció i traducció d’obres socialistes 
gràcies a la qual va mantenir correspondència amb K. Marx i  F. Engels.
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Estem en un any electoral, en to-
tes les instàncies: municipals, 
autonòmiques i estatals. Un ca-

lendari oficial, que segons qui i on, 
s’acomoda d’acord amb el poder de 
que disposa i a la correlació de for-
ces que li permet la conjuntura amb 
la inocultable intenció d’aconseguir 
avantatges i/o neutralitzar adversaris 
a l’accés al govern, que no al poder. 
Res nou, cert és, en el joc de la de-
mocràcia permesa en la dictadura del 
capital. Però el que si sembla presen-
tar-se com a nou, tot i que tampoc, 
és la categoria de “rupturistes” amb 
la que han decidit definir-se, tret de 
l’excepció a la que més endavant ens 
referirem, la vella partitocràcia social-
demòcrata, social cristiana, reformis-
tes de tot tipus i color, eurocomunis-
tes i llibertaris amb contes.

Paradoxal. Ser rupturistes, implica ser 
simultàniament, como tota existèn-
cia, és a dir, dialècticament, conser-
vacionista. Sembla un joc de paraules 
però no ho és, vegem-ho.

Els partits reconeguts per la burge-
sia per excel·lència –PP, PSOE, CiU, 
PNV- són –sense cap tipus de dubte- 
base primer, defensors en segon lloc 

i en tercer lloc conservacionistes de 
l’ordre capitalista. És a dir, de la re-
producció ampliada de capital sobre 
la sagrada premissa de que la pro-
pietat  privada dels mitjans de pro-
ducció és inviolable. Per aconseguir 
aquesta reproducció capitalista i així 
la seva supervivència com a classe i 
gaudir de l’ordre que gestiona, amb 
el temps s’ha vist forçada per les cir-
cumstàncies a vegades i en altres de 
anticipant-se, a produir ruptures de 
tot tipus. Fins i tot alguna d’aquestes 
decisions l’ha portat a sacrificar 
numèricament una part important 
de la seva pròpia classe. Les guerres 
interimperialistes en són un exemple; 
un altre, l’eliminació de tirans, les se-
ves famílies i el seus amics –Trujillo 
a Amèrica llatina, Saddam Hussein a 
Iraq, sense oblidar-nos dels Kenne-
dy a iankilàndia-, quan han deixat de 
servir a l’interès general de la classe o 
s’han tornat un obstacle per al sector 
majoritari.

No cal ni parlar de les “ruptures” que 
s’han donat a l’estat espanyol amb els 
pactes preexistents establerts entre 
els partits burgesos i la burocratitzada 
i traïdora direcció sindical de CCOO i 
UGT, com han estat les successives re-
formes liberals. També coneixem les 
ruptures en el pla estrictament polí-
tic, com el recent cas d’Andalusia.

En canvi, veiem la part contrària, l’ample 
espectre de l’esquerra institucional, les 

que ara s’autopresenten: rupturistes, 
amb majúscules sense cap vergonya.

Amb qui han de trencar?

Hem vist per ser actor d’alguna ruptu-
ra s’ha d’acomplir un requisit de con-
tinuïtat. D’acord, aleshores, davant el 
fet electoral concret que els treballa-
dors i treballadores, els pobles, exi-
gim a aquesta esquerra institucional, 
abans d’afavorir-la amb el vot que ens 
expliqui de quina continuïtat fa gala. 
Des de la mateixa transició, si no des 
d’abans, s’ha distanciat dels interes-
sos dels treballadors i treballadores i 
del poble. Conservadors d’esquerres. 
Es van allunyar del marxisme primer, 
van acceptar la NO RUPTURA amb 
el franquisme i es vam desentendre 
de la solidaritat amb els i les revolu-
cionàries que de manera conseqüent 
van resistir -independentment que 
es coincideixi o no amb els mètodes 
que hagin decidit -, al frau i la traïció 
que va significar l’actual règim bi-
partidista i per culpa d’aquest molts 
d’aquells i aquelles han estat assassi-
nades i d’altres empresonades fins a 
dia d’avui, amb sentències de judicis 
dubtosament imparcials, per part en 
aquest cas, de l’aparell judicial fran-

“Per formar els dirigents polítics és fonamental partir de 
la següent premissa: Es vol que sempre existeixin 
governats i governants, o pel contrari, es desitja crear 
les condicions per tal de que desaparegui la necessitat 
de que existeixi aquesta divisió?”

-Antonio Gramsci.
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quista que no només va sobreviure 
intacte, sinó que s’ha anat millorant 
des d’aleshores fins al present justi-
ficant qualsevol tipus de violació de 
drets polítics i socials, i el legislatiu 
que l’última estupidesa que ha fet –
perla repressiva- és la Llei Mordassa.

És a dir, sense haver actuat d’acord 
entre el que prometen canviar i 
la realitat durant els últims trenta 
anys, com a mínim, segons els drets 
inherents als treballadors i al poble 
que van dir (i segueixen prometent) 
defensar, sembla difícil, per a qual-
sevol anàlisi lògic i cert, trobar al-
guna esperança discursiva d’aquest 
espectre polític partidista, del que 
agafar-se quan s’autoproclamen, 
rupturistes. Amb qui han de tren-
car? Amb l’ordre capitalista amb 
qui van col•laborar per recompon-
dre a la transició? Amb la corrupció 
de la cada dia la premsa descobreix 
algun dels seus dirigents? I la llis-
ta segueix. Certament dubtós, oi?

Amb això no volem dir que tots els 
afiliats i candidats dels partits polí-
tics de l’esquerra institucional siguin 
corruptes, mentiders, farsants,...
però que d’haver-ne, n’hi ha.

El tema en discussió és un altre, més 
profund. Per pensar-lo en tota la seva 
amplitud considerem necessari el 
plantejament anterior, dolorós, do-
nat que és la forma en la que es mani-
festa de manera concreta la distància 
que existeix entre la lògica del capital 
i la lògica de la democràcia burgesa.

“La profunda causa d’aquesta contra-
dicció entre una i altra –ens diu Karl 
Marx- radica en el fet de que la de-
mocràcia, mitjançant el sufragi uni-

versal, atorga la possessió del poder 
polític a les classes que la seva escla-
vitud social eternitza: el proletariat, 
als camperols, a la petita burgesia. I 
a la classe que consolida el seu vell 
poder social, la burgesia, li priva les 
garanties polítiques d’aquest poder. 
Completa la seva dominació polí-
tica en el marc d’unes condicions 
democràtiques que en tot moment 
són un factor per a la victòria de les 
classes enemigues i posen en perill 
els fonaments mateixos de a socie-
tat burgesa. Exigeix dels uns que no 
avancin, passant de l’emancipació 
política a la social; i dels altres 
que no retrocedeixin, passant de 
la restauració social a la política”. 

La contradicció mercat-democràcia, 
és la que porta la societat burgesa a 
desenvolupar fins a nivells de crimi-
nalitat, la seva capacitat de subver-
tir (ruptura) l’ordre passat que ella 
matexa anava imposant a les clas-
ses subalternes, mitjançant el bastó 
i la pastanaga. Això val per tots els 
ordres de la societat: l’econòmic, po-
lític, jurídic, ètic i moral. Subversió 
que la indueix a corrompre tot aquell 
representant dels treballadors, tre-
balladores i el poble en general i 
que només resisteix qui és ferma-
ment conscient del que està en joc 
i compta per darrere d’aquest, amb 
una estructura partidària fortament 

arrelada en els principis de classe. 
Principis que no volen per l’aire, 
sinó que necessiten d’una forta ma-
lla organitzativa en el teixit social.

El sufragi universal fa possible, en 
determinades circumstàncies, una 
significativa acumulació de forces en 
mans dels partits de la classe obrera. 
És obligació d’aquests partits conser-
var intactes aquestes forces fins que 
arribi el moment de “la lluita decisi-
va”. I per a prevenir qualsevol tipus 
de capgirament del seu pensament, 
que el convertiria en un ingenu apòs-
tol de “l’oportunisme electoralista”.
No és la situació que preveiem per 
aquest any electoral.

Sobre aquesta qüestió, Friedrich 
Engels, creua clarament les aigües 
reivindicant el paper de la revo-
lució. Ningú pot suposar, ens re-
corda, que el sufragi universal 
impliqui renunciar al “dret a la re-
volució”, l’únic dret “realment his-
tòric (...) en que descansen tots els 
estats moderns sense excepció.”
En aquest sentit i encara que sembli 
que neguem el que hem dit fins ara, 
ens reconforta i il·lusiona, observar 
amb els seus avantatges i inconve-
nients, la trajectòria parlamentària 
que està mantenint en David Fernán-
dez de la CUP. Aporta i contribueix a 
convertir el parlament en una caixa 
de ressonància de la realitat social, 
posant en evidència la fulla de doble 
tall que utilitza la burgesia per a jutjar 
els fets segons li convingui o no als 
seus interessos més generals i de ma-
nera simultània deixar al descobert 
l’oportunisme electoralista des de la 
Tra(ï)nsició fins avui, dels de sempre.

Febrer de 2015



5

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

FEMINISME 5518

O com avançar des del 
feminisme cap a la cons-
trucció dun projecte 
socialista, independen-

tista i feminista.

El patriarcat és, de forma ràpida i 
esquemàtica, el sistema de do-
minació social, polític, econòmic 

i simbòlic basat en la jerarquia entre 
els sexes de forma primordial, (tot 
i que també hi ha altres jerarquies 
d’edat i origen que hi interactuen). 
L’home blanc, heterosexual i cap de 
família restaria en l’esglaó més alt. El 
patriarcat s’ha combinat  històrica-
ment i geogràficament amb diferents 
sistemes econòmics, amb variacions 
en els seus mecanismes de dominació.

En aquests moments, en el mode de 
producció capitalista a escala global, 
el patriarcat necessita de la acumu-
lació capitalista, i per tant, és indes-
triable del sistema d’explotació i les 
relacions de dominació capitalistes. 
El progrés de la humanitat ha benefi-
ciat històricament, tant sols, la meitat 
masculina de la població. La pèrdua 
de filiació materna, és a dir, el pro-
cés d’implantació del patriarcat, va 
ser la gran derrota històrica del sexe 
femení que transformà aquest en 
un mer instrument de reproducció.

Tant la divisió sexual i social del tre-
ball com la precarietat social i la-
boral són elements essencials pel 
desenvolupament capitalista. Per 
tant, la lluita per un lloc de treball 
digne ens permet plantejar la qües-
tió de la reducció de la jornada la-
boral i la necessitat del temps per 
a l’alliberament personal i social.

El sistema capitalista en crisi neces-
sita formes noves d’acumulació de 
capital, basades en la baixada gene-
ralitzada dels salaris, l’empitjorament 
de les condicions laborals i en la des-
possessió dels béns comuns i públics: 
sanitat, educació, serveis socials i 

comunitaris. Despossessió que afec-
ta més directament les dones ja que 
som les dones qui principalment 
ens ocupem de la cura dels altres. 
L’any 2011 el 93,8% dels permisos 
d’excedència per la cura dels fills/fi-
lles varen ser atribuïts a dones, i som 
el 83% de les persones ocupades a 
temps parcial per cuidar altres perso-
nes dependents. L’ofensiva contra les 
dones i, sobretot, contra aquelles do-
nes més combatives organitzades és 
un objectiu central pel manteniment 
del sistema patriarco-capitalista. Les 
dones joves pateixen una precarietat 
laboral molt alta i que són elles les 
principals protagonistes de la simbio-
si entre classisme, racisme i sexisme.

Al sistema patriarco-capitalista 
li cal la creació de còmplices ne-
cessaris per mantenir el sistema 
d’opressió i explotació. Aquests 
còmplices han estat al llarg de 
gairebé tot el segle XX la socialde-
mocràcia i els seus sindicats afins. 
Així, van signar els pressupostos de 
les guerres imperialistes amb les 
seves burgesies nacionals durant la 
I Guerra Mundial en un contracte 
de divisió social i sexual del treball 
(els homes a la guerra i les dones a 
la fàbrica) que va significar la derro-
ta de les diverses revolucions eu-
ropees, especialment l’alemanya, 
l’ascens dels feixismes després de 
la Gran Depressió de 1929, el pac-
te social després de la II Guerra 
Mundial o l’abandonament dels 
partisans antifeixistes a Grècia.
La socialdemocràcia, els partits comu-

nistes d’obediència soviètica i els sin-
dicats, a més de pactar amb les respec-
tives burgesies nacionals per avortar 
qualsevol procés revolucionari, van 
certificar un pacte contra les dones 
que suposava el seu retorn a les tas-
ques domèstiques a canvi d’un estat 
del benestar que ocultava les feines 
domèstiques gratuïtes de les dones.

No va ser fins els anys 70, amb la 
segona onada feminista, que les do-
nes van aconseguir el dret formal de 
la incorporació al mercat laboral i el 
dret a decidir sobre el seu cos (tot i 
que encara amb terminis i supòsits). 
La lluita feminista per la incorpora-
ció de les dones al mercat laboral va 
significar la conquesta de la indepen-
dència econòmica, condició neces-
sària, tot i que no l’única, per evitar 
la transacció de relacions sexuals per 
béns i serveis. Al mateix temps, va 
permetre abocar una gran part de la 
feina domèstica al mercat laboral i la 
creació de llocs de treball ocupats per 
dones, en aquest cas llocs de treball 
sovint dins l’economia submergida 
invisibilitzant i precaritzant per enè-
sima vegada el treball reproductiu. 
Perquè el que està devaluat en el 
sistema ideològic i simbòlic patriar-
cal són les dones i en conseqüència 
també el treball que se’ls assigna.

Malgrat la força del moviment fe-
minista dels anys 70, la socialdemo-
cràcia governant va aconseguir la 
institucionalització d’una part im-
portant dels col·lectius feministes. La 
confrontació del moviment contra el 
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poder polític es va perdre mitjançant 
la cooptació de les líders feministes. 

L’aculturació ideològica de les dones, 
l’ocultació del feminisme de classe, la subor-
dinació de les lluites de les dones de classe 
treballadora afavorida per un sindicalisme 
pactista amb la burgesia, es troben entre 
els principals elements que van afavorir la 
domesticació del feminisme i la invisibili-
tat del feminisme de classe i revolucionari.
La necessitat d’una nova acumulació 
capitalista mitjançant baixades sala-
rials massives, retallades en les con-
dicions laborals i despossessió dels 
serveis comuns i públics, ha provocat 
una commoció traumàtica. L’ofensiva 
capitalista està provocant l’expulsió 
de milers de dones del mercat de 
treball, la precarització de la feina, la 
migració massiva de joves, la imple-
mentació de la cultura de la por, la 
pèrdua de drets i llibertats personals 
i col·lectives i, de manera especial, 
la repressió de les dissidències. En 
aquets moments, després de la rela-
tiva aturada de la dècada dels noran-
ta i primers 2000 s’està produint un 
procés de renovació generacional del 
feminisme que és vincula i fa seu el 
llegat del feminisme de classe i con-
frontació dels anys setanta i que ha 
d’assegurar la continuïtat de la lluita 
de les dones per la seva pròpia eman-
cipació en contra del patriarcat i el 
capitalisme. Múltiples col·lectius fe-
ministes arreu dels Països Catalans 
s’han anat creant al llarg dels últims 
anys (Cau de Llunes, Gatamaula, la 
Ruda, Malapècora, Justa Revolta, 
Dones Llibertàries, Feministes Indig-
nades, Grup de dones Feministes de 
Gràcia, Hora bruixa, Les filles de les 
fetilleres, 4 Gates, Hora Violeta, etc.). 
Allò més rellevant és, sobretot, que 
aquesta renovació és clarament de 
caràcter antipatriarcal, anticapita-
lista i amb voluntat de confrontació.

Construir el feminisme de classe 
revolucionari i tres voltes rebel:
Si partim de que el nostre feminisme 
revolucionari ha de ser tres voltes re-
bel, agafant la divisa de Maria Mercè 
Marçal, i que els nous col·lectius de 
dones s’estan definint com a feminis-

tes i anticapitalistes, hereves del fe-
minisme de classe, tal i com ho fa el 
collectiu Malapècora de Girona i Salt, 
quines han de ser les nostres línies 
d’acció i reflexió per a consolidar i fer 
créixer el feminisme de classe als Paï-
sos Catalans? 

• La construcció de la memòria his-
tòrica de les lluites de les dones dels 
Països Catalans i el món.

• Defensa dels llocs de treball. La ma-
joria de les dones catalanes treballen 
al sector serveis on s’accentua la pre-
carietat laboral i de la vida.

• Defensa dels serveis públics. La llui-
ta contra les retallades i les privatit-
zacions dels serveis públics universals 
contenen una clara dimensió sexista 
al costat del component  classista i 
racista.

• Avortament i dret al propi cos. 
La proposta de reforma de la Llei 
d’avortament del 2010 era profunda-
ment classista i afectava, sobretot, les 
dones treballadores, pobres i empo-
brides. El control dels cossos de les 
dones és un dels pilars fonamentals 
del sistema patriarco-capitalista.
   
• La lluita contra les violències pa-
triarcals. Els factors que perpetuen i 
mantenen la violència contra les do-

nes van més enllà de les situacions 
econòmiques concretes de cada 
moment. Sense la independència 
econòmica de les dones, el reconei-
xement de les tasques de la llar, els 
drets de les treballadores sexuals, 
el dret a les dissidències sexuals, 
la lluita activa contra tota mena de 
violències, des de les més subtils a 
les més evidents no hi ha possibi-
litat d’avançar seriosament contra 
tots els tipus de violència patriarcal.

• La lluita contra els micromasclis-
mes. El masclisme és la ideologia i les 
pràctiques de superioritat masculina 
en les seves formes de micropoders, 
ni els moviments socialistes, indepen-
dentistes i feministes son immunes a 
reproduir les relacions de poder prò-
pies del sistema dominant patriarco-
capitalista. Aquestes relacions de po-
der no són exclusives de les relacions 
heterosexuals sinó que es produeixen 
també entre homes i entre dones.

• Cal articular les lluites en clau anti-
patriarcal, anticapitalista i contra to-
tes les opressions i dominacions del 
sistema. Construir el subjecte revolu-
cionari que unifiqui la lluita contra to-
tes les opressions i explotacions és un 
dels gran reptes i una de les tasques 
necessàries per a canviar el sistema.

Com a conclusió: El feminisme de 
classe, la construcció d‘un nou mo-
del de societat lliure d’explotacions i 
opressions, ha de ser assumit i pre-
sent en totes les lluites antipatriar-
cals i anticapitalistes. Cal superar 
la poca visibilitat del feminisme de 
classe i enfortir-lo enfront al sistema 
dominant a la vegada que també ha 
d’exercir de motor del feminisme en 
general. Cal que les dones treballa-
dores s’organitzin entorn els punts 
més amunt enunciats perquè esde-
vinguin un subjecte de lluita que vi-
sualitzi la nova societat sense classes 
ni opressions nacionals ni de gènere.

Adaptació per a Espineta amb Cara-
golins de diversos autors i autores 
per a la Tanyada, òrgan d’Endavant 

(OSAN), hivern 2015.
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Les ràdios, les televisions i els 
diaris parlen sovint de “sin-
dicats”. Quan ho fan, gene-

ralment no diuen noms. Esperen 
que tothom sapiguem a qui es 
refereixen: a dues grans organit-
zacions presents a molts comitès 
d’empresa, amb molts alliberats, 
que reben moltes subvencions i 
que regularment apareixent ne-
gociant la “pau social”. Poc a poc, 
per la via de la reiteració, aquests 
mateixos mitjans consoliden una 
imatge. Els “sindicats” son aliens 
a nosaltres (els formen ena espè-
cie d’especialistes) i es dediquen 
a negociar amb empresaris i go-
vern. Una imatge deformada aju-
da a consolidar una realitat. I amb 
d’aquest procés en deriva una des-
confiança envers la organització 
en el món del treball i, en paral·lel, 
un nivell de baixa conflictivitat en 
espais laborals. Com si sindicat fos 
sinònim de CCOO i UGT i el seu 
model equivalgués a sindicalisme. 
Però fora de tot això hi a vida.

La CGT de Catalunya volem ser 
una altra cosa. Considerem que un 
sindicat és, per definició, la unió 
de treballadors i treballadores que 
posem en comú la nostra realitat, 
els nostres problemes, les nos-
tres aspiracions, i decidim actuar 
col·lectivament. Molts i moltes, a 
un mateix nivell. Sense delegar la 
nostra pròpia acció en especialis-
tes dins de l’organització. I al ma-
teix temps reconeixent que allò 

que ens uneix i la nostra activitat 
entra en el camp de la política. És 
a dir, és una acció col·lectiva amb 
l’aspiració de crear una realitat es-
pecífica, en el nostre cas coherent 
amb els nostres interessos com a 
treballadors i treballadores. 

Què vol dir tot això a l’actualitat? 
És difícil resumir-ho en pocs parà-
grafs sense caure en reproduir 
tòpics i afirmacions senzilles, 
però ho intentaré. En primer lloc, 
comporta que col·lectivament els 
treballadors/es assumim que la 
nostra realitat s’explica entorn el 
conflicte amb el capital. És a dir, 
la millora de les nostres condi-
cions implica l’erosió dels interes-
sos dels empresaris, i a la inversa. 
Per tant, com a sindicat assumim 
aquest fet i situem el conflicte en 
el centre de la nostra acció políti-
ca. Aquesta és una diferència im-
portant respecte el sindicalisme 

que busca la concertació i l’acord. 
Aquest fet es concreta en que, 
davant d’una mesura empresarial 
que implica una retallada de con-
dicions per als treballadors/es, la 
CGT no aspirem a obrir una nego-
ciació amb l’empresa. La nostra 
lluita és per revocar aquestes me-
sures i, idealment, millorar les ac-
tuals. En aquesta lluita, la negocia-
ció pot convertir-se en un escenari 
del conflicte, però mai l’objectiu. 
La negociació amb l’empresa no 
és, per a nosaltres, un fetitxe ni 
la finalitat. La finalitat és, en cada 
situació concreta, aconseguir im-
posar un seguit de condicions a 
l’empresa i l’administració en les 
lluites concretes, al govern i al 
conjunt del capital en les lluites 
generals.

Això determina quina és la nostra 
relació amb les institucions ac-
tuals del capitalisme per a gestio-
nar i controlar el món del treball. 
Participem en comitès d’empresa i 
juntes de personal i sovint entrem 
a les meses de negociació, però al 
mateix temps reconeixem la debi-
litat de fer-ho sense més. Som ben 
conscients que una presència en 
un comitè d’empresa, i fins i tot la 
totalitat del comitè en si, serveix 
de ben poc si l’empresa no percep 
que al darrera hi ha una determi-
nada força. I la força implica una 
capacitat coercitiva, per molt que 
en un primer moment el mot ens 
pugui sonar malament. En el capi-
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talisme, les relacions entre treba-
lladors/es i empresaris no són, ni 
de lluny, ni horitzontals ni lliures. 
El control dels mitjans de produc-
ció atorga als capitalistes una po-
sició de poder en aquesta relació 
que s’expressa en una situació 
tant simple com que, si un empre-
sari vol, ens pot fer fora quan ens 
queixem si nosaltres no hi opo-
sem una determinada força. Per 
tant, és de calaix que si volem ob-
tenir concessions, que impliquen 
erosionar els seus interessos, un 
empresari s’haurà de veure for-
çat a fer-ho. Això, des de la CGT, 
pensem que només s’aconsegueix 
amb la lluita i la mobilització. I és 
aquí on fem la política de classe, 
en l’organització, preparació i des-
envolupament de les lluites per 
aconseguir diferents objectius.

Una altra imatge de la que ens 
volem desmarcar la CGT és aque-
lla que ens presenta el sindica-
lisme com una cosa pròpia de 
treballadors d’empreses grans o 
d’algunes administracions públi-
ques, amb contractes estables i 
una certa edat, principalment ho-
mes. La CGT és un sindicat i, per 
tant, una organització de classe. 
En conseqüència, aspira a ser un 
espai d’organització i trobada de 
tothom que viu del seu treball, 
independentment del tipus de 
contracte que tinguin (si és que 
en tenen), de l’empresa on treba-
llen, de si ara mateix tenen feina 
o estan a l’atur. A banda de tre-
balladors/es amb feina estable i 
contractes laborals indefinits, la 
CGT és també una organització de 
precaris i precàries, d’aturades, 
d’immigrants sense papers, 
etc. Una part de l’increment 
d’afiliació en els darrers anys 
ve d’aquests darrers col·lectius. 
El fet de ser un espai d’organització 
de precaris i precàries reforça en-

cara més la noció que fer acció sin-
dical no passa només per les ins-
titucions del món del treball: els 
comitès d’empresa. De la mateixa 
manera que obliga també a portar 
les lluites sindicals fora dels cen-
tres de treball. Cada vegada més 
persones entrem i sortim d’un lloc 
de treball en poc temps, passem 
per l’aturi anem a parar a una al-
tra feina. Ara tenim un tipus de 
contracte, després una beca, des-
prés un altre contracte, passem 
una temporada treballant en ne-
gre i anem fent.... En aquest con-
text el sindicalisme necessita con-
vertir-se també en una lluita social 
i el terreny de conflicte no només 
és l’interior del centre de treball. 
Com resoldre un conflicte laboral 
en una empresa de 3-5 treballa-
dors/es en precari en un barri? La 
solidaritat activa de veïns i veïnes 
pot esdevenir una eina molt eficaç 
que obligui a l’empresa a millorar-
los les condicions de treball.  Pro-
moure-la és també una tasca sin-
dical i al mateix temps implica la 
necessitat de buscar i consolidar 
lligams estrets entre el sindicat 
(la CGT) i els moviments socials. 
Cercar fórmules d’aquest tipus és 
una tasca central actualment per 
a la CGT, que cal anar pensant i 
concretant i que implica fugir del 
corporativisme d’empresa i del 
sindicalisme institucionalitzat. 
Comporta, en realitat, recupe-
rar formes de fer un sindicalisme 
de lluita de gran part del s. XX.

No puc tancar aquest breu resum 
sense remarcar un altre punt cen-
tral en allò que som la CGT. Com a 
sindicat fem política de classe, en el 
món del treball. Aspirem a revertir 
l’explotació que patim els treba-
lladors i treballadores, és a dir, la 
gran majoria de la població. Reco-
neixem que aquesta explotació és 
un element central en la societat 

actual i en la forma de producció 
capitalisme. Per tant, concebem la 
nostra com una lluita per canviar 
d’arrel el sistema i construir un 
nou tipus de societat on el suport 
mutu substitueixi la competència i 
on formes de col·lectivisme reem-
placin l’explotació i el monopoli 
de la presa de decisions. En defi-
nitiva, busquem fer la revolució 
social i ens sentim part de la tra-
dició anarcosindicalista catalana 
que va construir un sindicalisme 
inspirat en aquests principis: plan-
tejaments revolucionaris, suport 
mutu i de classe més enllà del 
centre de treball i acció directa. 
Els propers anys ens diran si som 
capaços i capaces d’aconseguir-
ho. De moment tenim clar que 
això només podem aconseguir-
ho trobant-nos amb molts movi-
ments socials i sent una organitza-
ció atractiva per als seus militants. 
I també portant als centres de 
treball l’aspiració a no quedar-nos 
només en lluites defensives sobre 
situacions concretes de l’empresa, 
sinó començar a plantejar-nos 
que podem aspirar a passar a 
l’ofensiva: plantejant millores la-
borals, obrin t el debat sobre el 
model de propietat, atrevint-nos 
a plantejar formes d’autogestió de 
les empreses, etc

Ermengol Gassiot Ballbé
Sec. Gral. CGT Catalunya



9

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

SINDICALISME

Hablaba recientemente con un 
compañero, delegado sindi-
cal en Emmsa, una importan-

te empresa del montaje hoy ame-
nazada con un cierre patronal que 
supondrá la extinción de cientos 
de puestos de trabajo en nuestra 
comarca. Ante sus planteamientos 
sobre como se había llegado a esta 
situación, la posición expectante 
de los trabajadores esperando una 
muerte anunciada y la sensación 
de derrota que transmitía quién, 
durante años abanderó las múl-
tiples luchas sindicales vividas al 
interior de la empresa; surgió la 
pregunta: ¿No os habéis plantea-
do la posibilidad de ser los traba-
jadores quienes os apropiéis de la 
empresa? La respuesta fue con-
tundente: ojalá, pero eso es impo-
sible, cómo vamos a organizarnos 
para llevar nosotros la empresa!!

Hace unos meses, los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa TEPSA, 
dedicada al almacenamiento de 
productos químicos en el puerto 
de Tarragona, impulsaron una dura 
huelga frente al ERE planteado por 
la empresa para despedir al 20% de 
la plantilla. Ante la actitud tomada 
por los responsables de la policía 
portuaria y guardia civil, quienes 
convirtieron todo el puerto en una 
zona infranqueable para quienes 
intentaban acercarse a la puerta 
de TEPSA para acompañar y dar 
ánimos a los huelguistas, se tomó 
la decisión de realizar piquetes in-
formativos a la entrada del puerto. 
En estos, se informaba a los traba-
jadores y trabajadoras que trataban 
de entrar al recinto portuario de 

la situación de sus compañeros de 
TEPSA y de la decisión que habían 
tomado de no rendirse e impulsar 
una huelga indefinida para impedir 
el ERE. La gran mayoría, a pesar de 
someterles a retenciones de más 
de un kilómetro, respondían ale-
gres: “Muchos ánimos, esto es lo 
que tendríamos que hacer todos!!”. 

Hablando posteriormente con al-
gunos de ellos sobre el empeora-
miento de las condiciones labora-
les en otras empresas del puerto, 
y preguntándoles porqué se resig-
naban en lugar de enfrentarse a la 
situación, entre las razones que se 
daban siempre había una común: 
“para hacerlo tendríamos que es-
tar organizados entre nosotros...”.

Hace unas semanas, vivimos en 
Tarragona diversas movilizaciones 
para exigir la apertura las 24 horas 
de la unidad de hemodinámica del 
Hospital Joan XXIII de Tarragona. 
Una reivindicación que han venido 
sosteniendo desde hace tres años 
las y los compañeros de la sección 

sindical de CGT en el hospital. Co-
menzando con las primeras denun-
cias, pasando por los cientos de ho-
ras que han invertido en la recogida 
de firmas, hechas semana a sema-
na en las mesas informativas que 
ponían en el vestíbulo del hospital 
y otras acciones reivindicativas. 

Muchos han sido quienes han re-
conocido que, más allá de la la-
mentable muerte de nuestro veci-
no Enrique Gueron, esta “amarga 
victoria” (como la han descrito los 
compañeros de CGT) no habría sido 
posible sin la organización de un 
grupo de trabajadores y trabajado-
ras y su perseverancia para luchar 
contra aquello que consideraban 
injusto. Así, más allá del anuncio del 
conseller de Sanitat de la apertura 
las 24 horas de este servicio, estos 
compañeros han conseguido con-
vertirse en ejemplo para muchos 
otros que han visto en su práctica el 
camino a seguir: Organización con 
sus compañeras y compañeros, es-
tablecer vínculos con trabajadoras 
y trabajadores de otros sectores y 
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tomar un papel activo en la lucha 
por nuestras reivindicaciones. Justo 
aquello que los Boi Ruiz, Mercadé y 
compañía intentaron ocultar en to-
das sus declaraciones a los medios.

Se podrían citar muchos más, pero 
considero que estos ejemplos mar-
can tres puntos fundamentales a 
tener en cuenta para quienes nos 
decimos luchar, al menos de forma 
estratégica, por el fin del capitalismo:

  La imposibilidad de que los traba-
jadores seamos dueños de nuestras 
vidas si no estamos organizados.
  La hegemonía ideológica del capi-
talismo que nos lleva a aceptar dó-
cilmente que un empresario nos or-
ganice para desarrollar un trabajo, 
pero que no nos deja ver la posibili-
dad de organizarnos entre nosotros 
para evitar que ese trabajo se con-
vierta en una forma de explotación.

  La necesidad de referentes. Com-
pañeras y compañeros que de-
muestren en la práctica la necesi-
dad de romper con las estructuras 
impuestas.

Sin embargo y a día de hoy, estos 
referentes no son más que peque-
ñas islas que surgen en un momen-
to dado y vuelven a hundirse al 
poco tiempo en el mar de noticias 
que inundan los medios de comu-
nicación y las cabezas de las y los 
trabajadores. Noticias que hablan 
de la hora del cambio, de ruptura 
con el régimen del 78, de ciuda-
danía,... y que muestran las idas y 
venidas de organizaciones que se 
proponen mejorar nuestras con-
diciones de vida a cambio de que 
les habilitemos, con nuestros vo-
tos, los asientos necesarios en los 
diferentes ayuntamientos, parla-
mentos,... a los que se presentan. 
Noticias que vuelven a llevar a las 
trabajadoras y trabajadores a to-
mar un rol pasivo, esperando que 
un posible cambio en las institucio-

nes haga que su situación mejore.
En El dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte (1852), obra fundamen-
tal para analizar la realidad que 
vivimos actualmente, Karl Marx 
escribía lo siguiente: “Hegel obser-
va en alguna parte que todos los 
grandes hechos y personajes de la 
historia universal acontecen, por 
así decirlo, dos veces. Olvidó añadir 
que, una vez, como [gran] tragedia, 
y la otra, como [lamentable] farsa.”

Es por esto que, ahora que volve-
mos hablar de ruptura como hace 
casi 40 años, es necesario analizar 
lo que en su día acabó en [gran] tra-
gedia para evitar terminar hoy en 
una (lamentable) farsa.

En el 78, y a pesar de contar con un 
movimiento obrero combativo y con 
un más que aceptable nivel organi-
zativo, las direcciones de las organi-
zaciones políticas “más combativas” 
apostaron (y traicionaron) por un 
cambio de régimen a través de las 
vías institucionales de la democra-
cia burguesa (legalización de parti-
dos y sindicatos). Así, priorizaron el 
hacerse fuertes en estas institucio-
nes con el fin de poder condicionar 
a las burguesías nacionales sin com-
prender que con ello contribuían 
a crear el “orden” que legalizaba y 
afianzaba la opresión, amortiguan-
do los choques entre clases y privan-
do a las clases oprimidas de ciertos 
medios y procedimientos de lucha. 

En la situación actual, el grueso de 
las luchas reivindicativas vienen im-
pulsadas y guiadas, no por el mo-
vimiento obrero organizado, si no 

por los denominados movimientos 
sociales. Estos se caracterizan entre 
otros aspectos, por un alto grado de 
espontaneismo, por una alta ines-
tabilidad en cuanto al número de 
participantes en los mismos y por 
una composición interclasista. Sus 
posición como sujeto activo se da 
desde las categorías de ciudadano, 
usuario,... pero rara vez cómo tra-
bajadores o trabajadoras. A pesar 
de ello, y cómo vimos en los ejem-
plos del principio, vienen surgiendo 
desde hace unos años experiencias 
de lucha en el seno de los trabaja-
dores que hacen despertar en es-
tos la necesidad de organizarse. Del 
mismo modo, de estas experiencias 
comienzan a surgir lideres natura-
les capaces de centrar la atención 
de compañeras y compañeros de 
otras empresas que los visualizan 
como referentes y que están lla-
mados a jugar un rol fundamental 
de cara a potenciar la organización 
de los trabajadores como clase. 

Es fundamental que tanto las organi-
zaciones políticas actuales como los 
nuevos referentes de la clase traba-
jadora sean capaces de ver no sólo 
las posibilidades del momento ac-
tual, si no también sus limitaciones. 
Y, en consecuencia, valoren la im-
portancia de no dejar al descubier-
to ante el embate del enemigo los 
brotes, débiles aún, de esta nueva 
tendencia. Sólo de esta forma con-
tribuiremos a la necesaria organiza-
ción de la clase obrera que garantice 
las mayores probabilidades de éxito.

Manuel Villar
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No decimos nada nuevo si decimos 
que la represión vuelve a ser una 
cuestión muy presente en todo el 

movimiento obrero, a lo largo y ancho 
del Estado. Es por eso que se escriben 
artículos de este carácter, artículos don-
de se exponen casos de represión y sus 
valoraciones, en algunas ocasiones sien-
do los protagonistas de estos los escri-
bientes, como en este artículo.

El capítulo de represión que se expone 
aquí se da en un escenario donde la lu-
cha de clases es muy palpable, una jor-
nada de huelga general convocada en 
diferentes Estados de Europa, un Esta-
do, el español, que se deshace en una 
profunda crisis social y política, y una 
movilización obrera en el barrio de Va-
llecas, donde estas crisis son especial-
mente visibles. Los porcentajes de des-
empleo entre los jóvenes de entre 18 y 
25 años que superan el 50%, los cientos 
de desahucios al año, la pobreza infantil 
o la violencia policial como algo cotidia-
no son claros ejemplos, que mas allá de 
las estadísticas y los números, son rea-
lidades que se viven en el día a día de 
el vecindario y acrecientan la conflictivi-
dad social.

Mas allá de relatar lo que sucedió aquel 
catorce de Noviembre de dos mil doce, 
en el que la policía nos lleva a las depen-
dencias de la Brigada de Información en 
Madrid con una falsa acusación de te-
nencia de explosivos, después de iden-
tificarnos en lo que parecía un control 
rutinario a mi y a otra chica del barrio 

hasta que uno de los policías nos pre-
gunta por ese supuesto artefacto ex-
plosivo, el cual desde nuestra posición 
mas honesta solo podríamos especular 
sobre su procedencia y hacer el papel 
que no nos toca, el de juzgarlo, nos cen-
traremos en analizar el porque suceden 
episodios como este y analizarlo para 
entender a que nos enfrentamos.
 
La represión no es algo que surge de la 
nada, hay que tener en cuenta su carác
ter gradual de crecimiento en paralelo 
al crecimiento de la movilización social, 
sobre todo cuando esta adquiere un ca-
rác
ter revolucionario y plantea la lucha de 
clases como el principal motor de di-
cha movilización,  pero lo que esta-
mos viendo es un nuevo despertar del 
terror como arma principal alienado-
ra de la sociedad y con mas celo en el 
movimiento obrero, claro ejemplo es 
la llamada ley mordaza, que mediante 
el acoso económico y la privación de li-
bertad pretenden acabar con las movili-
zaciones contrarias a los intereses de la 
clase dominante.

Uno de nuestros papeles colectivos fun-
damentales debe ser el dar a conocer 
esta creciente represión, dar a entender 
que no son casos aislados , y a su vez 
ligarlo con el hecho de que viene or-
questada por un poder creado precisa-
mente para esto, los Estados.“El Estado, 
dice Engels, es más bien un producto de 
la sociedad cuando llega a un grado de 
desarrollo determinado; es la confesión 
de que esa sociedad se ha enredado en 
una irremediable contradicción consigo 
misma y está dividida por antagonis-
mos irreconciliables, que es importante 
conjurar. Pero a fin de que estos anta-
gonismos, estas clases con intereses 
económicos en pugna no se devoren a 
sí mismas y no consuman a la sociedad 
en una lucha estéril, se hace necesario 
un poder situado aparentemente por 

encima de la sociedad, llamado a amor-
tiguar el choque, a mantenerlo en los 
límites del “orden”. Y ese poder, nacido 
de la sociedad, pero que se pone por 
encima de ella se divorcia de ella más y 
más, en el Estado”.
F. Engels: “El origen de la familia, de la 
propiedad privada y del Estado”

Y para terminar de destripar esta cues-
tión del Estado como herramienta de 
opresión, debemos tener en cuenta el 
hecho de que esta represión viene or-
ganizada y amparada por la clase en el 
poder, la burguesía, que utiliza al Estado 
para el mantenimiento de sus intereses 
por encima de los de la mayoría.
 
“El hecho de querer conciliar las cla-
ses cuando objetivamente hay, en toda 
formación social bajo el modo de pro-
ducción capitalista, un conflicto de in-
tereses entre ellas, supone en sí mismo 
una toma de partido por la clase do-
minante y una consiguiente opresión 
de una clase por otra. Esta conciliación 
de las clases es la tarea fundamental 
del Estado: conciliación de las clases, 
con la condición de su subordinación 
a los intereses de la clase dominante.”
Illich Lenin, Vladimir: “El Estado y la re-
volución”

Estos análisis nos sirven para llenar el 
discurso contra la represión, un discur-
so que a veces queda vacio pues parece 
carecer de alternativa al actual modelo 
social, y una vez le demos este conteni-
do, conseguir que la toma de conciencia 
de la clase obrera, que aun que instinti-
vamente conoce su lugar en la pirámide 
social, carece de esa conciencia conse-
cuente y revolucionaria, sea cada vez 
mayor. La intención de analizar de este 
modo la represión no es otra que la de 
ligarla con los conflictos sociales que 
derivan precisamente de las contradic-
ciones de clase y su carácter irreconci-
liable, pues sin estas ligaciones seria una 
lucha banal en cuanto al crecimiento 
de las luchas sociales y en concreto al 
movimiento obrero, para algún día ser 
alternativa al poder actual, que al fin y 
al cabo este es el objetivo de todos los 
luchadores represaliados en jornadas 
como aquel catorce de Noviembre.                                             

 
Alfonso Fernández Ortega
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1.Per què Rescat? Perquè exis-
teix? A quina visió de la reali-

tat respon?

Rescat és un col·lectiu que exis-
teix per respondre a la solida-
ritat antirepressiva intramurs, 
quan una persona per lluites 
polítiques és privada de la seva 
llibertat, entenem que la lluita 
pot comportar diferents nivells 
de repressió, entre ells la presó, 
i es aquí on nosaltres actuem.

2. Per a què Rescat? Què voleu 
aconseguir? Què perseguiu? Qui-
nes perspectives de futur teniu?

Per lluitar en defensa dels drets 
de les persones que han sigut con-
demnades o estan  a presó per 
motius polítics, el que voldríem és 
molt ampli, des de el fi de la dis-
persió de les preses i presos polí-
tics, l’alliberament de presos en 
malaltia terminal, el respecte dels 
drets humans dins del sistema pe-
nitenciari, l’abolició de la tortura...

3. Des de quan fa què existiu? 
quina és la vostra història? qui-
na diferència hi ha entre Rescat i 
Alerta Solidària?

Rescat existeix des de mitjans del 
2001 fruit de l’unió de diversos 
grups de suport antirepressius 
creats arran de la desarticulació 
de l’últim Comando Barcelona de 

l’organització polític-armada bas
ca E.T.A., aquests grups donaven 
suport individual per als dife-
rents presos i preses i els varen 
aglutinar sota el mateix nom.
La principal diferencia entre Res-
cat i Alerta Solidaria, radica en 
que Rescat fa una feina princi-
palment intramurs que és quan 
la persona esta complint con-
demna, i Alerta Solidaria treballa 
principalment la defensa prèvia 
als judicis i durant els mateixos.

4. Què feu Rescat? En quins pro-
jectes treballeu? Quins són els re-
sultats del vostre treball?

Treballem sobretot en intentar co-
brir les necessitats de les persones 
repressaliades, a mes, d’informar 
de la situació dels presos i preses 
polítiques  i donar suport als fami-
liars de les persones en presó.

5. Quin és el mètode de treball 
col·lectiu? amb qui us organitzeu?

El mètode de treball de Rescat 
com a col·lectiu antirepressiu 
és de forma assembleària, i ens 
coordinem amb diferents grups 
de suport antirepressiu a nivell 
comarcal dins de l’àmbit dels 
Països Catalans, amb diferents 
assemblees de l’esquerra inde-
pendentista i sectors llibertaris.

6. Quines són les vostres necessi-
tats?

Les que qualsevol col·lectiu an-
tirepressiu acostuma a necessi-
tar, ajudes econòmiques per fer 
la feina sense problema i gent 
amb ganes de treballar la solida-
ritat antirepressiva, entre altres.

7. Teniu alguna aliança amb algu-
na altra organització a nivell in-
ternacional? en què consisteixen 
aquestes aliances?

Treballem puntualment amb dife-
rents organitzacions de fora dels 
Països Catalans, sobretot amb or-
ganitzacions basques o gallegues.
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Com a SEPC- URV, ens hem 
vist motivats a fer una con-
testa escrita a l’article que 

va escriure la Federació de Joves 
Comunistes de Catalunya ( FJCC) 
degut a que trobem el seu anàlisi 
incorrecte en certs aspectes. Una 
de les primeres incoherències de 
l’article està en la part que parla 
de la Vaga de  Saragossa. Com a 
SEPC considerem erroni analit-
zar com una victòria el fet que es 
buidessin les aules en una vaga. 
Per als estudiants, igual que per 
als treballadors, la vaga no ha de 
ser un fi, sino  un mitjà per obte-
nir resultats en les seves reivin-
dicacions. La vaga hagués estat 
realment una victòria si com diu 
al cartell s’haguéssin eliminat les 
taxes, la LOMQE i les retallades.
 

D’altra banda, per a natros si 
que és un exemple de victòria 
la lluita que van realitzar les 
Companyes de l’Assamblea de 
la Facultat de Biologia de la UB, 
que aspirant a objectius petits i 
concrets, han aconseguit parar 
la pujada de preus del bar rea-
litzant un boicot amb el suport 
de la majoria de l’estudiantat.

Un altre fet que no s’ajusta a la 
realitat tarragonina és l’anàlisi de 
la inexistència d’assemblees de 
facultat a la ciutat, ja que exis-
teix una assemblea de Filologia 
Catalana des de fa un any i una 
assemblea d’Educació i Psicolo-
gia creada aquest curs formades 
per estudiants al marge de Sindi-
cats i organitzacions polítiques. 

Tot i que encara d’una forma molt 
embrionària, aquestes dues es-
tructures representen el que en 
un futur podria ser el front únic 
d’estudiants de Tarragona plan-
tejat a l’article. Un dels nostres 
objectius com a sindicat és que 
aquestes assemblees creixin i en 
neixin de noves a la ciutat de Ta-
rragona, ja que també creiem que 
el moviment estudiantil s’articula 
millor en assemblees de facul-
tat que en sindicats centralistes.
 
Per concluir animem al FJCC a 
que es pose en contacte amb les 
assemblees de facultat ja esta-
blertes que hem dit més amunt, 
ja que com a SEPC hem treballat 
conjuntament i seguim fent-ho i 
hem obtingut uns bons resultats.
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Fa uns mesos, TV3 va emetre un programa 
de rutes per territoris de Catalunya. Hi va 
haver un dels capítols que es va centrar a 

les Terres de l’Ebre i van entrevistar un home 
d’uns cinquanta o seixanta anys que s’havia de-
dicat tota la seva vida a la pesca i a l’arròs. Quan 
li van preguntar sobre el transvasament del riu 
va dir que no trobarien ningú d’aquelles terres 
que hi estigués a favor, per lògica. El Delta, com 
a delta, està en regressió degut a la gran quanti-
tat de pantans que impedeixen que baixin sedi-
ments la qual cosa provoca que s’estigui enfon-
sant per la poca compactació de la terra. Com a 
conseqüència, l’aigua salada de la mar penetra 
endins per la insuficient força del riu. La terra 
està tan salinitzada que no es pot fer horta, no-
més arròs. En aquest fet, però, se li ha afegit el 
problema del caragol maçana que es menja la 
planta de l’arròs i impedeix que creixi. A les Te-
rres de l’Ebre hi viuen pocs habitants —en re-
lació a la totalitat d’habitants dels Països Cata-
lans— i els interessos econòmics i demogràfics 
de les àrees més poblades són molt més elevats 
que no pas el fet de tindre uns quants pagesos 
contents. Són uns 200.000 habitants, és a dir, 
com la ciutat de Sabadell o com dues vegades la 
ciutat de Reus. D’aquest conjunt, caldria restar 
els jóvens ebrencs que van a estudiar a fora de 
les seves terres i ja no tornen als seus pobles —i 
ja no parlem que es dediquin al sector primari 
com els seus pares i avis. 

Els problemes que exposava aquest home es ba-
sen en tres eixos principals: la supremacia dels 
interessos econòmics per sobre la riquesa eco-

lògica; uns interessos demogràfics, que pel sim-
ple fet de ser menys habitants no tenen tant de 
poder ni atenció; i uns interessos polítics, on la 
política regional és clarament centralitzadora. 
Aquestes tres mateixes causes es poden extra-
polar a altres problemàtiques que malmeten la 
diversitat, riquesa i sostenibilitat. 

La diversitat és riquesa i on hi ha diversitat hi 
ha diferència. Sovint, i malauradament, aquesta 
diferència que ens proporciona la diversitat pro-
voca desigualtat. El procés de globalització que 
ja fa anys que s’està consolidant està abordant 
tots els aspectes de la vida de les persones. Afec-
ta la decisió del jovent que ha de triar carrera 
universitària, influeix en la feina de què treba-
lla la gent, en el sou que cobren els treballadors, 
en el lloc on viuen les persones, en el preu dels 
habitatges, en el model educatiu, en el tipus 
d’aliments que cada dia mengem i la seva proce-
dència, en el sistema polític d’un país, en l’opció 
sexual de les persones i, fins i tot, també influeix 
en la llengua que parla habitualment un grup de 
gent. Aquest poder que està emergint arreu del 
món a través de la globalització és el neolibera-
lisme amagat sota la bandera de la universalitat 
i en podem sortir més perjudicats del que ens 
pensem. 

Kepa Acero va sentenciar amb un to de denún-
cia que «estem matant totes les cultures del món 
sota la bandera d’allò universal». I és que hem 
de fixar-nos bé en la finalitat per a què ha es-
tat impulsat aquest projecte de la globalització. 
L’objectiu primordial no és res més que estrèn-
yer lligams entre estats per finalitats únicament 
i exclusivament econòmiques i polítiques. El 
neoliberalisme econòmic es basa en una inter-
nacionalització de l’economia en la qual pretén 
assolir un model de lliure mercat i que els po-

Del liberalisme econòmic 
al liberalisme lingüístic

Lluitarem contra el fort mentre siguem febles
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.
Lluís Maria Xirinacs
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ders públics no hi puguin interferir. Amb aques-
ta premissa, només es tenen en compte els in-
teressos empresarials. Amb aquest fi és evident 
que aquesta globalització no pot ser beneficiosa 
ni per a les llengües ni per a les persones. Si per 
aconseguir més benefici empresarial les llen-
gües són un element clau doncs els sistema les 
mantindrà i potenciarà; però si, pel contrari, 
per aconseguir més benefici econòmic les llen-
gües són un element destorbador, el sistema 
s’encarregarà d’apartar-les, banalitzar-les i, així, 
destruir-les. Es manté, doncs, la llei del poderós 
contra el feble, una visió darwiniana d’entendre 
el món. Si existeix una llengua amb un poten-
cial econòmic i polític al darrere doncs aquesta 
llengua serà «útil», «necessària» i «de més va-
lor». En canvi, una llengua que només es parli 
en un lloc ignorat per les potències que guien la 
globalització, quedarà relegada a la ignorància 
absoluta, a l’ocultació, a la persecució en cas que 
intenti lluitar per la seva dignificació i, com a úl-
tim pas, a la desaparició. 

L’any passat al diari El Periódico van entrevis-
tar un jove australià que parlava moltes llen-
gües. Tot i parlar perfectament l’anglès, va de-
nunciar que aquesta llengua «s’ha estès massa 
i s’ha instrumentalitzat per crear divisions de 
classe, destruir la diversitat cultural i homoge-
neïtzar el pensament». Aquesta frase ens ha de 
fer reflexionar, i ja no tant sols des d’una òptica 
ecolingüística, sinó des d’una visió política. Qui 
sap anglès té prestigi, qui sap anglès triomfa a la 
vida. Encara diria més, qui neix en un país an-
glòfon té moltes més facilitats de tenir prestigi 
i triomfar per aquest simple fet. Ben bé per una 
qüestió de bressol, com qui neix als EUA que té 
més prestigi que algú que neix a Sàhara, per po-
sar un exemple. La llengua preval segons el po-
der polític i econòmic en l’estat que visquis. I si 
ha nascut en una nació ignorada per l’economia 
global doncs no interesses, no ets ningú. 

Algú podria mirar de justificar que l’anglès, 
l’espanyol, el rus o l’alemany són llengües «ma-
joritàries», que la parlen molta gent i, per tant, 

són més «necessàries». ¿És que potser ens co-
municarem amb tots els milions de persones 
que parlen aquestes llengües? ¿Justifica aquest 
fet que esdevingui la llengua de comunicació 
mundial? Això no deixa de ser un prejudici. No 
té cap valor científic el fet d’analitzar i valorar 
les llengües segons la quantitat de parlants que 
té cadascuna. Aquesta classificació és purament 
subjectiva i intencionada per tal de fer creure a 
la gent la suposada importància i valor d’unes 
llengües per sobre d’altres. De la mateixa mane-
ra que no tenim en compte que hi ha més formi-
gues que cigonyes al món i tampoc donem més 
importància a les formigues pel fet de ser-ne 
més o als elefants per ser més forts, tampoc hau-
ríem de tenir en compte que hi ha més parlants 
de l’anglès o espanyol que del swahili o sard. I en 
cas que algú volgués establir una llengua «inter-
nacional», per què hauríem d’agafar la llengua 
del poder econòmic vigent? El fet que una llen-
gua tingui tants milions de parlants amb tant 
poc temps és per algun fet que més valdria no 
presumir: conquestes, colonitzacions, repres-
sió, genocidis. Si la lingua franca a dia d’avui 
és l’anglès és perquè hi ha uns estats amb po-
der polític, econòmic i científic a nivell mundial 
que tenen aquesta llengua com a pròpia. Quan el 
poder polític i econòmic a nivell mundial canviï 
d’aquí uns anys també canviarà la lingua franca 
en favor del poder.

Ens parlen de llibertat quan volen dir lingüicidi, 
ens parlen d’igualtat quan volen dir uniformitat. 
Aquest liberalisme lingüístic ve marcat, per tant, 
pel liberalisme econòmic, el neoliberalisme en 
general. El que el capitalisme fa amb els treba-
lladors, també ho fa amb les llengües.

Cal deixar ben clar que a mesura que el món 
canvia, les llengües també ho fan. Una llengua 
és un ens viu que evoluciona i pot comportar-li 
la desaparició o bé la creació d’altres llengües di-
ferents. L’exemple paradigmàtic d’aquest procés 
és el cas del llatí. És l’evolució base d’una llen-
gua. Ara bé, no és el mateix que els parlants fa-
cin viva la llengua i la vagin canviant fins al punt 
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que no es reconegui a la que parlaven els seus 
antecessors que no pas que se’ls imposi una altra 
llengua i que, a través d’un procés de repressió, 
facin desaparèixer la llengua autòctona d’un te-
rritori, juntament amb la seva cultura i manera 
de viure. Vegem-ne un exemple. 

Ens situem a França, al segle XVIII, durant la 
Revolució Francesa. Els revolucionaris france-
sos volien construir —i ho van aconseguir— la 
gran nació francesa, el nou gran estat modern 
de l’època sota el lema Liberté, égalité, frater-
nité. Per a ells, que tothom fos «igual», signi-
ficava que tothom parlés la mateixa llengua, 
l’única llengua que s’havia de fer servir per cons-
truir aquest estat modern unit, ben unit. És així 
com ja van aparèixer la terminologia del patois 
(patuès) amb un caràcter despectiu. A través 
d’aquesta màxima, els revolucionaris van aco-
tar-se a la idea que si eres francès havies de par-
lar francès i qui no parlava aquesta llengua era 
considerat «contrarevolucionari» ja que seguia 
les idees que ells asso-
ciaven als reaccionaris. 
Així s’ha creat la nació 
francesa actual i la con-
cepció de la seva intoca-
ble «República», discurs 
que assumeixen i presu-
meixen fins i tot moltes 
de les esquerres d’aquest 
estat. Els qui hauran es-
tudiat una mica amb deteniment el tema de ben 
segur que d’alguna font oral hauran sentit a dir 
que a les escoles franceses, fa qüestió de dèca-
des, encara hi havia cartells que posaven Parlez 
français, soyez propres («Parleu francès, sigueu 
nets»). O bé, en les normes que tenien els estu-
diants francesos a la Bretanya és que, entre al-
tres coses, els era prohibit de parler breton et de 
cracher a terre («parlar bretó i escopir a terra»). 
Així és com s’ha educat lingüísticament i encara 
se segueix fent a moltes parts del món.

Si preguntéssim ara mateix a qualsevol persona 
quines són les llengües que es parlen a l’estat 
francès de ben segur que una gran majoria di-
ria únicament la llengua francesa. La visió re-
duccionista, simplista i imperial ha calat. No 
obstant això, l’occità, el bretó, el basc, el cata-

là, el neerlandès, el romanx, el cors, el tahitià, 
el gal·ló, l’alsacià... encara es continuen par-
lant en aquest estat, tot i la situació agonitzant 
en què es troben, procés pràcticament irrever-
sible. Hem assumit aquesta idea fins al punt 
d’identificar un estat amb una llengua. Així, 
l’imperialisme ha pogut justificar la seva políti-
ca i assentar les seves bases per crear els estats 
ben centralistes i unificats, el que pretén fer la 
UE i totes les potències mundials. El fet de par-
lar i promoure aquestes llengües «patueses» en 
els territoris d’on són ancestrals és un símbol de 
lluita antiimperialista, de no voler ser assimilat 
per l’opressor, de no abdicar ni obeir les lleis im-
posades, de no agenollar-se ni rendir-se davant 
el poder polític imposat. I el més important: de 
justícia, de respecte i del trencament de la idea 
liberal i reduccionista.

De la mateixa manera que des d’una vessant 
ecològica s’ha lluitat en defensa dels animals 
en perill d’extinció i contra les espècies invaso-

res com el caragol maça-
na o que es lluita contra 
l’explotació del nostre 
territori com les pedreres 
que volen fer a les nostres 
comarques, doncs cal res-
pectar i protegir aquelles 
llengües que es troben 
en perill de desaparèixer 
i que han vist atacats els 

seus sistemes lingüístics que han desestabilitzat 
el seu procés base evolutiu (no pas l’evolució i 
els canvis que pateixen les llengües per natura-
lesa). El fet de defensar-les, promoure-les, estu-
diar-les i reivindicar-les és una altra lluita més 
contra el liberalisme. Així, trobo molt encerta-
des les paraules de Jesús Tuson que hauria de 
ser la base d’aprenantatge i defensa de qualse-
vol llengua: «Una educació integral de la perso-
na ha d’implicar l’amor no xovinista a la pròpia 
llengua, el seu cultiu i el coneixement dels seus 
recursos expressius. I també l’interès vers les al-
tres llengües com a vehicles de comunicació amb 
d’altres pobles i d’altres cultures, tant si són ava-
lades per fronteres estatals com si no ho són.»

Xavier Magriña
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Ens diran i de fet ho diuen, que 
l’obertura de l’Hemodinàmica car-
díaca les 24h, no té res a veure amb 

la lluita impulsada per aquesta secció sindi-
cal, que va començar  ara fa justament tres 
anys, al gener del 2012, quan van conèixer 
el cas del pacient Felipe Ribas, que amb 
valentia va denunciar públicament la seva 

peregrinació y les mancances que patíem (i 
que seguim patint com a Hospital).

  ser et on euq  ,neuid oh tef ed I narid snE
que veure amb  els successius tancaments 
a  l’Hospital, que van comptar amb el su-
port de diverses associacions i col·lectius, 
el sindicat COBAS, l’Assemblea del 15M de 

Secció sindical de CGT a l’Hospital Joan XXIII
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Tarragona, la Plataforma en Defensa dels 
Drets Públics i el Grup de Treball en De-
fensa de la Sanitat Pública de Tarragona. 
Ni la marxa que ja al 2013 es va fer des de 
l’Hospital fins a Delegació Territorial de 
Salut per visualitzar la nostra demanda.

Repetiran fins al cansament, que no saben 
res de la recollida de signatures i de la pre-
sencia constant, en forma de taules infor-
matives, fetes setmana a setmana, durant 
tres anys, al vestíbul de l’Hospital Joan 
XXIII. 

Aquest treball continu fet a l’ Hospital, va 
forçar en el seu moment l’ampliació de l’ 
horari d’atenció d’aquesta Unitat que lla-
vors nomes obria de 8h a 17h de dilluns a 
divendres restant tancat els caps de setma-
na i festius. Però ells no esmentaran  que la 
pressió popular els va obligar a modificar 
l’horari, encara que no el necessari.

Ens diran i de fet ho diuen, que la persis-
tència y constància de la que s’ha donat 
prova, senzillament mai no han existit.

 Ens diran i de fet ho diuen, que l’obertura 
de l’Unitat d’Hemodinàmica les 24h, no té 
res a veure amb la recent mort d’Enrique 
Gheron.

Ens diran i de fet ho diuen, que no podem 
erigir-nos en portaveus de tota la ciutada-
nia de Tarragona, però 17410 signatures, 
registrades al la Delegació Territorial de 
Salut, adreçades a Boí Ruiz, Conseller de 
Salut i a Josep Mercadé, Delegat Territo-
rial de Salut de Tarragona, avalen i enfor-

teixen les nostres accions.

Ens diran i de fet ho diuen, que las mani-
festacions de suport a  aquesta causa no 
han fet canviar res, no han servit per a res i 
a més a més  “eren 10 persones”

Ens diran i de fet ho diuen, que la nostra 
lluita que ha anat creixem i ampliant-se 
fins a desembocar en l’ocupació del Servei 
Territorial de Salut durant cinc dies, era 
una exageració, un afany de protagonisme, 
que de totes maneres ja estava previst que 
l’Unitat d’Hemodinàmica Cardíaca s’obrís 
enguany les 24h.

Malgrat tot aquesta ocupació ens ha demos-
trat, que la desobediència i l’acció directa, 
han trobat resposta a la resta de la societat, 
que ha fet seva aquesta lluita, convencent 
a cada vegada mes gent de la necessitat de 
no acotxar el cap, no deixar-se convence 
per les bones paraules, no dir-nos mes “es 
impossible”, “ es injust, però... que podem 
fer nosaltres”, “perquè intentar-ho si ja se 
sap el que hi ha!”

Negaran l’evidencia fins que la mentida 
repetida mil vegades i el silenci es conver-
teixin en veritat,  per por companyes i com-
panys segueixin el nostre exemple. Aques-
ta experiència, que prova que pot haver 
victòries, però per poder arribar a aquestes 
victòries el camí que ningú pot recórrer en 
el nostre lloc passa per no resignar-se, per 
no rebaixar demandes, per buscar aliats i 
per confiar en els s companys, treballadors 
i pacients.

Ens diran i de fet ho diuen, que no es possible i 
nosaltres respondrem: 

Sense lluita no hi ha revolució!
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Com ja és una costum des de fa 
uns mesos comentar i analitzar 
entre les línies dels articles de 
l’Indicador d’Economia, del que 
cada mes és ja una de les meves 
lectures rutinàries al llarg dels 
seus trenta dies. Per tan m’he 
disposat a buscar entre tots els 
números, noticies i comentaris 
en els quals les dones tingues-
sin un paper principal ja fos en 
el rol d’empresari o com és diu 
avui en dia alhora de començar 
un negoci, una emprenedora i 
per altre banda com a treballa-
dora dins d’una empresa; ja que 
s’aproxima el mes de març i amb 
la intenció d’analitzar i convidar 
a la reflexió sobre aquesta qües-
tió; però a mesura que tornava 
a repassar els diferents números 
amb prou feines trobava algun 
article on la protagonista fos una 
dona, en qualsevol dels rols que 
acabo d’esmentar, amb prou fei-
nes he trobat algun article escrit 
per una dona, ja ni parlem de la 
situació de la dona dins del mer-
cat laboral o dins els consells 
d’administració dels quals no hi 
ha ni la més mínima menció ni 
per casualitat en unes poques lí-
nies, en una primera observació 
podríem dir que la qüestió de la 
igualtat entre els dos sexes en 
els diferents nivells del nostre 
teixit socioeconòmic.

Però que es pot extreure 
d’aquest anàlisis sobre el tracta-
ment que es donà en aquest mi-
tja ?.  La primera idea que crec 
que caldria recalcar és la im-
portància que té la dona com a 
subjecte individual i alhora com 
a subjecte col•lectiu dins del tei-
xit socioeconòmic, és a dir si pel 
món empresarial i en definitiva 
pel propi sistema capitalista, on 
sembla ser que a primera vista 
no hi ha cap distinció entre se-
xes alhora de realitzar qualsevol 
tipus de feina ja sigui com a tre-
balladora o com a empresària, 
però quan comencem a analitzar 
tot aquest entramat es poden 
observar certes tendències que 
indiquen que no es donà aques-
ta igualtat entre els dos sexes 
dins de la maquinaria producti-
va capitalista, per començar es 
pot veure en els salaris, un dels 
temes més habituals del que es 
parla alhora de la situació de 
la dona en el mercat laboral és 
que el salari que cobra una dona 
quan realitza qualsevol treball 
en la immensa majoria de les 
empreses i negocis és més baix 
que el d’un home, si no recor-
do malament en el nostre cas 
pot variar entre un 5% i un 15%, 
però per quina raó es produeix 
aquesta desigualtat en el salari i 
un dels arguments més antics i 

que encara avui en dia s’utilitza 
que és el tema de la maternitat, 
és a dir que pel fet de que la dona 
pugui quedar-se embarassada i 
que per tan en aquell moment 
deixaria de treballar, amb exem-
ples com aquests es pot veure 
que per als ulls de l’empresariat 
no mira a la dona de la mateixa 
manera que l’home.

Si la visió que es té de les dones 
per part de la classe empresarial 
no és la mateixa, que comporta 
per a una dona voler desenvo-
lupar la seva carrera professio-
nal com es pot veure en molts 
exemples de dones que acaben 
ser dirigents de grans corpora-
cions o de institucions públiques 
com seria el cas d’un govern, un 
cas seria la cancellera alemanya 
Àngela Merkel. Que podem veu-
re en aquests casos amb la dona 
?. Aquesta és la segona idea que 
crec que és necessari recalcar, el 
sistema organitzatiu capitalista 
es basa en el sistema patriarcal, 
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que pe definició és un sistema 
vertical i jeràrquic on l’estructura 
està controlada per  un sexe, 
el masculí, que per mantenir 
aquest control exerceix la domi-
nació contra l’altre sexe, el feme-
ní, i aquesta mateixa dominació 
es veu traslladada a la jerarquia 
del sistema capitalista que com-
porta per a la dona la renuncia 
a la seva identitat sexual i mas-
culinitzar-se per poder exercir el 
mateix rol dominador de l’home 
sobre els seus subalterns, aquest 
procés acaba convertint-se en 
una negació de la dona com a 
subjecte autònom de l’home 
i així es trasllada al conjunt del 
sexe femení perquè en el fons 
nega la capacitat autònoma de 
la dona, tan individualment com 
col·lectivament, per tan el siste-
ma capitalista nega que la dona 

com a tal pugui servir com a tal, 
relegant-la a una sola activitat 
pròpia per a la qual és indispen-
sable la seva condició femenina, 
que és la tasca de la reproduc-
ció de la força de treball, és a dir 
per al capitalisme la única funció 
que té la dona és engendrar fills 
per tal de que el sistema disposi 
de més força de treball.

Dit això, la tercera idea que cal 
destacar és que la lluita femi-
nista no consisteix en buscar la 
suposada igualtat entre homes 

i dones de la forma que diu el 
feminisme interclassista que diu 
que la justícia per la dona passa 
per imposar la paritat en les ins-
titucions i organitzacions capita-
listes, per augmentar els salaris o 
altres reformes que no eliminen 
el sistema patriarcal inherent 
al sistema. Per tan per aquesta 
raó  la lluita per la emancipació 
femenina ha d’estar lligada a la 
lluita de la classe treballadora 
contra el capitalisme, al contrari 
del que diuen algunes tendèn-
cies del feminisme interclassista 
que entén la lluita exclusiva de 
la dona veient a tots els homes 
com a enemics.

Per concloure, és necessari 
ressaltar que la lluita contra el 
patriarcat és la mateixa lluita 
contra el capitalisme que l’ha 
utilitzat alhora d’estructurar el 
seu model de dominació i ex-
plotació, per aquesta raó és que 
els treballadors i les treballado-
res s’uneixin per lluitar contra 
aquest regim que es sustenta 

del’explotació de les classes sub
alternes que són els treballadors 
i les treballadores, en el seu cas 
també alhora de la reproducció 
que el sistema entén com la pro-
ducció de nova força de treball, 
per això és totalment necessari 
deixar clar que els homes treba-
lladors han d’eradicar els com-
portaments patriarcals perquè 
és indispensable per acabar amb 
el capitalisme i en el cas de les 
dones treballadores eradicar la 
visió negativa pròpia del feminis-
me interclassista i per descomp-
tat l’esforç conjunt per tal de fu-
sionar les diferents lluites en una 
sola que té com a últim objectiu 

l’emancipació de l’especia hu-
mana de l’explotació i la domi-
nació capitalistes. 

L’Indicador d’Economia num. 
Abril 2014 a Gener 2015
                                                                                                      

El Noi del Pa
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Laten en el Perú las primeras 
inquietudes feministas. Exis-
ten algunas células, algunos 

núcleos de feminismo. Los pro-
pugnadores del nacionalismo 
a ultranza pensarían probable-
mente: he ahí otra idea exóti-
ca, otra idea forastera que se in-
jerta en la mentalidad peruana.

Tranquilicemos un poco a esta 
gente aprensiva. No hay que ver 
en el feminismo una idea exó-
tica, una idea extranjera. Hay 
que ver, simplemente, una idea 
humana. Una idea característi-
ca de una civilización, peculiar a 
una época. Y, por ende, una idea 
con derecho de ciudadanía en 
el Perú, como en cualquier otro 
segmento del mundo civilizado.

El feminismo no ha aparecido en 
el Perú artificial ni arbitrariamen-
te. Ha aparecido como una con-
secuencia de las nuevas formas 
del trabajo intelectual y manual 
de la mujer. Las mujeres de real 
filiación feminista son las muje-
res que trabajan, las mujeres que 
estudian. La idea feminista pros-
pera entre las mujeres de oficio 
intelectual o de oficio manual: 
profesoras universitarias, obreras. 
Encuentra un ambiente propicio a 
su desarrollo en las aulas univer-
sitarias, que atraen cada vez más 

a las mujeres peruanas, y en los 
sindicatos obreros, en los cuales 
las mujeres de las fábricas se en-
rolan y organizan con los mismos 
derechos y los mismos deberes 
que los hombres. Aparte de este 
feminismo espontáneo y orgánico, 
que recluta sus adherentes entre 
las diversas categorías del trabajo 
femenino, existe aquí, como en 
otras partes, un feminismo de di-
letantes un poco pedante y otro 
poco mundane. Las feministas de 
este rango convierten el feminis-
mo en un simple ejercicio litera-
rio, en un mero deporte de moda.

Nadie debe sorprenderse de que 
todas las mujeres no se reúnan en 
un movimiento feminista único. El 

feminismo tiene, necesariamente, 
varios colores, diversas tendencias. 

Se puede distinguir en el feminis-
mo tres tendencias fundamen-
tales, tres colores sustantivos: 
feminismo burgués, feminismo 
pequeño-burgués y feminismo 
proletario. Cada uno de estos fe-
minismos formula sus reivindica-
ciones de una manera distinta. 

La mujer burguesa solidariza su 
feminismo con el interés de la 
clase conservadora. La mujer 
proletaria consustancia su femi-
nismo con la fe de las multitudes 
revolucionarias en la sociedad fu-
tura. La lucha de clases –hecho 
histórico y no aserción teórica- 



FORMACIÓ22

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

se refleja en el plano feminista. 
Las mujeres, como los hombres, 
son reaccionarias, centristas o 
revolucionarias. No pueden, por 
consiguiente, combatir juntas la 
misma batalla. En el actual pano-
rama humano, la clase diferencia 
a los individuos más que el sexo.

Pero esta pluralidad del feminismo 
no depende de la teoría en sí mis-
mo. Depende. Más bien, de sus 
deformaciones prácticas. El femi-
nismo, como idea pura, es esen-
cialmente revolucionario. El pen-
samiento y la actitud de las mujeres 
que se sientan al mismo tiempo fe-
ministas y conservadoras carecen, 
por tanto, de íntima coherencia.

El conservatismo trabaja por man-
tener la organización tradicional de 
la sociedad. Esa organización niega 
a la mujer los derechos que la mujer 
quiere adquirir. Las feministas de la 
burguesía aceptan todas las conse-
cuencias del orden vigente, menos las 
que se oponen a las reivindicaciones 
de la mujer. Sostienen tácitamente la 
tesis absurda de que la sola reforma 
que la sociedad necesita es la refor-
ma feminista. La protesta de estas fe-
ministas contra el orden Viejo es de-
masiado exclusiva para ser válida.
Cierto que las raíces históricas del 

feminismo están en el espíritu li-
beral. La revolución francesa con-
tuvo los primeros germenes del 
movimiento feminista. Por prime-
ra vez se planteó entonces, en tér-
minos precisos, la cuestión de la 
emancipación de la mujer. Babeuf, 
el leader de la conjuración de los 
iguales, fue un assertor de las rei-
vindicaciones feministas. Babeuf 
arengaba así a sus amigos: “no im-
pongáis silencio a este sexo que no 
merece que se le desdeñe. Real-
zad más bien la más bella porción 
de vosotros mismos. Si no contáis 
para nada a las mujeres en vues-
tra república, haréis de ellas pe-
queñas amantes de la monarquía.

Su influencia sera tal que ellas la 
restaurarán. Si, por el contrario, 
las contáis para algo, haréis de 
ellas Cornelias y Lucrecias. Ellas 
os darán Brutos, Gracos y Scevo-
las.” Polemizando con los anti-fe-
ministas, Babeuf hablaba de “este 
sexo que la tiranía de los hombres 
ha querido siempre anonadar, de 
este sexo que no ha sido inútil 
jamás en las revoluciones”. Mas 
la revolución francesa no quiso 
acordar a las mujeres la igualdad 
y la libertad propugnadas por es-
tas voces jacobinas o igualitarias.

 Los Derechos del Hombre, como 
una vez he escrito, podían ha-
berse llamado, más bien Dere-
chos del Varón. La democracia 
burguesa ha sido una democra-
cia exclusivamente masculina.

Nacido de la matriz liberal, el femi-
nismo no ha podido ser actuado 
durante el proceso capitalista. Es 
ahora, cuando la trayectoria histó-
rica de la democracia llega a su fin, 
que la mujer adquiere los derechos 
políticos y jurídicos del varón. Y es 
la revolución rusa la que ha conce-
dido explícita y categóricamente 
a la mujer la igualdad y la libertad 
que hace más de un siglo recla-
maban en vano de la revolución 
francesa Babeuf y los igualitarios.
Mas si la democracia burguesa 
no ha realizado el feminismo, ha 
creado involuntariamente las con-
diciones y las premisas morales y 
materiales de su realización. La ha 
valorizado como elemento pro-
ductor, como factor económico, 
al hacer de su trabajo un uso cada 
día más extenso y más intenso. 

El trabajo muda radicalmente la 
mentalidad y el espíritu femeni-
nos. La mujer adquiere, en virtud 
del trabajo, una nueva noción de 
sí misma. Antiguamente, la socie-
dad destinaba a la mujer al matri-
monio o a la barraganía. Presen-
temente, la destina, ante todo, al 
trabajo. Este hecho ha cambiado 
y ha elevado la posición de la mu-
jer en la vida. Los que impugnan 
el feminismo y sus progresos con 
argumentos sentimentales o tra
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dicionalistas pretenden que la mu-
jer debe ser educada sólo para el 
hogar. Pero, prácticamente, esto 
quiere decir que la mujer debe 
ser educada sólo para funciones 
de hembra y de madre. La defensa 
de la poesía del hogar es, en reali-
dad, una defensa de la servidum-
bre de la mujer. En vez de ennoble
cer y dignificar el rol de la mujer, 
lo disminuye y lo rebaja. La mujer 
es algo más que una madre y que 
una hembra, así como el hom-
bre es algo más que un macho.
El tipo de mujer que produzca 
una civilización nueva tiene que 
ser sustancialmente distinto del 
que ha formado la civilización que 
ahora declina. 

En un artículo sobre la mujer y la 
política, he examinado así algu-
nos aspectos de este tema: “a los 
trovadores y a los enamorados de 
la frivolidad femenina no les falta 
razón para inquietarse. El tipo de 
mujer creado por un siglo de re-
finamiento capitalista está conde-
nado a la decadencia y al tramon

to. Un literato italiano, Pitigrillo, 
clasifica a este tipo de mujer con-
temporánea como un tipo de ma-
mífero de lujo.

“Y bien, este mamífero de lujo se 
irá agotando poco a poco. A me-
dida que el sistema colectivista 
reemplace al sistema individualis-
ta, decaerán el lujo y la elegancia fe-
meninas.La humanidad perderá algu-
nos mamíferos de lujo; pero ganará 
muchas mujeres. Los trajes de la mu-
jer del futuro serán menos caros y sun-
tuosos; pero la condición de esa mujer 
será más digna. Y el eje de la vida fe-
menina se desplazará de lo individual 
a lo social. La moda no consistirá ya en
la imitación de una moderna 
Mme. Pompadour ataviada por 
Paquín. Consistirá, acaso, en la imi-
tación de una Mme. Kollontay.Una 
mujer, en suma, costará menos, pero 
valdrá más.’“

El tema es muy vasto. Este breve 
artículo intenta únicamente cons-
tatar el carácter de las primeras 
manifestaciones del feminismo 
en el Perú y ensayar una interpre
tación muy sumaria y rápida de 
fisonomía y del espíritu del movi-
miento feminista mundial. A este 
movimiento no deben ni pueden 
sentirse extraños ni indiferentes 
los hombres sensibles a las gran-
des emociones de la época. La 
cuestión femenina es una parte de 
la cuestión humana. El feminismo 
me parece, además, un tema más 
interesante e histórico que la pelu-
ca. Mientras el feminismo es la ca-
tegoría, la peluca es la anécdota.

José Carlos Mariátegui 
1924
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1.-A MODO DE PRESENTACION

En Euskal Herria como, por 
otra parte, sucede en otras 
Formaciones Económico So-

ciales del capitalismo central, la 
clase trabajadora y los sectores 
populares, se encuentran some-
tidos a una fuerte ofensiva por 
parte del capital. La crisis econó-
mica del 2008, contextualiza la di-
námica política en Euskal Herria, 
explicitando el carácter central, 
determinante y principal de la 
contradicción capital-trabajo y el 
antagonismo entre el Pueblo Tra-
bajador Vasco y la clase dominan-
te.

El ciclo económico expansivo al que 
asistimos en Hegoalde en la década 
previa al 2008, generó las condicio-
nes políticas, ideológicas y sociales, 
para que el modelo de acumulación 
capitalista, alcanzara un grado de 
legitimación en amplias capas del 
Pueblo Trabajador Vasco. El reduci-
do nivel de desempleo, la capacidad 
por parte del movimiento obrero de 
negociar al alza los salarios, el acceso 
a formas de consumismo, subvencio-
nado por un crédito producto de un 
exceso de liquidez en la esfera finan-
ciera, generaron entre sectores de 
la pequeña burguesía y de la aristo-
cracia obrera, expandida de manera 
artificiosa por el efecto de la burbuja 
financiera, un proceso de derechi-
zación, producto de su progresiva 

cooptación política e ideológica.
La ideología neoliberal, se expan-
dió a todos los niveles, generándo-
se entre amplias capas del Pueblo 
Trabajador Vasco, una relación fal-
seada con sus condiciones reales 
de existencia. La depauperización 
relativa de la clase trabajadora, 
era un hecho. El producto del ci-
clo expansivo, lógicamente, no era 
equitativo y las rentas del capital, 
seguían ganando peso frente a las 
rentas del trabajo. La explotación 
seguía en el núcleo del sistema y 
la producción de plusvalía, su fun-
damento, pero indudablemente, 
el carácter implícito de la lucha de 
clases, en un contexto de expan-
sión económica, y de inexistencia 
de un desempleo que pudiera ser 
instrumentalizado por parte del 
capital, para presionar a la baja 
condiciones laborales y salariales, 
fue difuminado hacia formas regu-
ladas y conciliadoras entre capital 
y trabajo.

En el caso del espacio sociopolí-
tico de la Izquierda Abertzale en 
particular, y el espacio soberanista 
de izquierdas en general, el doble 
polo ideológico-político constitui-
do por el binomio “independen-
cia-socialismo”, definitivamente 
terminó derivando hacia el predo-
minio del independentismo como 
sujeto ideológico central. El socia-
lismo, como elemento estratégico 
de la Izquierda Abertzale, fue di-

luyéndose, primero hacia la mera 
fraseología, como forma retórica 
de un futuro demasiado lejano 
como para considerarlo relevante 
en términos políticos en un con-
texto en el que el retroceso de la 
lucha de clases era una “eviden-
cia”.

El independentismo, se convertía 
en un sujeto ideológico y político 
que, durante un tiempo, seguía 
dando forma a un movimiento de 
resistencia, a un movimiento de li-
beración nacional, en el que, aún 
en retroceso, sectores socialistas, 
comunistas e incluso libertarios, 
encontraban espacio propio.

El independentismo abertzale, 
aún sin componentes socialistas 
explícitos, constituía una estra-
tegia popular, por su carácter an-
tisistema, en un marco de lucha 
armada revolucionaria y de repre-
sión indiscriminada por parte de 
los estados. El carácter popular, las 
características antihegemónicas 
del movimiento abertzale, consti-
tuían su fuerza, pero su debilidad 
residía en las contradicciones in-
ternas en el seno del movimiento, 
con sectores sociales y políticos 
heterogéneos.

En una lucha entre tendencias, los 
sectores pequeñoburgueses y de 
la aristocracia obrera, más ligados 
a planteamientos reformistas y a 
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un abertzalismo culturalista, inter-
clasista y negador de las clases y 
sus antagonismos, fueron ganan-
do posiciones. El contexto, insisti-
mos, generó condiciones para di-
cho predominio. El capitalismo no 
se cuestionaba, la lucha de clases 
no era relevante, para un proyecto 
en el que la independencia como 
objetivo, tenía características cada 
vez más formalistas, más naciona-
listas y conciliadoras con una clase 
capitalista vasca y sus represen-
tantes políticos jelkides, bajo la 
premisa de una Euskal Herria so-
berana en el ámbito de la Unión 
europea y el euro.

2.- DE ZUTIK EUSKAL HERRIA A 
AMAIUR, BREVES APUNTES DEL 
PERIODO
La existencia de la lucha armada 
en dicho contexto, desestabilizaba 
cualquier posibilidad de “unidad 
abertzale”, de otra parte, desde 
hacía ya demasiado tiempo, ge-
neraba más contradicciones en el 
seno del campo popular que en el 
de la clase dominante y los esta-
dos. La represión política, centrada 
en una campaña de ilegalizaciones 
contra organizaciones políticas 
y del movimiento popular, alejó 
de las instituciones a la Izquierda 
Abertzale, con la doctrina jurídica 
del “todo es ETA”.

El documento ZUTIK EUSKAL HE-
RRIA, debatido en el año 2009 y 
publicitado en 2010, apostaba por 
una transformación de la Izquier-
da Abertzale, tras un análisis y 
una constatación del agotamiento 
de un ciclo, y la necesidad de una 
reorientación estratégica. La base 
de la nueva estrategia, pasaba 
por la articulación de un bloque 
de izquierdas y abertzale, en el 
que el independentismo adquiría 
una centralidad absoluta. El esce-
nario de lucha armada, debía ser 

definitivamente superado, apos-
tando por la independencia, por 
vías “plenamente democráticas” y 
afrontar un proceso de paz, en el 
que estaba claramente diferencia-
dos dos marcos, uno estrictamen-
te militar, entre la organización 
ETA y los estados, y otro marco 
entre partidos políticos y agentes 
sociales.

La nueva estrategia tenía, ade-

más, como uno de sus componen-
tes fundamentales, la necesidad 
de que en las instituciones de 
Hegoalde, el abertzalismo de iz-
quierdas volviera a estar presente, 
como un bloque en el que junto a 
la base socio-electoral tradicional 
de la izquierda abertzale ilegaliza-
da, pudieran confluir otros secto-
res abertzales progresistas y sobe-
ranistas. Para ello era una cuestión 
imprescindible, el cese de la acti-
vidad armada de ETA, lo que ocu-
rriría en primer término, el 5 de 
septiembre del 2010, con un cese 
definitivo de “acciones ofensivas”, 
y posteriormente, en enero de 
2011, con “un alto el fuego “per-

manente, general y verificable”, 
por parte de la organización. Co-
braba forma un supuesto proceso 
de paz, en el que se implicaron im-
portantes “especialistas” interna-
cionales en conflictos, con el claro 
intento de poner en la agenda de 
la comunidad internacional el con-
tencioso vasco, e implicar a la mis-
ma en la resolución. 

De manera paralela, la estrategia 
de crear un bloque soberanista 
de izquierdas, se concreta cuan-
do independientes de izquierdas 
y abertzales, forman junto a Eusko 
Alkartasuna y Alternativa, una can-
didatura electoral, BILDU. La pre-
sencia de BILDU en las elecciones 
de mayo de 2011, fue negada en 
primera instancia por el Tribunal 
Supremo. Posteriormente, tendría 
que ser el Constitucional el que, 
a última hora, y bajo una enorme 
presión popular y democrática, 
permitiera  que, tras largos años 
de ausencia en las instituciones, 
una fuerza abertzale y progresis-
ta retornara, además con fuerza, 
hablándose en aquel momento, 
del “efecto BILDU”, por lo que en 
términos de movilización, recupe-
ración de la ilusión y expectativas. 
La represión del Estado español, 
había generado el efecto contrario 
al previsto.

Un análisis más profundo de aque-
lla coyuntura electoral, nos permi-
ten realizar algunas reflexiones 
relevantes.

1ºEn primer lugar, y a pesar del 
alto grado de movilización, el he-
cho es que los resultados elec-
torales de BILDU, reproducen 
de manera muy aproximada, los 
resultados electorales que, por 
separado, obtuvieron en 1999 la 
candidatura de la Izquierda Abert-
zale EUSKAL HERRITARROK y EUS-
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KO ALKARTASUNA. Ya en ese mo-
mento y a pesar de muestras de 
un triunfalismo justificado, por la 
obtención de unos resultados que 
convertían a BILDU, en la fuerza 
política con más alcaldías y como 
la primera fuerza en Gipuzkoa, 
muchos análisis certificaban que 
los resultados se aproximaban a lo 
que podríamos denominar el “lí-
mite estructural socio-electoral”. 
Dicho de otro modo, BILDU había 
aglutinado, desde su condición de 
coalición de soberanistas-abert-
zales-progresistas-de izquierdas, 
a la práctica totalidad de la base 
electoral prevista, una base elec-
toral de entorno a un 24-25%. 
Sólo ARALAR, por aquel entonces 
aún en solitario y con una escasa 
fuerza, faltaba por sumar a dicho 
bloque.

2ºPor otra parte, la izquierda 
abertzale histórica, a pesar de los 
acuerdos y planes estratégicos de 
ciertos líderes históricos, carecía 
de organización legalizada, inte-
grando BILDU como independien-
tes. El “ciclo de ilegalizaciones”, 
por más que insistiera el GARA y 
ciertos personajes con escasa me-
moria, no había sido superado. 
Batasuna, PCTV, ANV, Gestoras… 
seguían ilegalizados, la represión 
continuaba.

3ºLa presencia institucional, es 
decir, el “continente”, dominó 
frente al “contenido”, es decir, de-
finir para qué se aspiraba a estar 
en unas instituciones del “Estado 
opresor”, con qué objetivos y, so-
bretodo, que implicaría el tener 
que gestionar instituciones bur-
guesas, en un contexto de crisis 
del modelo.

4ºEl 11 de septiembre de 2011, 
la organización ETA declararía un 
“cese definitivo de su actividad 

armada”, y reclamaba un diálogo 
necesario para abordar las conse-
cuencias del conflicto.
Este hecho, posibilita que en las 

elecciones al Parlamento español, 
Aralar se integre junto con BILDU, 
en la candidatura Amaiur, cuyos 
resultados confirman que el blo-
que soberanista y de izquierdas, 
se mueve en torno a sus propios 
límites históricos.

3.-UN ALTO EN EL CAMINO: BRE-
VE RECAPITULAZCION

Consideramos importante, lo he-
mos señalado ya varias veces, el 
que incluso AMAIUR, más allá de 
que se trataban de elecciones al 
Parlamento español, no rompie-
ra el límite electoral del espacio 
soberanista de izquierdas. En un 
contexto de crecientes contradic-
ciones entre capital y trabajo, con 
una ofensiva por parte del bloque 
en el poder, recortando derechos 
sociales y laborales, desmantelan-
do el ya precario Estado de bien-
estar, con crecientes niveles de 
desempleo y depauperización de 
la clase trabajadora y de los sec-
tores populares, el bloque que 

pasaría a denominarse EH BILDU, 
muestra de manera cada vez más 
evidente, el predominio en sus ór-
ganos dirigentes, de los sectores 
más derechistas. 

Los sectores pequeñoburgueses, 
culturalistas, hostiles a cualquier 
planteamiento socialista, ajenos a 
cualquier análisis de clase, tratan 
de vincular la situación de crisis 
a una España “que nos hunde”, 
como rezaban carteles que am-
paraban una extravagante visión 
de la ofensiva capitalista. La pre-
sencia en EH BILDU, de sectores 
abiertamente socialdemócratas, a 
lo sumo progresistas, demócrata-
liberales… ofrecían una transver-
salidad erigida desde el cultura-
lismo, el nacionalismo y negadora 
de la existencia de clases sociales 
antagónicas. Sin una organización 
propia por parte de la Izquierda 
Abertzale en el seno de EH BILDU, 
los sectores más izquierdistas, so-
cialistas, comunistas, libertarios…
estaban sometidos de facto a di-
cha línea política, a la lealtad al su-
puesto “proceso de paz” y a seguir 
acumulando fuerzas…

Sin duda alguna, entre la “intelli-
gentsia” de EH BILDU, se percibe el 
problema de superar el límite elec-
toral. Las elecciones al Parlamento 
Vasco del 2012, se afrontan ha-
ciendo una abstracción de la situa-
ción del Pueblo Trabajador Vasco, 
y la agresión capitalista de la que 
es objeto. El eje de confrontación 
“izquierda-derecha” se atenúa, y 
se afrontan las elecciones, promo-
viendo una confrontación “sobe-
ranismo-españolismo”, con el ob-
jetivo claro de interpelar a la base 
electoral del PNV y, de este modo, 
presionar l PNV para que realizara 
movimientos hacia posiciones más 
abiertamente soberanistas.
Claro está, para conseguir movi-
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mientos en el PNV, es condición 
imprescindible, no asustar a sus 
patrocinadores capitalistas, ni a su 
base electoral conservadora, con 
discursos o praxis “radical”. Las 
apuestas son elevadas, la hipótesis 
de los dirigentes de EH BILDU, es 
que incluso pueden llegar a con-
seguir la mayoría en el Parlamen-
to vascongado, siempre que se 
juegue en el terreno de la mode-
ración, de los cauces “democráti-
cos”, de ser de facto una izquierda 
soberanista sistémica, dispuesta 
al acuerdo transversal y –sobreto-
do- a no tocar los intereses de la 
oligarquía vascongada. En una plá-
cida campaña electoral, ajena por 
completo  los dramas de miseria y 
de explotación de la clase trabaja-
dora, la condición fundamental es 
seguir preservando e instrumen-
talizando el potencial electoral de 
la izquierda abertzale tradicional, 
desde la disciplina y arañar electo-
ralmente lo que se pueda al PNV, 
logrando de ese modo lograr el 
“sorpasso” del 24-25%.

El resultado de las elecciones, fue 
decepcionante, a pesar de los 21 
diputados. El PNV obtendría 27, 
y se confirmaría la caída de PSE 
y PP. La gestión en la Diputación 
de Gipuzkoa, pasó factura, y los 
resultados de EH BILDU en dicho 
Herrialde, no fueron los espera-
dos, confirmándose una ligera re-
ducción del apoyo electoral. La ob-
sesión por parte de EH BILDU, de 
contabilizarse junto al PNV como 
mayoría “abertzale” en el nuevo 
parlamento, resultaba cómica, y 
no exenta de cierto patetismo, de-
bido a lo alto de las apuestas y el 
escaso resultado obtenido.
Asistimos, por tanto, a un final 
del año 2012, en el que EH BILDU, 
está presente en todo el entrama-
do institucional. Gestionando ins-
tituciones burguesas sustanciales 

como la Diputación de Gipuzkoa, 
importantes ayuntamientos, con 
resultados contradictorios, que 
valoraremos en otra sección.

4.-EL PROCESO Y DEBATE SORTU

Más allá de coincidencias, apoyos, 
críticas, desconfianzas o todo lo 
contrario, la formación de EH BIL-
DU, fue gestándose al margen de 
la ratificación de dicha estrategia 
electoral por parte de una orga-
nización legalizada de la Izquierda 
Abertzale. Y en eso llegó el debate 
SORTU. 

SORTU aspiraba a convertirse en la 
organización política de la Izquier-
da Abertzale, con un mero trámite 
bajo la apariencia de un debate, en 
el que todo había sido cocinado, y 
en el que se trataba de buscar la 
aceptación acrítica y “a la búlgara” 
por parte de la base social, de una 
estrategia y un proceso que co-
menzaba  ser cuestionado desde 
diversos sectores.

El debate, se convirtió en el espa-
cio donde por primera vez desde 
ZUTIK EUSKAL HERRIA, la militan-
cia pudo expresar, juzgar y valorar 
la estrategia que se estaba desa-
rrollando. Ya había transcurrido 
un año y medio desde que EH 
BILDU estaba en los municipios y 
en la Diputación de Gipuzkoa, un 

año en el Parlamento español, seis 
meses en el parlamento de Gaz-
teiz, por lo que existían ya bases 
para realizar una valoración de lo 
que se estaba haciendo en las ins-
tituciones burguesas españolas… 
aceptando la bandera española, 
gestionando la miseria del siste-
ma, aprobando resoluciones jun-
to a partidos políticos enemigos 
del Pueblo Trabajador Vasco, “te-
jiendo complicidades”… muchos y 
muchas esperaban que la creación 
de SORTU, dotara a los sectores de 
la Izquierda Abertzale de una línea 
propia. No fue así.

SORTU quería ser Partido al uso, 
sin corrientes internas, el partido 
de LA Izquierda Abertzale que, 
junto al sindicato LAB, y a la orga-
nización juvenil ERNAI, constituían 
las denominadas “tres patas”. Era 
sangrante escuchar a militantes 
de la izquierda abertzale de toda 
la vida, criticar la nueva estrate-
gia, sus reticencias a integrarse en 
SORTU y como burócratas de la 
“estructura”, les decían que si no 
estaban en la estrategia, en SOR-
TU, no eran de la Izquierda Abert-
zale.

Aunque no lo quisiera la dirigen-
cia, lo cierto es que si hubo de-
bate, porque los documentos 
aportados al mismo, eran vergon-
zantes. SORTU estaba previsto que 
fuera un partido socialdemócrata 
al uso, independentista y cultura-
lista, que debía estar integrado en 
EH BILDU, participar en un proce-
so de superación de un conflicto 
definido en términos nacional-
democráticos y en las consecuen-
cias de la confrontación armada 
y con la vista puesta en la Unión 
Europea y el marco del euro, como 
ámbitos de una hipotética Euskal 
Herria independiente. Todo ello, 
aderezado con una fraseología 
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que intentaba conectarse con el 
pasado socialista y revolucionario, 
incluso mencionando “la lucha 
de clases” en algún apartado, “la 
independencia y el socialismo”, 
la “conciencia nacional de clase”, 
pero todo sonaba a hueco, a falso.

El proceso de debate, se articuló 
en tres días. La presencia de mili-
tantes y base social, fue cayendo 
de manera muy significativa, y es 
revelador del fracaso del deba-
te que, a día de hoy, en enero de 
2015, no se tiene constancia de 
cuáles son los documentos fun-
dacionales de SORTU, con las en-
miendas aprobadas, a pesar de 
que incluso se celebrara en febre-
ro de 2013, el congreso fundacio-
nal. 

La organización SORTU nació, 
aunque con un alto coste en el 
interior de la Izquierda Abertza-
le. Militantes, cuadros políticos 
de probada valía, se apartaron o 
fueron apartados. Otros perma-
necieron desde un sentimiento de 
lealtad, de disciplina, a un proyec-
to que en realidad ya no era lo que 
era. Si alguien esperaba que con 
SORTU, se iba a generar una re-
activación en Euskal Herria de las 
luchas sociales, de la lucha de cla-
ses en definitiva, pronto llegaría 
el desengaño. La represión conti-
nuaba y continúa, los prisioneros 
y prisioneras seguían y siguen en 
cárceles a cientos de kilómetros 
de Euskal Herria, no hay proceso 
de paz, porque no puede haberlo, 
por mucho que se abuse de la uni-
lateralidad y la contención.
 
5.-EUSKAL HERRIA BIDEAN, PUN-
TO DE NO RETORNO

El documento político “Euskal He-
rria Bidean”, presentado desde la 
dirigencia de SORTU a principios 

de 2014, sin debate, ni posibilidad 
de cuestionamiento alguno, cer-
tifica y explicita la hegemonía en 
el seno de la Izquierda Abertzale, 
de una línea política culturalista/
identitaria, interclasista y trans-
versal. Se busca en el “derecho a 
decidir”, nuevo concepto postmo-
derno para referirse a algo que su-
ponemos que es la autodetermi-
nación, la plasmación nacionalista 
de un programa nacional-demo-
crático, en el que la Independencia 
adquiere una centralidad absoluta 
que, de facto, implica una recons-
trucción política e ideológica de la 
Izquierda Abertzale en particular, 
y de la soberanista en general.
En realidad, el abandono efectivo 
del socialismo y la lucha de clases 
como elementos centrales de una 
teoría, un discurso y una praxis, 
fue anterior a la elaboración de 
dicho documento, sin embargo 
dadas las características brutales 
de la ofensiva del capital, se evi-
dencia con más claridad el des-
ajuste político entre las necesida-
des del Pueblo Trabajador Vasco y 
los sectores pequeñoburgueses y 
burgueses acumulados en torno al 
polo soberanista.

El proyecto de país, asumiendo 
Euskal Herria la función de sujeto 

ideológico nacionalista, responde 
a un proyecto de acumulación de 
fuerzas soberanistas y progresis-
tas, en torno al “derecho a deci-
dir”, alterar las correlaciones de 
fuerzas, y llegar a una hipotética 
independencia, en la que ni la 
opresión del capital, ni la objeti-
vidad de las clases sociales, ni las 
identidades nacionales y sus con-
ciencias diversas, son tenidas en 
consideración. 

La crisis del capitalismo, además 
de dar paso a una ofensiva contra 
el Pueblo Trabajador Vasco, por 
parte del bloque capitalista en el 
poder, con el firme objetivo de 
reestructurar las bases de la opre-
sión y la explotación, extenderla, 
intensificarla  y justificarla, con el 
objetivo de producir plusvalor y 
fuerza de trabajo desvalorizada, 
ha generado además determina-
das contradicciones en el seno del 
campo capitalista. La tendencia 
inherente del capitalismo en su 
proceso de valorización, ha sido 
la de avanzar en la concentración 
y centralización del capital. Esta 
tendencia contrapone la necesi-
dad de los grandes capitales como 
fracción dominante, cuyo proceso 
de valorización se encuentra so-
metido al ámbito global, frente a 
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las fracciones capitalistas subordi-
nadas, pequeñoburguesas y de la 
mediana burguesía, con ámbitos 
de valorización predominante-
mente ligados al marco local de 
Euskal Herria.

Esta contradicción intra-capitalis-
ta, no antagónica respecto al sus-
trato de valorización del capital, 
fundado sobre la explotación del 
trabajo asalariado, ha conducido 
a las fracciones subordinadas del 
capital, a buscar mecanismos que 
posibiliten defender su “nicho de 
mercado”, para lo que el naciona-
lismo, y cierta fraseología refor-
mista, resultan útiles a su causa.

El espacio EH BILDU, en tanto que 
no antagónico con el capital, ofrece 
la trasversalidad del proyecto na-
cionalista, a dichos sectores peque-
ñoburgueses y burguesía media 
para la defensa de sus intereses, 
utilizando de manera subsidiaria 
y electoral, el potencial del extin-
to MLNV. Esta reestructuración 
del proyecto de independentismo 
y socialismo, hacia un nacionalis-
mo democrático y “ciudadanista”, 
ofrece a las fracciones pequeño 
burguesas, burguesía media y del 
cooperativismo toyotista del Grupo 
Mondragón, margen de maniobra 
frente a dos posibles situaciones.

La primera hipótesis, es de impo-
sibilidad real de la Independencia. 
El “derecho a decidir”, como base 
de la consecución de la Indepen-
dencia, se enfrenta con una co-
rrelación de fuerzas desfavorable. 
El gran capital, la fracción domi-
nante del mismo, y sus aparatos 
ideológico-políticos, sean del na-
cionalismo reaccionario vasco, del 
navarrismo ultramontano de UPN, 
como del estatalismo PSOE-PP, 
imposibilitan dicha opción. Ade-
más, la caracterización del “dere-

cho a decidir”, no representan de 
cara al Pueblo Trabajador Vasco, 
una superación del actual marco 

de opresión capitalista y someti-
miento al marco imperialista de 
la Unión Europea. Esta hipótesis, 
ofrece al culturalismo nacionalista 
progresista, la base de una diná-
mica de independentismo sisté-
mico, como “otra” opción electo-
ral más, ligada al juego político, al 
institucionalismo y la gestión del 
marco legal, como representante 
de los “sectores productivos” del 
pequeño y medio capital, frente a 
la “ruina que ofrece España” y los 
excesos del neoliberalismo. Esta 
vía vasca, incluso posibilita con-
cesiones reformistas, que colma-
rán los deseos del keynesianismo 
socialdemócrata, o de los socialis-
tas identitarios, que legitimarán 
incluso pactos con la “izquierda” 
del PSOE sobre política fiscal, o 
mejoras presupuestarias para el 
desarrollo del euskera con el PNV, 
bajo la premisa, claro está, de no 
cuestionar la presencia en “Euro-
pa”, es decir, la Unión Europea.

La segunda hipótesis, sería la de 
impulsar la Independencia o ges-
tionar sus condiciones de posibili-
dad, desde la premisa de un Esta-
do vasco capitalista, homologado 
por el imperialismo europeo, y 
con plenas garantías de ingreso 
en el marco del euro, que contaría 
incluso con la posibilidad de cons-

truir un Frente con el PNV y, quién 
sabe si con otras fuerzas, para lo-
grar una reubicación en la división 
internacional de los procesos de 
valorización, al margen de de Es-
paña,  con lo que en apariencia, el 
“conflicto político” sería resuelto, 
y la libertad del 90% de los vascos, 
que representan al Pueblo Traba-
jador Vasco, se apagaría bajo la 
acción de los aparatos ideológicos 
y represivos del nuevo Estado vas-
co.

Herri gorri - Talde Komunista
(Pueblo rojo - Organización Co-

munista)
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A Dallas sorgeixen patrulles ciutadanes armades per defensar-se 
de possibles atacs racistes.

Dues morts violentes d’afroame-
-
-

en aquesta ciutat texana. Es tracta de 
Mike Brown i Huey P. Newton 
 
La història de Mike Brown ha omplert 

va desencadenar una onada de pro-

el secretari general de les Nacions 
unides va fer alertar a les autoritats 
nord-americanes per tal de que garan-

Per la seva part, Huey P. Newton, va ser 
el fundador, el 1966, juntament amb 
Bobby Seale, del Plack Panther Party 
for Self-Defense. És a dir, dels Pante-
res Negres. Newton, diverses vega-
des empresonat i perseguit per l’FBI, 

El passat mes d’agost, després de 
l’homicidi de Brown, diverses dot-
zenes de ciutadans afroamericans 

inseguretat que pateixen degut al 
color de la seva pell: així, la crida de 
Huey P. Newton Gun Club ha sor-

El seu propòsit és clar: defensar-se 
de les agressions amb patrulles veï-
nals. Lluitar amb les armes a la mà.
Segons alguns dels seus ideòlegs, el 

-
tenir les vides de la població negra, a 
la vegada que denuncien la brutalitat 
policial i el seu marcat caràcter racis-
ta. Es basen en el dret de la comuni-
tat a l’autodefensa armada, un dels 
punts, concretament el setè, recollits 

en el seu Ten-Point Program de 1966. 
Els crits de “Black Power” permeten 
algun que altre “No more pigs in our 

-
-

cionalitzar el terme de “pigs” (porcs) 
per anomenar els policies blancs.

El Huey P. Newton Gun Club sorgeix de 
la mà del New Black Panther Party de 
la ciutat de Dallas. Aquesta escissió de 
l’organització original tracta d’actua-
litzar els plantejaments ideològics de 
la dècada dels 60’, tot i així, no podem 
obviar que la fortalesa del moviment, 
tant en nombre i estratègia no és la 
mateixa. Potser estem davant d’una 
resposta conjuntural al problema es-
tructural que Huey P. Newton i els 
seus companys van mirar d’abordar 

El fet de que aquestes patrulles 

Ni que ciutats amb fama de cosmo-
polites com Nova York i Los Angeles 

o Rodney King, el sud dels UA se-
gueix sent un territori més compli-
cat per a la igualtat racial. L’exem-
ple d’això és l’associació Open Carry 
Texas, majoritàriament blanca, i la 
seva campanya per la despenalitza-
ció per portar armes al carrer. Les 
seves accions ja han despertat, en-
tre sector liberals, diferents burles 
sobre la cultura de les armes al sud.

El Huey P. Newton Gun Club vol fer 
un pas més. Ha convocat, pel pro-
per 16 de març, la jornada Arm up 
for self-defense, un dia de patru-
lles ciutadanes en cada gran ciutat 
dels EUA, amb armes allà on sigui 
legal portar-les. En el seu comuni-

cat, aconsellen als departaments de 

apropiats per apropar-se aquell dia.

Però les preguntes que sorgeixen 
sobre les patrulles armades no són 
poques, tenint en compte que en el 
debat s’entrecreuen el racisme i la pe-
culiar cultura de les armes nord-ame-

-

Necessiten més armes els carrers dels 
EUA? Són les armes negres la solució 
als problemes originats per les armes 
blanques? Podem estar davant una 
escalada de violència en algunes zo-

com la pròpia Texas?

Newton és posar fre a dades esfereï-
dores com aquesta: els adolescents 
negres tenen 21 vegades més possi-
bilitats de ser mortalment disparats 
per la policia que els blancs.

En l’agressió policial, la comuni-
tat negra sembla que vol trobar la 
igualtat mitjançant les armes. Segons 

afroamericanes als EUA, la brutalitat 
racista mai se ha desaparegut. Sem-
bla, de fet, que l’únic que ha hagut 
de tornar, perquè havia marxat, era 

Panther.

Per Ignacio Pato
Huey P. Newton Gun Club
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

Benvolguda lectora, com ja deus sa-
ber, aquesta revista es sosté 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 
nosaltres acompanyant gràficament els 
articles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

Amic, tu que ens tens entre les te-
ves mans, comprendràs que hem 
arribat a una posta d’un mateix 

camí. No sé tú, però nosaltres ho hem 
fet pas a pas i deixant senyals tal com 
ho fa l’explorador per retrobar la torna-
da i perquè se l’infortuni el sorprèn, es 
puguin orientar els que vagin a la seva 
recerca. Potser, mai se sap, tu hagis arri-
bat a aquest punt d’una sola gambada, 
és a dir, obrint la revista per la darrerra 
pàgina. No seria estrany, en canvi, que 
hagis arribat saltant algunes planes, o 
cosa que ens plauria molt i ens agrada-
ria 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 conte breu. Com que necessitem el 
teu suport vivificador, ens comprome-
tem per endavant a respondre’t sobre 
quan publicarem el teu enviament o, en 
el seu defecte, donant-te raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 
espinetambcaragolins@gmail.com

Com obtenir Espineta amb Caragolins 
en format PDF?

Actualment disposem d'un blog on mensualment 
pugem la nostra publicació en dos formats, un per a la 
lectura fàcil amb el navegador web a través de l'aplica-
ció Issuu i una segona manera que us permet desca-
rregar-vos al vostre ordinador o mòbil la revista 
original en PDF i així poder-la enviar o imprimir. Per tal 
d'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu d'acce-
dir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.wor-
dpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres 
publicacions i apretant l'enllaç amb el text “Descarre-
ga’t el PDF d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el PDF 
al vostre navegador i ja el podreu desar al vostre 
ordinador. Si esteu navegant amb el vostre mòbil o 
tauleta per tal de llegir-ho online i descarregar-ho 
haureu d'obrir-ho clicant el títol que serà “Espineta 
amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els mateixos 
enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a

espinetambcaragolins@gmail.comcom).



Carta a un amigo
Estas son, sin duda, las palabras más tristes que nos tocan escribir. 
Palabras cargadas de lágrimas, rabia y tristeza. Palabras saladas. 
Palabras cortas. Entre cortadas. Mudas. Haches. Palabras sin letras. 
Palabras que no son palabras sino llantos. Palabras inconexas. 
Palabras con brazalete negro. 
Todas ellas pretenden ser palabras para una carta. 

Un homenaje. 
Una despedida. 

 “Siempre con gente joven, te gustan los pendejos, muerte puta, 
muerte cruel, muerte al pedo, muerte implacable, muerte inexorable, 
misteriosa muerte, muerte súbita, muerte accidental, muerte en 
cumplimiento del deber.” Le decía Oliverio, sentado en un bar en Bs. 
As., a la Muerte en la película El Lado Oscuro del Corazón.
Qué difícil resulta escribir. Ya no hay lágrimas sino vacío. La sorpre-
sa cedió el lugar a la tristeza. A la soledad. 

La mirada que recorre la asamblea encuentra un hueco difícil de 
llenar. Ocupar. Los turnos de palabra echan en falta un nombre. El 
comentario fuera de lugar una mirada burlona. La complicidad una 
mueca indescriptible, cosecha de la casa. Los chistes una risa. La 
barra del bar una jarra. 

¿Qué paso, Xupi? ¿Qué pasó?

No estás. Un cristiano juega con ventaja: “pasó a mejor vida”. Noso-
tros tenemos que afrontarlo. Asumir que te fuiste y que nos dejaste 
buenos recuerdos y mucho trabajo. Trabajo objetivado, diría Carli-
tos…pero también trabajo por hacer. Tareas que profundizar. 

Muchos de los que conformamos Espineta amb Caragolins somos 
inmigrantes que trabajamos y luchamos bajo las premisas del 
internacionalismo proletario. Hoy tenemos, lamentablemente, un 
lazo más que nos une a esta tierra: un muerto al que llorar. Un amigo 
y un compañero. 

El nuevo camino es incierto pero estamos dispuestos a transitarlo. 
Lleno de contradicciones. Tropezando y levantándonos. Dos, tres 
veces si es necesario. La función debe continuar. El telón debe 
permanecer arriba.

Por eso seguimos acá, buscando un sentido a todo esto. No importa 
que tu recuerdo haga bombear nuestro corazón…TUC, TUC… 
TUC, TUC… en un pecho vacío hasta hacerlo doler. Estamos 
convencidos que al dolor hay que darle una salida creativa, y a ser 
posible, política y revolucionaria. 

Toca recomponer tu legado manteniendo la esencia. Ponerlo en 
funcionamiento para mantenerte con nosotros. No de manera estáti-
ca, enmarcado, como en una fotografía sino en movimiento.Vivo. 

Xupi, siempre con nosotros!
Espineta amb Caragolins


