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Enguany tornem a sortir al 
carrer el 1 de Maig. La Con-
federació Nacional del Tre-

ball desplega un any més les seves 
manifestacions arreu del territori, 
d’una banda per donar la possibi-
litat al màxim de gent possible que 
vulgui manifestar-se poder-ho fer 
sense necessitat de grans desplaça-
ments, d’altra per demostrar que 
seguim reivindicant els mateixos 
ideals que els -tristament anome-
nats per altra banda- màrtirs de 
Chicago.

Parlem d’aquells anarquistes de 
la ciutat nord-americana que l’1 
de maig de 1886 participaren de 
la vaga convocada per reivindicar 
l’aplicació de les 8 hores. Aquells 
anarquistes, representants del 
moviment obrer i llibertari de la 
ciutat, foren el cap de turc que la 
maquinària de l’Estat criminal tro-
baren per ajusticiar una població 
que buscava alliberar-se de la tira-
nia de la Llei i deixar enrere l’escla-
vitud del Capital. Els 8 anarquistes 
de Chicago foren cruelment con-
demnats a mort i finalment execu-
tats sense pietat.

D’ençà aquella data l’1 de Maig 
és un símbol de la solidaritat i l’in-
ternacionalisme que ha caracterit-
zat el moviment obrer, donat que 
arreu del món totes les organitza-
cions dels i les treballadores adop-
taren aquesta data com a dia inter-
nacional de lluita i reivindicació.

És una qüestió important re-
cordar-ho, encara que només si-
guin 4 ratlles i amb les tecnologies 
d’avui es pugui ampliar informació 
per Internet... I per a la CNT ens 
és important recordar l’essència i 
naturalesa de l’1 de Maig, perquè 
ens recorda que ni a tot el món 
s’han aconseguit les 8 hores ni els 
més elementals drets laborals, i 
ens serveix per reflexionar un mo-
ment i adonar-nos que en essència 
la situació de la classe treballadora 
de països més avançats, suposada-
ment, no ha millorat tant com vol-
drien fer-nos creure.

Si mirem a casa nostra, no cal 
anar a fer un gran anàlisis de la si-
tuació econòmica que vivim. Per 
molta recuperació econòmica que 
pretenguin fer-nos creure que hi 
ha, el cert és que les condicions 
laborals han empitjorat d’una for-
ma que no es recordava fins als 
anys del canvi de règim. Amb un 
atur de masses convertit en crò-
nic, l’acomiadament s’ha abaratit 
(lliure ja ho és amb les darreres 
reformes laborals) fins a límits in-
audits, les baixada de salaris sota 
la coacció dels acomiadaments o 
tancaments d’empreses, la vulne-
ració dels drets fonamentals més 
elementals, i una persistència del 
masclisme i el patriarcat a les rela-
cions laborals que manté a la dona 
allunyada de molts llocs de treball 
pel fet de poder ser mare, o amb 
una barrera salarial que encara ens 
recorda que en aquest país les co-

ses no han avançat si no que han 
fet marxa enrere.

L’actitud prepotent de la patro-
nal, que cada dia més s’atreveix a 
trepitjar els drets de la classe tre-
balladora als centres de treball no 
és casual. Va unida a una pèrdua 
de llibertats, tant individuals com 
col·lectives, a tot l’Estat. Un fet que 
en els darrers 12 mesos ens pot re-
cordar situacions de repressió al 
moviment anarquista o a la vulne-
ració de la llibertat d’expressió més 
bàsica com pugui ser fer acudits 
per les xarxes socials. No és casual 
que la repressió de l’Estat vagi de la 
mà de les retallades en matèria so-
cial, que ja venen des de l’inici de la 
crisi. És una estratègia tant antiga 
com eficaç, sovint, que cerca crear 
tanta por a la població que aquesta 
acabi per acceptar el que no hauria 
fet en altres circumstàncies. Res 
nou sota el sol, només que avui dia 
tenim un moviment social atomit-
zat i un moviment obrer bloquejat 
pel sindicalisme d’Estat que repre-
senten la majoria d’organitzacions 
sindicals d’aquest país.

És per això que des dels sindi-
cats de CNT apostem per sortir al 
màxim de llocs possibles en con-
centracions i manifestacions cada 
1 de Maig. Cal recordar la vigèn-
cia de les reivindicacions que van 
motivar aquesta data, i cal fer-ho 
en clau internacionalista, contra la 
xenofòbia i els nacionalismes que 
busquen dividir la classe treballa-

dora del món.

Des del Secretariat Permanent 
del Comitè Regional de la CNT 
de Catalunya i Balears, si estàs lle-
gint aquest número de Solidaritat 
Obrera, t’animem a sumar-te a no-
saltres. Un sindicat que no busca 
els pactes amb la patronal, si no 
oferir alternatives als treballadors/
es dins els centres de treball. Amb 
la suma de la teva participació i 
mobilització, i la nostra experièn-
cia, solidaritat i organització as-
sembleària que ens caracteritza, 
aportant els recursos que com a 
sindicat hem anat creant (asses-
sories jurídiques, acció sindical, 
Gabinet Tècnic Confederal, secre-
taries de comunicació, etc.) per 
fer possible una altra forma de fer 
sindicalisme, al marge de subven-
cions, des de la militància i l’acció 
directa, sense alliberats que deci-
deixin per tu, donant veu i força a 
les assemblees.

Sumant als sindicats, creant or-
ganització, i lluitant pels nostres 
drets ajudem a crear des d’aquí i 
ara un món de justícia social i lli-
bertat. Fent de l’anarcosindicalis-
me una eina útil per a tota la classe 
treballadora, impulsant el canvi 
social que necessitem aquí i a tot 
el món. Aquest 1 de Maig de 2017, 
t’animem a prendre consciència i a 
sumar-te a la nostra lluita.

Genís Ferrero
Secretari General del Secretariat Permanent 
del Comitè Regional CNT Catalunya i Balears

Editorial
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Potinejant 
vides en ‘crisi’
El gran negoci de la precarietat

L’economia espanyola no 
ha estat mai molt boyante, 
però de tant en tant ha tin-

gut moments que s’ha estirat de 
manera espectacular, si ho mirem 
superficialment. Al final, són no-
més bombolles i escenaris interna-
cionals propicis, i de fons un país 
que va hòstia aquí hòstia allà com 
la vaca cega del poema. A grans 
trets, hi ha elements sempre pre-
sents: un atur estructural que ve 
de lluny, de fons; un extractivisme 
descarnat de la patronal; unes ins-
titucions (estatals, supra, i locals...) 
als peus i a les ordres del capital; i 
les portes giratòries que ho acaben 
de relligar tot.

Al lamentable estat actual de 
l’economia espanyola -no ens en 
mostren ni la punta de l’iceberg; 
les dades estan falsejades i la situ-
ació és molt pitjor del que diuen 
les fonts oficials1- s’hi va respo-
nent, més d’instàncies internaci-
onals que espanyoles, a pedaços. 
Dècades després de l’inici del cicle 
de desindustrialització, el país se-
gueix immers en l’atonia, sense un 
projecte econòmic amb sentit. O 
potser sí, que és pensada, aquesta 
aposta d’agafa els calés i corre. És 
un capitalisme miop i a queixala-
des; extractivista, en diuen. Ara 
ha tocat (altra vegada; no és la 
primera) bombolla immobiliària, 
amanida aquesta vegada amb una 
bombolla creditícia i el boom de la 
turistificació.

El capitalisme extractivista té el 
seu sentit en el neoliberalisme glo-
bal; picotegen aquí, picotegen allà, 
no es deuen a ningú2 i deixen terra 
cremada rere seu. És la ideologia 
del saqueig, dels voltors. Ensumen 
debilitats, les prenen per oportu-
nitats i se’n surten amb grans divi-

dends. On hi ha pobresa, exclusió, 
manca de drets laborals o drets de 
cap mena, hi veuen paradisos on 
fabricar. On hi ha països endeu-
tats, hi veuen grans possibilitats 
per a l’especulació immobiliària 
o de qualsevol mena3. És l’aposta 
econòmica de les elits oligàrqui-
ques més avantatjades; unes po-
ques mans del país, que tanmateix 
van  acumulant poder econòmic (i 
polític).

Perspectives
La situació és realment com-

plicada i hi ha, a grans trets, tres 
escenaris possibles. L’un, avançar 
per aquest pedregar neoliberal a 
la manera dels grecs. És el desas-
tre. Davant d’aquesta via, la d’un 
capital extremista i irracional, irat 
i disciplinari, altres proposen re-
conduir el desastre per les vies de 
recuperar els consensos del 45; 
una mica de socialdemocràcia, 
feina per tothom, consum a tota 
màquina, i una inevitable quitança 
de deute. Un programa que, no ens 
enganyem, no és realista (el capi-
talisme d’exponencial i infinit crei-
xement només pot dur al col·lapse) 
i, a més, no té gaires suports entre 
les cancelleries d’occident (com bé 
saben els grecs, que això volien i 
allò s’empassen).

En el fons, el què cal és anar a 
un tercer escenari plantejant les 
preguntes correctes per tal de po-
der trobar les respostes correctes. 
Pensar l’economia com el sistema 
que ha de donar resposta a neces-
sitats, cobrir necessitats; és a dir, la 
producció d’allò necessari i la seva 
distribució. Apuntar la crítica on 
toca: al capitalisme, a la propietat 
privada, a l’estat… És l’única opció.

L’economia del 
precariat

El sistema s’esfondra constant-

ment, ara cau i ara s’aixeca, i en 
tot cas es fonamenta en una gran 
precarietat i uns índexs d’atur que 
segueixen sent alts, tot i un efecte 
acordió (ara treballo, ara no; ara sí, 
ara no...). És la pàtria del precariat, 
que és aquesta manera de dir clas-
se treballadora avui; la que treballa 
quan pot i del què toqui, i viu (vi-
vim) sempre a la intempèrie.

Ara bé, precariat no rima amb 
consum, que, és clar, se’n ressent. 
Matemàtica elemental. La crisi per 
tant només pot créixer, i el deute 
(impagable) créixer i créixer més 
encara. La societat de consum que 
van muntar-se els països occiden-
tals a partir de les brases de 1945 
col·lapsa, s’ofega. No future. No hi 
ha consum, no hi ha producció, no 
hi ha feina ni ingressos… el peix es 
mossega la cua, s’escanya el siste-
ma en un cul de sac. Mentrestant, 
les institucions europees (i les es-
panyoles a remolc) ens en claven 
una de freda i una de calenta, en-
testades en la deutecràcia i les or-
dres disciplinàries, tot i que de tant 
en tant deixen anar algun calé per 
posar pedaços a l’hemorràgia, sen-
se anar mai (no fos cas) a l’arrel del 
problema.

A fora, la bossa de persones i 
famílies immerses en aquest atur 
estructural han de desviure’s per 
aconseguir subsidis i ajudes diver-
ses en una gimcana de justificaci-
ons i paperassa i a veure què. La 
rifa de la misèria, la llufa de l’estig-
ma.

El negoci de la 
precarietat

El context d’atur desbocat i “fle-
xibilitat del mercat de treball” jun-
tament amb la gran desmobilitza-
ció de la societat, l’individualisme 
i l’escassa força dels sindicats (els 
grocs, per passivitat i connivència, 
i els altres per falta de forces), per-
met una situació de despossessió 

continuada de drets socials i labo-
rals, de baixada de salaris, d’accep-
tació de condicions, i d’empobri-
ment.

Però en tota aquesta economia 
de la misèria d’uns i l’abundància 
d’altres -el capitalisme va nu- hi ha 
un munt d’agències, corporacions, 
organismes... que hi suquen, i unes 
quantes panxes que s’omplen mer-
cadejant amb la precarietat. Des 
de sindicats i altres centres que 
viuen de cursos de formació per 
a aturats, fins a Centres Especials 
de Treball, passant pels consorcis 
i “entitats público-privades” d’allò 
més diverses que solen ser punt 
de trobada de polítics, polítics re-
tirats, cosins, amics i demès… Hi 
ha tota una indústria de la preca-
rietat.

Des de les administracions pú-
bliques es fa girar el bombo de les 
polítiques actives d’ocupació, “un 
seguit de programes i mesures 
d’orientació, ocupació i formació” 
[i quadratura del cercle; això s’ho 
deixen].

La formació dóna vida als cen-
tres de formació que viuen de la bi-
coca dels cursos subvencionats per 
a aturats, on el menys important 
són els cursos en sí -que es facin en 
realitat o que siguin útils-. En rea-
litat la premissa ja és absurda; com 
si la situació econòmica tingués a 
veure amb manca de formació! La 
formació no està mai de més, però 
no és aquest el mal que expliqui 
l’atur estructural; aquí no hi ha cap 
anàlisi de la situació econòmica lo-
cal ni internacional. Simplement la 
mà foradada del diner públic (fons 
europeus i de les administracions 
estatals) que cau cap a les seves 
xarxes clientelars.

Amb l’“orientació” topem de 
nou amb els mateixos vicis: la 
manca d’anàlisi de la situació eco-
nòmica, la descontextualització 
i la individualització dels casos; i 
com a resposta paternalisme, mo-
ralisme, cinisme… i de nou la cul-
pabilització del desocupat.

Finalment, després del paperot 
de la formació i l’orientació, arriba 
el torn de l’ocupació en sí. En prin-
cipi pots ser demandant d’ocupa-
ció i no rebre mai ni una trucada 
ni un e-mail ni res de res, si quan 
t’inscrius no encaixes directament 
en algun programa concret. Lla-
vors hi ha els fons de garantia ju-
venil, plans d’ocupació diversos, 
contractes de pràctiques… tot un 
seguit d’ajudes que són més per 
reforçar el capital i per maquillar 
els índexs d’atur (estructural) que 
per fomentar realment l’ocupa-

Ramon Massana  
Antropòleg
@enMassana
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la. Que cal passar una temporada 
mal pagats per fer currículum o 
fer contactes o [qualsevol pretext]? 
Endavant. Cada cop més, però, les 
empreses se n’aprofiten i el rol del 
becari s’eternitza o s’encadenen 
becaris en una rotació sense fi, 
substituint així un lloc de treball 
que no es cobrirà mai amb norma-
litat.

Fa uns dies feia un cop d’ull a 
les beques per a una institució bar-
celonina adreçades a llicenciats o 
estudiants de màster. En aquest 
cas, per exemple, s’informava d’un 
sou brut de 455 euros, que “qualse-
vol càrrec o impost que generin les 
beques serà a càrrec dels benefici-
aris” (!) i, a més, que els “desplaça-
ments i manutenció que s’hagin de 
realitzar per causa del programa i 
de les tasques derivades, són a càr-
rec del becari, i s’han d’entendre, 
per tant, compreses dins la dotació 
econòmica de la beca”. I les gràcies. 
Però no és gens excepcional; és el 
pa de cada dia arreu.

Darrerament hem tingut notí-
cia, fins i tot, d’empreses que exi-
geixen el pagament de 300 euros 
per accedir a feines, que a més són 
mal pagades -amb sous que ron-
den els 300 o 400 euros- o fins i tot 
no remunerades, i que a vegades 
es fan passar per beques, tot i les 
exigències (fins i tot es pot arribar 
a exigir experiència).

Finalment, els Centres Espe-
cials de Treball (CET) -és a dir, 
empreses formades majoritària-
ment per treballadors amb disca-
pacitat4- tanquen el cercle de crisi, 
deute públic, externalitzacions, 
precarització del “mercat de tre-
ball”, laminació del funcionariat…; 
les administracions públiques 

ció. Mesures que de nou suposen 
la transferència de fons públics al 
capital privat, que una vegada més 
obté mà d’obra a preu de ganga (i 
de retruc suposa pèrdua de llocs 
de feina a preus decents / no sub-
vencionats); o, quan qui contracta 
és l’administració, es reprodueixen 
les dinàmiques clientelars -l’en-
dollisme, la col·locació d’amics, 
coneguts i saludats- i es perpetua 
l’ús de personal eventual per co-
brir places que podrien ser fixes.

Aquestes subvencions i ajudes 
directes i indirectes per a la con-
tractació de treballadors en atur 
es poden donar en diverses moda-
litats i circumstàncies: un dia són 
els joves fins a 30 anys i un altre els 
majors de 45 anys -els que estem 
a la trentena llarga ho tenim una 
mica complicat, per aquí-; en una 
altra ocasió fomentarà als aturats 
de llarga durada, les víctimes de vi-
olència masclista… tot és esperar 
que es posin al bombo i en joc les 
boles de les teves circumstàncies. 
“Jo sóc jo i la meva circumstància”.

Després hi ha tot un món de 
bonificacions per al foment de 
l’ocupació (és a dir, per abaratir 
costos salarials i devaluar sous per 
efecte dòmino), que poden passar 
per diferents contractes de pràc-
tiques, beques, convenis de col·la-
boració… o per col·lectius disca-
pacitats, per exemple.

Del becariat als Centres 
Especials de Treball

A vegades les beques i convenis 
de col·laboració [sic] són el punt de 
trobada dels estudiants que aca-
ben estudis i necessiten accedir 
al món laboral; són una passarel-

(juntament amb grans corporaci-
ons) són un dels principals usuaris 
dels serveis d’aquestes empreses, 
que solen ser el millor postor en 
les externalitzacions.

Les bonificacions per a la con-
tractació de personal amb discapa-
citat no són poques: contractes co-
finançats pel Fons Social Europeu; 
bonificació del 100% de la quota 
empresarial de seguretat social; 
subvenció del 50% del salari mí-
nim mensual; subvenció de fins a 
12.000 euros per la conversió d’un 
contracte a temps indefinit i a jor-
nada completa… . I a més, els Cen-
tres Especials de Treball s’acullen a 
un conveni col·lectiu propi que, a 
la pràctica, suposa només una re-
baixa substanciosa dels salaris.

Els CET són, doncs, empreses 
que a més de tenir grans avantat-
ges fiscals devaluen salaris, i tot 
això presentant-se de cara a la ga-
leria amb l’etiqueta de la “respon-
sabilitat social”. Pur cinisme.

Ara toca avançar
La classe treballadora i això que 

anomenem precariat, que és la 
classe treballadora devaluada que 
es va estenent, ha de posar fi al re-
trocés incessant de drets laborals 
i socials. És cert que costa teixir 
complicitat amb els companys, en 
aquest món laboral tant inestable, 
tant fonedís, però ja no podem 
cedir més. No ens podem perme-
tre ni un pas més enrere: ara toca 
avançar.

1.- Afirmen algunes fonts que el 
deute espanyol estaria en realitat en 
un 141% del PIB oficial, i que el PIB 

real del país seria un 18% inferior del 
que afirmen les xifres oficials. La taxa 

d’atur segueix sent molt important, 
i els llocs de treball cada vegada més 
precaris, en les jornades, en els sous, 

en la durada dels contractes o les 
condicions...

2.- Es tracta de grans corporaci-
ons que tributen majoritàriament en 

paradisos fiscals; evadeixen, eludeixen, 
es regeixen sovint per lleis ad hoc...

3.- Ara mateix Barcelona i la resta 
de l’estat, per exemple, són un caramel 

per als grans fons d’inversió interna-
cionals.

4.- Inicialment tota la plantilla 
havia d’estar formada per persones 

amb discapacitat; posteriorment es va 
deixar en un mínim del 70%.
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Dues maneres de 
veure el treball

Quan em parlen del treball són dues les imatges, ben diferents, que em 
vénen al cap. La primera em porta a la memòria alguna cosa que –intueixo- 
no sempre tenim en ment: des de fa un temps assistim a una reaparició 

d’un univers laboral que recorda poderosament al de –posem per cas- un segle 
enrere, de tal manera que molts dels elements que, amb gran ingenuïtat, vinculà-
vem amb la superstició d’un “capitalisme regulat” s’han enfonsat. És veritat, amb 
tot, que aquesta reaparició es produeix en un escenari en bona mesura marcat per 
la lògica d’un sistema que, després de destruir ocupacions i de rebaixar salaris, no 
encerta a explicar qui comprarà els béns que genera o els serveis que dispensa. 

Que la resposta del moviment obrer ha estat sobre aquest tema dramàtica-
ment insuficient alguna cosa hi té a veure, al meu entendre, amb les moltes il·lu-
sions òptiques vinculades amb els anomenats “Estats del benestar”. Mai se subrat-
llarà prou que aquestes són formes d’organització econòmica i social pròpies, i 
exclusives, del capitalisme, que beuen de la filosofia somorta de la socialdemo-
cràcia i del sindicalisme de pacte, que dificulten fins a extrems inimaginables el 
desplegament de pràctiques d’autogestió des de baix, que no han vingut a allibe-
rar –com anunciaven- a tantes dones que són avui víctimes d’una doble o d’una 
triple explotació, que no tenen cap condició ecològica solvent –molt més donat 
que la figura “Estat del benestar” es vincula amb una era, la del petroli barat, que 
visiblement ha quedat enrere- i que, en suma, no mostren cap vocació de solidari-
tat amb els habitants, explotats dels països del Sud. 

En un escenari semblant, i si ens alliberem de les il·lusions òptiques que es-
mento, s’imposen dues conclusions. Mentre la primera subratlla que, malgrat els 
nombrosos canvis registrats en la textura del treball i de les seves regles, no hi ha 
cap motiu per abandonar l’activitat sindical –seria un lamentable regal en profit 
del sistema i les seves misèries-, la segona assenyala que l’adequat és batallar per 
la reaparició del sindicalisme de combat d’antany. 

Vaig, amb tot, a per la segona de les imatges que em provoca això del treball, 
una imatge que, més malament que bé, discorre per un camí contrari al que acabo 
de seguir. M’obliga a recordar que el sindicalisme que avui coneixem, i incloc en 
el terme al llibertari, es veu sovint obsessionat, i llastrat, per lluites en exclusiva 
dedicades al salari i l’ocupació, en franc oblit de tot la resta. Moltes vegades he 
assenyalat que, des del meu punt de vista, un sindicat llibertari és tant més inte-
ressant com més capaç es mostra de trencar les fronteres marcades per aquests 
dos elements, el salari i l’ocupació, que he esmentat.

Sobre aquest tema em limitaré a assenyalar que, al meu entendre, és necessari 
qüestionar, i fer-ho radicalment, la presumpta dimensió alliberadora del treball, 
una percepció –aquesta última- profundament ancorada tant en les cosmovisions 
que neixen del pensament de Marx com en la majoria de les que beuen de la vena 
llibertària. En tal sentit una de les nostres tasques majors consisteix, per força, a 
alliberar-nos de l’encanteri que produeixen mites com els del consum, la produc-
tivitat i la competitivitat. I a recordar els nostres deures pel que fa a la urgència 
de qüestionar les presumptes virtuts del creixement econòmic, fer el mateix amb 
moltes de les tecnologies, aparentment alliberadores, que el sistema ens regala, 
desmuntar els fonaments d’una societat patriarcal que se segueix movent a plaer 
i apostar per una progressiva descomplexització –i desurbanització- de les nos-
tres societats. A la rebotiga només queda defensar el bon sentit d’un projecte, 
l’autogestió, que pretén fer front per igual al que suposen el treball assalariat i la 
mercaderia, d’una banda, i que concep, per l’altre, un món sense empresaris ni 
jerarquies.

Carlos Taibo
Escriptor i professor a la UAM
@carlos_taibo
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Les Kellys és un col·lectiu autoorganitzat de cambreres de pis d’hotels que 
han sentit la necessitat d’unir-se davant les injustícies que estan vivint en 
les seves vides. Són persones els drets laborals de les quals s’estan veient 
arrabassats i passa en cadascuna de les nostres ciutats, molt més prop de 
nosaltres del que creiem. Històries que creiem d’una altra època, però que 
succeeixen aquí i ara.

M’entrevisto amb elles el 18 d’abril davant de l’Hotel Hilton Diagonal a Bar-
celona, a la porta del qual van a anar a reivindicar-se, ja que fan un esdeve-
niment intern on han convidat a tots els treballadors propis i contractats per 
l’hotel, menys a elles. Que estan contractades per una empresa externa, com 
si fossin treballadores de segona o d’una altra categoria.

Són mares, filles, germanes, dones, i els uneix la lluita per defensar la seva 
dignitat i els seus drets. No estan totes les que són, però representen a la 
resta. 

Van parlant entre totes, complementen les seves aportacions i van sumant 
dades en cada tema que sorgeix. 

És millor que elles expliquin la seva història.

JA 
N’HI 
HA 
PROU

Comencem esplaiant-nos i explicant les 
nostres històries per les xarxes soci-
als, concretament a Facebook, l’any 

2014. Aquí vam veure que era un sentiment 
compartit, i sobretot una situació injusta, per 
la qual cosa ens decidim a lluitar en contra de 
la precarietat del nostre treball. Aquesta lluita 
és una necessitat, va ser la necessitat matei-
xa la que la va impulsar. No es pot viure així.  

Del grup de dones amb les quals em reunei-
xo, 3 d’elles treballen a l’hotel Hilton enfront 
del que ens trobem. I ens centrem a parlar 
d’aquest hotel en concret.

De totes les treballadores del Hilton, no-
més quatre en plantilla som fixes, la resta tenen 
contractes temporals. Deu de nosaltres ens ar-
mem de força i denunciem a l’hotel per cessió 
il·legal. Som les úniques que estan contractades 
per l’empresa externa amb tota la degradació 
laboral i personal que aquest fet suposa.

L’hotel Hilton té 433 habitacions i 23 plan-
tes. La més petita d’elles mesura 45 metres 
quadrats i cadascuna de nosaltres hem de fer 
30 habitacions per dia. I fins que no les acabem 
no ens deixen marxar. Tenim contractes de sis 
hores. Però creus que pots fer 30 habitacions 
gegants en aquest temps? Solem treballar cada 
dia unes dues hores gratis. Les noves fins i tot 
més. Hi ha gent que entra a les 08:30 del matí 
i surt a les 08:30 de la tarda. Evidentment les 
hores de més de les sis que apareixen en el con-
tracte, són gratis. 

Com és un dia normal de treball per a vos-
altres?

La majoria, hem de medicar-nos abans de 
sortir de casa per anar a treballar, depèn de 
cada cas personal la dolència. En algunes, do-
lors musculars, en d’altres ansietat, en altres 
migranyes.

Entrem a treballar a les 08:30 del matí, però 
arribem abans per esmorzar a la feina. Cadas-
cuna porta el seu propi esmorzar. L’hotel té un 
bufet per als treballadors. Per tots menys per 
a nosaltres. Hi ha cartells, quina pena que no 
els hàgim fet fotos, on diu que és només per a 
personal de l’hotel. Nosaltres netegem l’hotel, 
però no som personal del mateix ja que estem 
externalitzades. Si en algun moment ens han 
vist agafant una magdalena o alguna cosa del 
bufet, han vingut a la nostra cara, ens ho han 
tret i ho han tirat a les escombraries. Preferei-
xen tirar-ho a que nosaltres ens ho mengem. 

Després comencem a treballar i hem de fer 
totes les habitacions, tant les que surt gent, 
com les que tenen clients allotjats. No hi ha una 
habitació que es quedi sense fer cada dia entre 
totes nosaltres. Després tenim el nostre propi 
menjar, que hem de menjar-nos en 20 minuts 
exactes, comptant el temps de l’ascensor. De 
vegades estem més temps esperant l’ascensor 
que assegudes menjant. I el temps d’ascensor 
no compta, forma part del nostre descans. Ima-
gina’t, 23 plantes, clients que tenen prioritat…

Ana Hurtado
Periodista
@Ana_Hurtado86
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Les 10 treballadores que hem denunciat 
estem deixant habitacions sense fer. Les no-
ies noves no ho fan perquè les amenacen amb 
l’acomiadament immediat. Hi ha gent que da-
vant la mínima queixa, o que s’ha lesionat, ha 
estat acomiadada l’endemà. Ens van contractar 
demanant 15 habitacions per persona i per dia, 
va arribar la crisi, i ara ens demanen el doble. I 
va arribar la crisi per al nostre sector, perquè a 
l’hotel no es nota la crisi. Acaben de reformar 
la piscina, fan canvis luxosos i segueixen man-
tenint el seu nivell enfront dels clients. Però el 
nostre no es veu. 

I l’hotel no ha pres represàlies contra vosal-
tres per plantar-vos?

Per descomptat. No ens ajuden. Hi ha vega-
des que una persona s’encarrega de baixar roba 
de llit de reforç a les diferents plantes per a no-
saltres. A les que ens plantem i que hem denun-
ciat no ens la baixen. La persona que gestiona 
això diu: baixa a tal planta, però no a la d’alguna 
de nosaltres. 

També ens intenten dividir entre nosaltres. 
A les noies noves els fan xantatge emocional 
del tipus que o estan a favor nostra o estan a 
favor de l’hotel. De les deu que denunciem en 
quedem cinc, a la resta les van acomiadar. I s’ha 
reforçat el fet que nosaltres no som treballado-
res de l’hotel, i no podem beneficiar-nos com la 
resta que si són considerats empleats. 

Què reivindiqueu davant aquesta situació 
que esteu patint?

En primer lloc diem no a la externalització 
del nostre sector. Això té moltes conseqüènci-
es. A nivell salarial diguem que cobrem gairebé 
500€ menys que si estiguéssim contractades 
pel mateix hotel. Segons el conveni d’hosta-
leria hauríem de cobrar aproximadament uns 
1230€. I estem cobrant uns 800 € al mes. Fem 
cada habitació per 1,50€. 

L’externalització comporta la precarització. 
Treballem sense condicions laborals. No ens 
deixen usar el bany de les habitacions que nete-
gem en cap concepte. Si sentim necessitat hem 
de moure’ns de planta. Moltes companyes amb 
el pas dels anys han sofert avortaments naturals 
de tant aguantar els esf ínters. No ens donen ai-
gua… no és això precarització?

Demanem també la jubilació anticipada i 
que el nostre treball sigui reconegut dins del 
rang de treballs penosos. Realment és lamen-
table treballar en aquestes condicions. De tota 
la plantilla només quatre som fixes, la resta te-
nen contracte temporal. Abans fins i tot et feien 
contractes per dies. 

La majoria de nosaltres portem una mitjana 
d’entre 15 i 18 anys treballant. Creiem que és 
hora de reclamar la injustícia del nostre treball.

Quines malalties i accidents laborals es ge-
neren d’aquest treball?

Lumbàlgia, artrosi, dolor de cervicals… 
totes patim d’alguna cosa. Però no ens reco-
neixen que aquestes malalties siguin deri-

vades del nostre treball. L’única reconegu-
da és la del síndrome del túnel carpià (es 
tracta del nervi del canell que permet la 
sensibilitat i moviment de parts de la mà). 

Un dia una companya (present a l’entrevis-
ta) va caure i va anar a la mútua de l’empresa i li 
van dir que no tenia res, que simplement li feia 
mal l’esquena perquè tenia el cul arromangat. 
A causa del dolor, va anar a una altra mútua i 
li van diagnosticar que tenia mogudes les cer-
vicals 3 i 4. 

Són moltes històries; treballadores que per 
l’ansietat de treballar ràpid no mengen en tota 
la jornada laboral. I els accidents laborals estan 
a l’ordre del dia: cops, lesions musculars, migra-
nyes per estrès, tensió alta, ansietat i depressió.

I els responsables qui són?

Ho són tant Hilton com l’empresa externa 
que s’encarrega del nostre sector. 

Hilton mana, ells obeeixen, nosaltres patim.

Més informació:
https://laskellys.wordpress.com/barcelona/
https://www.facebook.com/LasKellysBCN/

@LasKellysBCN
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Rubén Sanchez Ruiz
Psicòleg i escriptor
@RobenFawkes

QUAN L’EMPRESA ÉS 
CÒMPLICE 
DE L’AGRESSOR 
MASCLISTA

Campos Lima i Martín Ar-
tiles, analitzant la resposta 
dels sindicats majoritaris 

a Espanya davant les polítiques 
d'austeritat durant els primers 
anys de la crisi, utilitzaven l'expres-
sió boxing and dancing (boxejar i 
ballar) per referir-se a l'estratègia 
de combinar i/o alternar mobilit-
zacions i crides a restituir el diàleg 
social i l'enteniment amb el po-
der polític. En efecte, entre 2010 i 
2012, CCOO i UGT van convocar 
tres vagues generals i multitud de 
protestes al mateix temps que van 
tractar d'aspirar al retorn de les 
polítiques de concertació social, és 
a dir, als grans pactes entre sindi-
cats, empresaris i Govern.

A partir de 2013 l'estratègia 
sindical sembla haver canviat. S'ha 
passat del boxing and dancing al 
just dancing (només ballar). Els 
sindicats han abandonat el terreny 
de la protesta i esperen, replegats, 
a que es consolidi la recuperació 
econòmica per tornar a guanyar 
afiliació i recobrar el reconeixe-
ment institucional que tenien 
abans de la crisi. Això es manifes-
ta en l'escàs recurs a la vaga a tots 
els nivells, l'acceptació de nivells 
ridículs d'increments salarials en 
els acords marc, la signatura de 
convenis col·lectius que minven 
notòriament els drets laborals, i la 
resignació total davant processos 
de reestructuració.

El gran problema d'aquesta es-
tratègia de replegament dels sin-
dicats és que els dirigents no s'han 
adonat que el sindicalisme està 
sent excretat dels actuals sistemes 
polítics. Hi ha tota una estratègia 
del poder de base neoliberal per 
prescindir d'ells, i una eventual re-
cuperació econòmica no canviarà 
la situació. El replegament és la pi-
tjor de les estratègies possibles.

L'actual conjuntura, per contra, 
convida precisament al contrari: 
passar a l'ofensiva. Cal que el movi-
ment sindical en el seu conjunt ini-
ciï una reflexió sincera, amb fortes 

dosis d'autocrítica, de cara a des-
envolupar estratègies de renovació 
sindical. El debat sobre la revitalit-
zació sindical, tan extens en altres 
latituds, està pràcticament absent 
en el moviment sindical espan-
yol, que es mostra tremendament 
conservador i autocomplaent. En 
l'àmbit acadèmic, només alguns 
treballs de Martínez Lucio, Köhler 
o Calleja Jimenez, presenten pro-
postes atrevides. En els mitjans 
sindicals el debat és pràcticament 
inexistent.

La setmana passada vaig tenir 
el privilegi de participar en una 
jornada organitzada per la Uni-
versitat del País Basc, la Fundació 
Manu Robles (del sindicat ELA) 
i la Consultoria Primer de Maig. 
Allí Xabi Anza, Secretari de For-
mació d'ELA, va explicar les claus 
de la reeixida estratègia de revita-
lització del seu sindicat: innovant, 
reflexionant, assignant recursos 
per treballar en sectors econòmics 
clau, però sobretot, radicalitzant 
la seva identitat i acció sindical, 
abandonant els espais de concer-
tació i apostant per recuperar els 
drets socials des de la negociació 
col·lectiva, conveni per conveni, 
fent un ús intensiu de l'activitat va-
guística amb el suport de la caixa 
de resistència confederal.

La lectura dels treballs de Jose 
Elorrieta, exsecretari general 
d'aquest sindicat, poden servir 
d'inspiració per al conjunt del mo-
viment sindical a l'estat espanyol. 
No és moment de conservadoris-
me, ni de replegament, és el mo-
ment de fer una autocrítica sincera 
i de traçar estratègies per recupe-
rar el protagonisme. L'expulsió del 
sindicalisme del sistema socio-po-
lític només té una resposta possi-
ble: l'abandonament de la concer-
tació i l'impuls d'una estratègia de 
contrapoder, mitjançant la recupe-
ració de drets socials per la via de 
la mobilització, en coalició amb els 
nous moviments socials. És el mo-
ment de tornar al ring.

Els sindicats al ball
Beltrán Roca
Antropòleg, docent i 
escriptor



Primer de Maig del 2017 - nº367 SOLIDARIDAD OBRERA

9

En general l’afectació emocional i psicològica de qualsevol origen és 
menystinguda encara avui pel sistema sociosanitari actual a l’hora 
de contemplar-la com a motiu legítim de baixa laboral, la malaltia 

f ísica en canvi té una mica més d’estatus, sempre passa per sobre com 
quelcom més objectiu i més demostrable, encara que després de la terrible 
estafa capitalista anomenada crisi dels darrers anys fins i tot els problemes 
de salut f ísica s’ha minimitzat la seva importància, en el sentit que milers 
de treballadores i treballadors han anat malalts/es a treballar per por a ser 
acomiadades o per evitar la retallada corresponent en funció dels dies de 
baixa gaudits.

Crec que la tendència globalitzadora empresarial de deslocalitzar im-
plica la percepció de treballadores i treballadors d’occident com a “privi-
legiats que es queixen per tot”  i per tant l’empresa pressiona en l’afany 
d’extreure la màxima productivitat i comporta la contrareacció de la classe 
treballadora d’obviar els indicadors de risc que el propi cos i la pròpia ment 
envia a la persona treballadora que es troba en una situació límit, s’ignora 
el missatge “no pots més, descansa i agafa la baixa laboral” , cal reivindicar 
que la baixa laboral no és cap privilegi, és un dret de totes i tots, el sistema 
sanitari còmplice del poder empresarial i econòmic intenta transmetre un 
sentiment de culpabilitat per “no treballar i cobrar igualment”... en aquest 
sentit destacar el paper de l’ICAM com a organització deshumanitzada 
que en aquesta mateixa direcció ha funcionat com a braç executor i còm-
plice de tota aquesta violència patriarcal i capitalista, la legitima cada dia 
des dels seus tribunals mèdics i informes tacats de sang que condemnen a 
la misèria centenars de persones. Com a dada significativa l’ICAM consi-
dera la violència masclista com a “problema familiar” incomplint de forma 
clara l’objecte de la llei catalana 5/2008 és l’eradicació de la violència mas-
clista i la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que 
la perpetuen, amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament 
el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia vida sense 
cap de les formes i dels àmbits en què aquesta violència es pot manifestar.

Però voldria exemplificar més concretament algunes vulneracions que 
les dones supervivents a la violència masclista que treballen dins una em-
presa s’han d’afrontar i pateixen diferents formes de violència institucional 
laboral. Cal dir d’entrada que existeixen excepcions, hi ha empreses escru-
polosament responsables i que compleixen estrictament els drets i actuen 
com a co-terapeutes en la recuperació de les dones supervivents, però són 
excepcions quan haurien de ser norma segons la mateixa Llei 5/2008 ar-
ticle 32 citada abans “Aquesta llei estableix mesures integrals respecte a la 
prevenció i la detecció de la violència masclista i de sensibilització respec-
te a aquesta violència, amb la finalitat d’eradicar-la de la societat, i també 
reconeix els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la 
protecció, la recuperació i la reparació integral. 

La majoria de les empreses obstaculitzen el procés de recuperació, si la 
supervivent treballadora es troba de baixa laboral rep diferents trucades 
del responsable i múltiples emails perquè es reincorpori el més aviat pos-
sible, hi ha un argument que he sentit sovint i que té un punt pervers: “ja 
veuràs, t’anirà bé tornar a la feina”, doncs depèn del cas, depèn del context 
i del clima laboral, depèn de la càrrega de feina, depèn de la relació amb 
els companys i companyes,..depèn perquè pot esdevenir una font d’estrés 
important que perjudiqui encara més l’afectació post-traumàtica aguda i 
provoqui que sigui crònica, així que compte! 

Hi ha casos concrets que pot ajudar la rutina laboral a estructurar i 
normalitzar el dia a dia, però en la majoria de casos de violència masclista, 
la ruptura i denúncia suposa una reorganització de tota la vida de la dona, 
de les seves càrregues familiars, dels seus horaris laborals i personals,...i 
comptar amb el suport de moltes altres persones per tant requereix temps 
i recursos per gestionar i preparar el seu nou projecte vital.

Desgraciadament he vist amb els meus propis ulls com moltes empre-
ses han actuat de forma nefasta davant situacions d’aquest tipus, sempre 
culpabilitzant a la dona supervivent de la seva situació i acomiadant-la a la 
mínima per considerar-la “una treballadora amb problemes”. Un exemple, 
una coneguda empresa de roba esportiva “va acomiadar” a una treballa-
dora que havia denunciat 3 vegades a la seva ex-parella, i aquest agressor 
masclista ja va amenaçar-la amb fer-li la vida impossible i fotre-la,  i així va 
ser, es dedicava a presentar-se al seu lloc de treball dia sí dia també dins el 
centre comercial on estava la botiga on treballava, el personal de seguretat 
en veure’l o ser avisat per la treballadora el convidava a marxar del recinte, 

i aquest agressor després d’organitzar un escàndol cridant feia la correspo-
nent reclamació a la botiga, una vegada i una altra, i això va provocar que 
l’empresa prengués la decisió “per evitar problemes” de no renovar el con-
tracte a la treballadora. Imagineu en quin estat d’impotència es va trobar la 
dona supervivent, a l’afectació corresponent per l’assetjament i la violència 
masclista patida dins la relació, es suma la indignació de perdre el seu lloc 
de treball de forma injusta i sense cap motiu directament associat a la seva 
competència, sinó per culpa de l’ex-parella i la seva conducta assetjadora. 

La cicatrització de les ferides emocionals requereix temps, sí temps, i 
això vol dir el que sigui necessari. I en moltes ocasions és imprescindible 
un tractament psicològic especialitzat, si la dona treballadora està en ac-
tiu l’empresa té l’obligació de facilitar i flexibilitzar l’horari laboral perquè 
pugui beneficiar-se i assistir al mateix. Les absències o faltes de puntuali-
tat motivades per la situació f ísica o psicològica derivada de la violència 
masclista es consideren justificades quan així ho determinen els serveis 
socials d’atenció i de salut, això sí, s’han de comunicar el més aviat possible 
a l’empresa corresponent. 

La dona supervivent té dret a la reducció i/o reordenació del temps de 
treball. Té dret al canvi de centre de treball, a la mobilitat geogràfica, a la 
suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball,  a l’extinció 
del contracte laboral i fins i tot adaptar les funcions del lloc de treball de la 
dona treballadora per potenciar la seva recuperació, això és complir amb 
els articles 21, 24, 25, 26 de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de 
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.  Aquests drets 
poden esdevenir mesures de protecció efectives quan es produeix assetja-
ment o persecució per part de l’agressor masclista, és a dir ell coneix les 
seves rutines horàries, la ubicació del lloc de treball,...per tant un canvi 
ràpid d’horari o de seu en aquest sentit dificulta que l’agressor pugui per-
petrar una nova agressió al finalitzar la jornada laboral, ja que com menys 
informació disposi l’agressor de la dona supervivent millor. En la protecció 
i autodefensa de les dones supervivents s’ha d’implicar tota la comunitat, 
no podem deixar en mans exclusives de les forces i cossos policials aquesta 
competència, perquè no és efectiu, cal que totes les estructures i persones 
des de la seva àrea fàcil tot el possible per facilitar la recuperació de les 
supervivents, perquè si som coherents sempre hem defensat que la violèn-
cia masclista és un problema social i no personal de la dona.

Recordar des d’aquest text a les mútues sanitàries especialment que 
existeix un protocol específic comú quan es trobin davant un cas d’una 
dona supervivent a la violència masclista no l’han de citar cada 15 dies ni 
1 cop al mes, han de limitar-se a rebre un mail o fax de la institució res-
ponsable del tractament psicològic on en poques línies quedi explícit que 
aquesta dona ha patit violència de gènere i es recomana la baixa laboral i 
que no la revictimitzin més.

He estat testimoni que quan una dona supervivent a la violència mas-
clista ha trencat amb la relació abusiva, ha posat la seva dignitat i llibertat 
per sobre de l’amor romàntic, ha vençut la dependència emocional i cicle 
de la violència, ha destruït la manipulació de l’agressor , i ha fet un treball 
de conscienciació social d’aquesta violència masclista necessàriament s’ha 
posat les ulleres de gènere, s’ha empoderat i també ha començat a veu-
re altres formes abusives de violència dins l’àmbit laboral o familiar i ha 
mobilitzat els seus recursos per lluitar pels seus drets, això ha suposat un 
canvi de 360º en la seva vida. 

Per acabar dir que el sistema judicial també hauria d’actuar contun-
dentment contra aquests casos d’empreses que vulneren conscientment 
tots els drets aquí recollits, les empreses com a part de l’exosistema han 
de responsabilitzar-se i promoure dinàmiques no violentes dins les seves 
estructures. I quan dins dels seus equips de treball hi ha dones treballado-
res supervivents facilitar el màxim el seu procés de reincorporació, la seva 
recuperació emocional i vetllar perquè això sigui una realitat . Qualsevol 
sindicat ha de defensar els drets de treballadores i treballadors, però si 
és un sindicat anarquista encara ha d’establir com a prioritari el suport a 
les dones supervivents a la violència masclista, la construcció d’una xarxa 
solidària i efectiva en la defensa dels seus drets i la lluita social contra el 
patriarcat com a principal font de sofriment, dolor i mort.
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Hem heretat una idea de 
treball, on aquest es con-
cebia com un bé positiu, 

econòmicament necessari i moral-
ment beneficiós. Quan hi ha tre-
ball, es cimenta l’ordre social, les 
persones tenen alguna cosa a fer i 
es transmet a les persones que tre-
ballen una sensació de participar 
en la societat, de protecció cap a 
les seves famílies. A més el treball 
també és una de la formes per la 
qual es reparteixen els recursos i 
beneficis. Podríem dir que el tre-
ball és el que fa que el món giri. 
Aquestes idees no són només part 
del que podríem anomenar l’ideo-
logia capitalista, les diferents teo-
ries revolucionàries que van sorgir 
en contraposició a aquesta també 
es basen en això, la gran disputa és 
qui s’emporta els beneficis del tre-
ball. Podríem dir que el treball és 
un significant transversal en la so-
cietat que vivim i una de les bases 
que ens permet dotar de sentit la 
nostra realitat.

Actualment les transformaci-
ons del mercat laboral han pro-
vocat que la centralitat del treball 
en la nostra societat es desplaci. 
En les últimes dècades hem vist 
com el treball productiu s’ha des-
localitzat cap a altres zones del 
planeta on la mà d’obra era molt 
més barata, això al costat de l’auto-
matització de part dels processos 
que s’han quedat a occident, ha 
transformat el mercat laboral cap 
al sector serveis. Aquest fenomen 
es venia produint des dels anys 70 
i l’última crisi ho ha accentuat, la 
destrucció d’ocupació a partir de 
2008 a l’estat espanyol és per to-
tes coneguda. Això ja no només 
té unes conseqüències directes 
sobre les condicions materials de 
les persones, sinó en la mateixa 
idea de treball. Actualment sobra 

mà d’obra, el mercat laboral no és 
capaç d’absorbir tota les persones 
que no tenen un treball, es crea 
molt poc treball, i ja sabem que el 
que es genera és precari. Això ha 
induït tres efectes que m’agradaria 
comentar ja que els considero im-
portants.

D’una banda trobem que les 
classes mitjanes que s’havien cons-
tituït a través del crèdit, el consum 
i el sistema de benestar, estan en 
decadència, la falta d’ingressos a 
través del treball ha fet que aques-
tes es proletaritzin a marxes força-
des. Les condicions materials han 
canviat i això es fa notar, tant per 
a les persones com per a l’econo-
mia. Això ha fet que intentin bus-
car una sortida política a la seva 
situació, aquesta l’han trobat en els 
diferents partits de dretes que els 
estan prometent de nou treball per 
mitjà del tancament de fronteres, 
l’expulsió de població estrangera i 
el proteccionisme del teixit indus-
trial que encara queda. De nou les 
idees reaccionàries han trobat el 
treball com una forma de produir 
discurs que mobilitzi a grans mas-
ses.

També tenim l’efecte de la pre-
carietat i les noves tecnologies, en 
els últims anys han sorgit tot un 
seguit de treballs relacionats amb 
aquestes, a més molt vinculats 
amb les grans ciutats. Freelance, 
cooworking, start-up, community 
manager... tota aquesta sèrie de 
vocabulari està amagant un pro-
cés de transformació del treball, 
la qual cosa abans havia estat una 
forma de formar el caràcter de les 
persones i donar-los un lloc en la 
societat a través d’aquest, ara s’ha 
convertit en difús, la mobilitat la-
boral està a l’ordre del dia. Fins i 
tot s’estan llançant tot un seguit de 

discursos on s’impulsa a les perso-
nes a estar completament buscant 
un nou treball i convertir-se en 
una espècie de marca personal. El 
treball es converteix en un discurs 
més enllà del material.

A més això ve acompanyat 
d’una pèrdua considerable del po-
der de negociació col·lectiva de les 
treballadores en les últimes dèca-
des, només alguns sectors pun-
tuals segueixen mantenint-lo. La 
mobilitat laboral, la subcontrac-
tació, les ETT’s... ha provocat que 
moltes treballadores no vegin la 
millor opció en l’enfrontament di-
recte amb les empreses quan sor-
geix un conflicte laboral i fins i tot 
molts d’ells s’han normalitzat, en 
part per causa a la por a la pèrdua 
del lloc de treball. També els grans 
sindicats han ajudat a que això pas-
sés amb les seves polítiques sobre 
el treball, la seva camaraderia amb 
l’estat i els empresaris. Això ha fet 
que semblin més una empresa de 
serveis que un sindicat.

Amb aquests processos i els 
seus efectes actualment ens tro-
bem un panorama laboral desola-
dor i on fer una activitat sindical 
que pugui aglutinar a grans masses 
de població esdevé una tasca molt 
complicada. Fins i tot en els últims 
anys amb tota la pèrdua de llocs 
de treball que hem sofert a l’estat 
espanyol, excepte en algunes parts 
del sector públic i sectors estratè-
gics la conflictivitat laboral ha es-
tat baixa, les mobilitzacions s’han 
mogut més en el sentit de la cor-
rupció política i el gran camp de 
batalla han estat les problemàti-
ques amb l’habitatge.

Això em fa replantejar-me des 
d’on enfocar el gran conflicte im-
manent en el capitalisme, el de 

capital-vida que de forma clàssica 
s’ha produït per mitjà de la disputa 
de qui controla el treball i els seus 
beneficis. És clar que actualment 
les persones necessitem ingressos 
per poder subsistir, però la soci-
etat del treball sembla que ja no 
necessita tant treball, d’altra banda 
trobem que el treball s’ha conver-
tit en un significant en disputa per 
poder mobilitzar masses tant per 
induir-les a la precarietat com per 
defensar idees reaccionàries. Tam-
bé entenc que la presa dels mit-
jans de producció moltes vegades 
no sigui el millor estratègicament, 
poc podem produir per garantir 
unes condicions de vida desitja-
bles des d’un call center per posar 
un exemple, molts dels treballs ac-
tuals no tindrien sentit en una so-
cietat postcapitalista. Si a tot això 
li sumem l’escassetat que es pot 
produir en unes dècades d’alguns 
recursos estratègics com el petroli 
i també els efectes que pot provo-
car el canvi climàtic a les zones on 
vivim, poden fer que el treball en-
cara escassegi més.

Crec que hem de fer un gran 
exercici d’imaginació davant 
aquests escenaris que he anat plan-
tejant en el text, i si és el treball el 
que ha de seguir sent el centre del 
conflicte i la vida o si l’important 
és que malgrat no tenir treball, en-
cara que no trobem cap compra-
dor de la nostra força de treball, 
o que no la vulguem vendre a un 
preu miserable, tenim dret a viure, 
també hem d’imaginar què és una 
vida bona, quines implicacions i 
necessitats materials té aquesta, a 
més de combatre la idea burgesa 
de la felicitat. A partir d’aquests 
exercicis podem traçar estratègies 
i pràctiques que ens serveixin per 
arribar a àmplies capes de pobla-
ció que tenen aquests problemes.

El discurs 
del treball
Polo
Militant en diferents espais i 
col·lectius a Castelló de La Plana.
@poloi
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Dins els nostres cercles no és estrany trobar-nos amb 
activitats / pamflets que advoquen per una medi-
cina totalment apartada de les bases científiques 

actuals. En aquest article no es vol discutir sobre aspectes 
concrets sinó exposar una actitud i sentiment bastant gene-
ralitzat en el nostre i que podria resumir-se en: 

a) Animadversió per “tot” el que tingui a veure amb la 
medicina convencional (MC).

b) Justificació i tolerància de tot allò que tingui a veure 
amb la medicina no convencional (MNC).

L’anticapitalisme i antiestatsisme 
com a multiplicador “per se” 

El perquè s’ha arribat aquí ningú pot explicar-ho en con-
cret, i en el fons importa poc. Estaríem tots d’acord en que 
hi ha hagut una sèrie d’actituds dins la MC que han implicat 
un descrèdit que costarà anys de recuperar, si és que es pot 
fer. 

Però dins el nostre àmbit el sentiment anticapitalista (i 
per tant antiestatalista) ens ha conduït a una animadversió 
contra moltes teràpies convencionals. Que l’Estat t’obligui 
-mitjançant la coerció o la coacció- a realitzar una sèrie 
d’actes o tractaments al teu propi cos amb la conveniència 
de les grans indústries farmacèutiques doncs, d’entrada, no 
ve gaire de gust, per dir-ho finament.

La MC actual està tant burocratitzada, i els avenços han 
provocat una interdependència amb la indústria tant gran 
que qualsevol actuació seva sempre podria ser contestada 
amb un discurs anticapitalista.

L’autonomia del pacient: 
la llibertat individual i el respecte al propi cos 

En teoria sobre el propi cos només mana un mateix. Hi 
han pocs casos en els quals, l’Estat i tot el seu aparell, privi 
de la llibertat a decidir sobre un mateix. Són sobretot per-
sones amb trastorns psiquiàtrics aguditzats i menors d’edat, 
els dos casos donarien per un número sencer de la Soli. 
Això no exclou que desde la MC s’ha abusat del principi 
d’autoritat i s’ha exercit un mal entès paternalisme envers 
el pacient, la qual cosa ha posat en perill la seva autonomia 
sobre el seu propi cos. 

La utilització del principi d’autonomia per a rebutjar te-
ràpies basades en la MC en molts casos no comporta con-
seqüències, doncs molta simptomatologia és transitòria i / 
o banal. Però quan aquesta actitud es porta a extrems en 
situacions mèdiques extremes (sobretot en càncer) els re-
sultats solen ser catastròfics. Sempre ens quedarà pensar 
que va passar per voluntat pròpia i escollint lliurement, això 
ens pot deixar tranquils però mai passius. 

En molts d’aquests casos no hi ha hagut un rebuig a la 
realització d’un tractament en general, que vindria a ser 
l’execució “clàssica” del dret a l’autonomia, sinó que s’ha 
optat per despreciar la MC per abraçar de forma irracio-

nal, i mai més ben dit, les MNC. Aquí la persona, en ple 
ús dels seus drets, no només ha estat mal assessorada sinó 
que també ha sigut enganyada i fins i tot manipulada, i amb 
conseqüències que en no pocs casos són gravíssimes. 

De la ideologia a la praxis

Fins i tot molts treballadors del món sanitari (de la MC) 
encara usen frases com “mal no et farà”, “només notaràs 
efectes a la cartera”, ... a grans trets podríem dir que:

a) Complementar la MC amb MNC no té perquè ser do-
lent.

b) Aquesta actitud dóna ales al rebuig a la MC.

És aquí on els col·lectius que sempre s’han oposat a l’ac-
ceptació de dogmes màgico-religiosos han de ser més cauts 
i més proactius, doncs l’adopció de la MNC porta inherent-
ment la creença en entitats màgiques i fins i tot religioses. 
Una cosa de la qual sempre ha fugit l’anarquisme. 

En els últims anys, el distanciament dels àmbits anar-
collibertaris pel que fa la MC ha conduït a una pràctica 
inactivitat en front de les retallades al sector sanitari. Tor-
nem-hi, mai ve de gust defensar una estructura (a priori) 
hiperestatilitzada i amb connexions fins i tot delictives amb 
la indústria del sector. Però els resultats han sigut els que 
han sigut i la situació del sector sanitari és la que és, i no 
té pinta de que s’arregli a curt ni mitjà termini si no hi han 
canvis al sector.

Com arreglar-ho

Primer de tot ens hauríem de preguntar col·lectivament 
si fa falta arreglar-ho, i si s’escau, intentar determinar “el 
què” s’ha d’arreglar. 

Desde la MC i sobretot des dels sectors més contraris i 
bel·ligerants amb les MNC no aconsegueixen fer arribar la 
informació en els nostres àmbits i si ho fan, normalment, 
provoquen més rebuig que acceptació. En part perquè el 
seu públic és més d’autoconsum que enfocat a canviar la 
opinió a les persones fermament convençudes en les seves 
accions i actituds. 

Des d’aquí fem una crida al replantejament col·lectiu de 
la situació, superant arguments fal·laços derivats de la nos-
tra (obligada) actitud anticapitalista i antiestatalista i fugint 
de pensaments màgico-religiosos.

Aquest article és fruit d’una sèrie de reflexions entre dos 
membres de la CNT - Olot, en @bcdolot i el @drilitch, metge i 

cirurgià. La intenció és crear un debat que creiem necessari i que 
va molt més enllà de la discussió ideològica. 

Hem d’aclarir que hem usat els termes MC i MNC en conside-
rar que tots ens entenem perfectement i evitem terminologia que 

pot ser ofensiva a algunes de les parts. 

El rebuig de la medicina 
convencional en el nostre entorn



SOLIDARIDAD OBRERA nº367 - Primer de Maig del 2017

12



Primer de Maig del 2017 - nº367 SOLIDARIDAD OBRERA

13



SOLIDARIDAD OBRERA nº367 - Primer de Maig del 2017

14

La data del Primer de Maig ha passat a ser amb 
el pas del temps una jornada festiva carrega-
da de rituals. Estem molt lluny dels grans es-

deveniments que van tenir lloc durant l’hegemonia 
de l’obrerisme dins de l’esquerra. Ho vulguem o no 
vivim en una altra època. Des del canvi de segle 
s’han instituït poc a poc un primers de maig dels 
moviments socials que cada cop més estan col·lo-
cant l’accent en lluites que van més enllà del sindi-
calisme de tota la vida. Això, que realment no és 
dolent, ocorre degut a un seguit de cause entre les 
que destacaria la llarga crisi de convocatòria que 
pateixen les organitzacions sindicals de caire revo-
lucionari. 

Les marxes rituals de l’esquerra instituciona-
lista (CCOO-UGT) ja no atreien a la joventut. En 
primer lloc perquè cada cop menys gent de classe 
treballadora se les sentia seves. Amb la mala fama 
que aquestes centrals li van donar al sindicalisme 
era lògic que se’ls veiés com a dinosaures vivint de 
la fama guanyada durant el tardofranquisme. 

Però l’esquerra anticapitalista també va caure 
en el ritual. Tothom ens podem recordar d’aquells 
Primers de Maig de Cotxeres de Sants que com-
petien amb els d’Arc de Triomf. Encara pitjor ha 
estat la incapacitat de superar la estètica milicia-
na del trenta-sis o el recurs a La Canadenca. No és 
que siguin mals exemples. És que la societat actual 
té altre referents culturals de lluita. Per una altra 
banda l’anticapitalisme va intentar també portar 
a terme frívoles propostes com el nefast MayDay 
postmodern. Com a mínim intentaven arribar a 
un nou subjecte que definien com a «precariat». 
En definitiva, tot allò va contribuir a consolidar un 
Primer de Maig diferenciat: «la mani de la tarda».

Aquesta barreja entre el culte a un passat de 80 
o 100 anys i el postmodernisme ha acabat en nor-

malitzar discursos que no tenen res a veure amb la 
classe treballadora. Per tant no és d’estranyar que 
la majoria de la nostra classe s’agafi el pont i marxi 
de la ciutat. Cada cop el Primer de Maig va menys 
amb ella. Haurem de reconèixer la nostra culpa en 
tot allò. La conclusió és que últimament es denota 
una certa desgana en la convocatòria d’aquests ac-
tes, o com a mínim hi ha una dispersió important. 

D’aquí la necessitat imperiosa de que sindicats 
com el nostre deixin de recrear el passat una i al-
tra vegada i passem a crear el nostre futur. Estem 
aquí per fer història. Els nostres sindicats han de 
prendre la responsabilitat de convocar el Primer de 
Maig a tot arreu (incloent-hi Barcelona). 

Per que aquesta jornada tingui unes mínimes 
garanties d’èxit haurem de tenir ambició. S’han 
d’escollir les reivindicacions troncals i comuns 
que podríem unir la classe treballadora en un gran 
front comú per superar el model neoliberal impe-
rant. Aquest front ha de plantejar una agenda pú-
blica i convertir-se en un actor de la vida quotidia-
na de la nostra societat. Per que les nostres veïnes 
i veïns s’animin a venir al nostre Primer de Maig 
haurien de veure amb allò una data important per 
les seves perspectives vitals: haurien d’obrir un 
diari setmanes abans i trobar-s’hi una i una altra 
vegada amb les nostres reivindicacions troncals 
plantejades d’una i mil maneres. Hauríem d’omplir 
març i abril d’activitats i accions en tots els barris, 
polígons i pobles. No amb qualsevol mena d’activi-
tat sinó amb aquelles relacionades amb les nostres 
reivindicacions. 

Pel que fa a la classe de mesures importants a les 
quals podríem aspirar d’aconseguir avui dia, hau-
ran de ser mesures que ens capaciten per una lluita 
posterior, com per exemple: un control del preu de 
l’habitatge i la creació d’un parc públic d’habitatge; 
la reducció de la jornada laboral; Remunicipalitza-
cions; la implantació de la democràcia a l’empresa; 
prohibició de l’acomiadament improcedent; reduc-
ció dràstica de la contractació temporal... Han de 
ser mesures ofensives per l’avanç de la classe tre-
balladora. 

La CNT no ha de parlar només per a persones 
convençudes: parlem per la Classe.

Un Primer de Maig per 
la Classe Treballadora
Miguel Gómez
Militant d’Embat i Apoyo Mutuo
@BlackSpartak
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Dilluns el matí, aviat, tardor, 
dia de pont. El pare va al 
mercat. Sempre s’afan-

ya i torna aviat per fer-la petar 
una estona, aprofitant que som a 
casa per uns - massa pocs- dies. 
Davant d’un gotet de vi dolç des-
filen tot imbricant-se durant ho-
res des Nietzsche a Kropotkin, de 
Gramsci a Chomsky, passant per 
Goldman o Malatesta. Avui però, 
no tocarà.

Llegir correu, contestar co-
rreu, repetir fins que arribi. Molts 
- massa?- assumptes per trenar. 
Pensament fugaç: què més plaent 
que retornar a casa pels exiliats a 
la gran ciutat?

Correu. Retoc. Feina. Però avui 
no havíem quedat que era dia de 
descans? Retoc. Retoc. Correu. 
Després de tants dies de treball 
frenètic, el cervell acaba transfor-
mat en un addicte a l’adrenalina. 
L’alienació més insidiosa és aquella 
que hom mateix accepta.

Arriba el pare. No és com els 
altres dies. Salut pare; somriure. 
Salut fill; mirada baixa. Avui no 
hi ha comentari mordaç sobre el 
darrer patetisme aparegut als mi-
tjans de desinformació. Avui no hi 
ha aquell apunt clarivident, precís 
i àcrata, d’aquest món foll de les 
cendres del qual ha de rebrotar el 
nostre. Avui el mentor anàrquic 
autodidacta calla. Què passa, pare?

Costa que parli. Ha trobat un 
excompany de feina al mercat. Als 
pobles, se sap tot, i ràpid. Anit hi 
va haver un accident a la fàbrica. 
Un més.

Contravenint tots els mecanis-
mes de seguretat per allò de la llei 
de l’ús i el costum, el maleït  “va, no 
passarà pas res perquè s’ha fet així 
sempre”, l’encarregat va demanar a 
un company que netegés la màqui-
na de trinxar paper sense aturar-la 
prèviament. Des de dins. Sí, exac-
tament.

Llàgrima.

Militant al sindicat, pare i com-
panys havien posat com a mínim 
dues denúncies sobre l’incompli-
ment  dels protocols de segure-
tat. Resposta de la direcció: ja ho 
farem. Solució: “Apagueu la mà-
quina” en un foli Din-A4. Punició 
dels inspectors: Cap ni una. Con-
seqüència: un home mort triturat. 
Diagnosi oficialista: Irresponsabi-
litat laboral.

Probablement, després del ju-
dici, l’empresa haurà de pagar una 
indemnització. Com dic, probable-
ment. Quan vindrà el dia en que a 
l’home no se’l pesi en les balances?

El pare no pot continuar par-
lant. El pare agafa la destral. Vaig a 
tallar llenya. Estàs bé? No. 

De jove, també havia entrat a 
netejar exactament la mateixa mà-
quina.

Ja no puc continuar contestant 
correus. Dades: increment d’un 
10% la sinistralitat laboral l’any 
2016. 7 persones mortes només a 
Girona. 10 morts setmanalment a 
l’estat espanyol. el 27% dels nego-
cis encara no tenen un pla d’ava-
luació de riscos. Segons l’Eurostat 
(2009), l’estat espanyol té el major 
índex de sinistralitat laboral de la 
zona Euro. Des del 2009, la sinis-
tralitat laboral ha incrementat un 
3%. Tots els informes indiquen que 
les successives reformes laborals 
han agreujat aquest problema. No 
hi ha pitjor violència que aquella 
que la societat no accepta com a 
tal.

Reflexiono sobre la violència. 
Per com talla socs el pare, imagino 
que ell també.

Durant Bolonya, quan vam 
ocupar el rectorat per denunciar 
l’elitització  i la mercantilització 
de l’educació, ens deien violen-

tes. Quan el 29 de Maig del 2012, 
després de la darrera vaga general 
massiva a Catalunya, el FP va pen-
jar les fotos en una web de delació 
ciutadana, anant “al límit de la llei 
i una mica més enllà”, ens torna-
ren a dir violentes. El mateix 2012, 
quan els mossos carregaven contra 
les vagues d’estudiants i creuàvem 
contenidors encesos per evitar que 
ens atropellessin, ens inculques-
sin una mica de democràcia oc-
cidental per via somàtica, o algun 
psicòpata amb massa substància 
al cos i massa bona punteria s’en-
dugués algun ull com a trofeu, 
ens condemnaven per violentes. 
Les companyes preses durant les 
successives operacions Aranya, 
suposadament contra grupuscles 
terroristes anarquistes organit-
zats. Violentes. Cada cop que hem 
sortit al carrer a defensar els espais 
alliberats, a defensar Can Vies amb 
caputxa i sense, a defensar el Banc 
Expropiat, a fer fora els matons de 
Desokupa, mentre un turisme sal-
vatge i una especulació urbanística 
inhumana ens foragiten dels nos-
tres barris, ens han dit violentes.

I potser ho som. Potser l’amor 
pel món nou que duem dins el cor 
es canalitza en ràbia en veure que 
aquest món caduc morirà matant. 
Si la causa és justa, potser és co-
rrecte confrontar foc amb foc.

No sortirà cap altaveu del rè-
gim dient violents a l’encarregat 
apressant, al director de personal 
panxacontent, al consell d’empresa 
indiferent, a l’inspector de segu-
retat que va fer els ulls grossos, al 
legislador permissiu o directament 
comprat que, en ares d’un minús-
cul benefici econòmic, han permès 
que es trinxés un home. 

Violències de primera i de se-
gona. Algunes omplen titulars i 
exaltats tertulians. Altres, només 
necrològiques.

I llavors sé que el pare, retirat, 
que esberla socs d’aulina destral en 
mà i la mirada perduda, s’espassa 
plorant les ganes de que el socs 
d’alzina no siguin socs en absolut.

Llenya per substitució
Auri
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La utopía de las normas. De la tecnología, la es-
tupidez y los secretos placeres de la burocracia. 
David Graeber. 

Segons la ‘llei de ferro del liberalisme’ qualsevol reforma encamina-
da a reduir els tràmits burocràtics i a impulsar les forces del mercat 
implicarà, en última instància, l’augment del nombre total de regu-
lacions, paperassa i buròcrates a sou. Amb aquesta lúcida sentència 
arranca Graeber La utopía de las normas. De la tecnología, la estupi-
dez y los secretos placeres de la burocràcia. Inclou tres assaigs que 
volten sobre la burocràcia des de diferents perspectives. No és una 
teorització total, sinó digressions molt estimulants, escrites de mane-
ra amena, amb exemples clarificadors i assequibles. Analitza des de 
les claus més profundes del sistema econòmic capitalista fins a les 
estructures polítiques inherents als còmics dels anys cinquanta, arri-
bant a incloure un apèndix sobre l’última pel·lícula de Batman com 
a al·legat contra Occupy Wall Street, on David Graeber, antropòleg i 
anarquista, va participar activament. 
Partint de la base que la burocràcia s’ha fet omnipresent en tots els 
aspectes de la nostra vida quotidiana, tant que ni ens n’adonem, la 
primera part del llibre es dedica a desmuntar, poc a poc, l’aparell 
argumental neoliberal. Si hi ha una crítica que prové de la dreta, s’ha 
de desarmar. De la mateixa manera que descompon les afirmacions 
de la inevitabilitat del capitalisme, demostra amb clarividència les 
falsedats de tal aparell: ‘burocràcia’ associada a ‘interferència go-
vernamental’ o ‘funcionariat’ -quan la major part de les pràctiques 
burocràtiques han estat dissenyades en entorns privats i corporati-
vistes-, i ‘el lliure mercat’ com a única alternativa possible a aquesta 
interferència -quan realment necessita un exèrcit de regulacions i 
administradors per poder funcionar-. 
I per teixir la crítica que falta des de l’esquerra, apunta a diferents di-
reccions que conformen els assaigs centrals del llibre. “Siempre que 
alguien comienza a hablar del libre mercado es buena idea buscar 
alrededor al tipo con la pistola. Nunca está lejos”. Graeber ens alerta 
que no s’ha de menystenir el paper de la violència en el sistema so-
cial actual. L’amenaça de la força permet la imposició dels processos 
burocràtics, i si aquests processos són capaços de crear situacions 
estúpides, la violència ho és d’imposar decisions arbitràries.
També ens aconsella no sobreestimar el paper del desenvolupament 
tecnològic. Els ordinadors han possibilitat la burocratització de la 
vida quotidiana, però el canvi tecnològic no havia de portar-nos 
necessàriament cap aquí. Per què no existeix una maquinària que 
ens alliberi del treball? Per què no s’ha utilitzat la tecnologia per una 
transformació social real? Graeber troba les claus en la immobilit-
zadora burocratització dels entorns d’innovació tecnològica i en la 
voluntat de les grans inversions de no apostar per unes “tecnologies 
associades a la possibilitat de futurs alternatius, sinó per una tecno-
logia que promogui el control social i la disciplina laboral”.
L’últim assaig és una mica més confús. Entrant en les idees filosòfi-
ques subjacents al capitalisme, presenta una història del concepte de 
la racionalitat, i una teoria sobre l’Estat basada en la confluència de 
tres elements: sobirania, administració i política. Potser el més inte-
ressant és quan esbrina perquè, malgrat tot, la burocràcia ens resulta 
atractiva. Potser perquè és previsible. Potser per la impersonalitat, i 
les relacions impersonals ens poden ser més còmodes. Potser per-
què la literatura fantàstica ha creat móns anti-burocràtics que ens 
horroritzen i preferim quedar-nos on som. Efectivament, Graeber 
genera debat a través d’un llibre que va des de la teoria social i la 
història fins a la literatura fantàstica i la cultura popular, incloent ex-
periències pròpies com a activista. A tenir en compte.

CULTURA

Ressenyes
Júlia Nogué 
Graduada en Història
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Las tierras arrasadas. Emiliano Monge. 

La fugida de milers de centreamericans cap al nord significa passar per 
Mèxic. És esquivar els controls policials, patir agressions i violacions, arris-
car-se la vida com a polissó als trens i arribar a la frontera on espera el 
mur, el narco, els agents policials i, igual que en tot el camí, la possibilitat 
d’un segrest. Emiliano Monge, politòleg i periodista, situa la seva obra aquí. 
No és una crònica periodística del pas dels migrants per Mèxic com ho és 
Los migrantes que no importan, d’Óscar Martínez, sinó l’expressió lírica de 
la tragèdia que són els segrestos massius. Són pocs els noms concrets que 
dóna, evocadors de llocs fronterers entre Mèxic i els Estats Units. Els noms 
dels seus personatges són simbòlics: Estela i Epitafio. Comandants d’una 
banda de segrestadors que s’estimen obstinadament, i en les seves ca-
mionetes arrosseguen el drama de tots els migrants indocumentats, sense 
nom. Monge dóna veu al dolor i inclou fragments de declaracions de molts 
migrants que van caure en mans dels traficants. És una denúncia. Pensada 
per ser una obra de teatre, conserva tots els trets d’una tragèdia clàssica. 
El llenguatge líric acompanya el dramatisme, però pot arribar a ser exces-
siu i no deixar avançar en la narració. Potser l’efecte buscat és quedar-se 
atrapat, així com els migrants que no tenen escapatòria. O potser compen-
sar el buit, l’erm, la terra arrasada de qualsevol tipus de sentiment i com-
passió.

La maravillosa vida breve de Óscar Wao. Junot Díaz

Fukú és al Carib una maledicció implacable amb les seves víctimes. És el 
que llança Trujillo (1939-1961) a tots els dominicans i el que persegueix a 
la família d’Óscar Wao fins als Estats Units en una espiral de desespera-
ció, humiliació i mort. També és l’inici d’aquesta novel·la i la manera que 
Junot Díaz escull per representar aquells moments de la història, dels que 
tothom parla però ningú en diu mai res sòlid. Efectivament, el Trujillato 
empapa aquesta primera novel·la de Díaz, que va guanyar el Premi Pulit-
zer de Ficció l’any 2008. No és una novel·la social de l’emigració domini-
cana als Estats Units, tot i que aquest és el rerefons, sinó la història d’un 
fill d’aquests emigrants a Nova Jersey: Óscar Cabral, l’únic que desafia al 
fukú. Un nerd als anys vuitanta, torpe i obès, obsessionat amb les dones, 
però incapaç de seduir-ne cap. És l’anti-seductor. Un pària que busca les 
claus de la vida en les novel·les de ciència-ficció i que està convençut que 
un dominicà a Nova York té més en comú amb un extraterrestre arribat 
per accident a la terra. Resulta estimulant la capacitat per descriure coses 
terribles i tràgiques de manera còmica. Escrita originalment en anglès, 
però amb una gran quantiat de spanglish, i traduïda a la inversa per Achy 
Obejas, és una novel·la totalment addictiva.

La muntanya de la festa. Alissa Ganíeva. 

En un Daguestan futur, proper i possible, corre el rumor que Rússia està 
construint un mur per aïllar definitivament el Caucas de la resta de la 
Federació. Les autoritats civils es baten en retirada, els islamistes radicals 
exploten el buit de poder per aconseguir establir la seva autoritat, la mul-
tiplicitat de minories ètniques reivindiquen la seva existència i les tensions 
entre elles augmenten. Enmig del caos, la novel·la segueix un extens cercle 
social d’amics i parents, centrant-se en Shamil, un jove periodista que 
observa tota la confusió. Escrit originalment en llengua russa, conserva 
una gran quantitat de paraules pròpies del Daguestan, recopilades en un 
glossari al final del llibre. És una bona introducció al Daguestan actual. 
No cal tenir grans nocions de la realitat concreta per poder treure’n algu-
na cosa, però potser cal llegir-lo amb alguns apunts: el racisme present 
a Rússia cap a tots aquells de l’Àsia Central, el creixent fonamentalisme a 
tota la regió del Caucas, i les actituds patriarcals entre homes i dones tan a 
Rússia com al Caucas. Un llibre que no s’acaba a l’última pàgina i convida a 
indagar més i més.
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Conjectura actual

El capitalisme condueix al món 
cap al col·lapse. El creixement de-
senfrenat i indefinit porta el pla-
neta cap el seu límit econòmic, 
social i ecològic. Ja no només par-
lem d’un sistema econòmic que, 
des de la seva reestructuració al 
1979 en forma de neoliberalisme, 
ha fulminat la possibilitat d’un re-
equilibri de forces, fomentant la 
desigualtat i l’obertura d’una bret-
xa cada vegada més profunda en-
tre dues societats. Sinó també de 
les conseqüències del seu terrible 
pas per les nostres vides en forma 
de cataclisme ecològic, auge de 
l’individualisme més ferotge i ins-
trumentalització de la vida per a la 
generació de benefici econòmic.

Des de fa temps tractem de do-
nar la volta a la situació, basant-nos 
en el replantejament de les relaci-
ons, apostant per l’horitzontalitat, 
l’acció directa i la localització de la 
política. La destrucció del sistema 
actual mitjançant l’exploració dels 
marges que queden descoberts. No 
obstant, no només hem de confor-
mar-nos amb els espais temporals 
de relacions socials no-capitalistes 
que construïm, ja que eludeixen 
problemes reals de forces abstrac-
tes, intrínsecament no locals i ar-
relats en la infraestructura de la 
nostra quotidianitat.

No tant sols cal recuperar els 
espais que han quedat descoberts, 
també hem d’explorar quins han 
estat els instruments utilitzats per 
prendre el poder i la capacitat de 
reapropiar-nos que hi ha latent 
en ells. No hauria estat possible 
el creixement i expansió del capi-

talisme fins als llocs més apartats 
del planeta i de les nostres ànimes 
sense la tecnologització del món 
que habitem. La seva evolució cap 
a un altre destí depèn, entre altres 
factors, de la nostra capacitat per 
reapropiar-nos de la tècnica.

El capitalisme ha sabut cons-
truir una idea de progrés for-
tament lligada a la tecnologia. 
Aquesta construcció ha desplaçat 
la tecnologia fins a un punt de mira 
antagònic perquè hem caigut en el 
parany del relat construït per part 
dels que ostenten el poder: creure 
que el progrés és una carrera cap 
endavant basada en la competició 
i l’augment de benefici en la qual 
la tecnologia és l’element de do-
minació. El progrés no significa 
creixement, hauria de tenir com a 
finalitat el bé col·lectiu i la tecnolo-
gia podria ser un dels instruments 
que permeti arribar-hi. L’error en 
aquest sentit és confondre la tèc-
nica amb la finalitat.

D’altra banda, la fe cega de la 
societat en la tecnologia, cristal-
litzada en la creença de que per si 
sola pot generar un canvi polític o 
social profund, alimenta la nostra 
desafecció. Aquest fet es veu, per 
exemple, en la confiança en les 
xarxes socials com a mitjà de poli-
tització. Ens fan creure que estem 
compromesos quan realment ens 
pacifiquen. Si la tecnologia està 
dominada per l’enemic servirà per 
complir els seus objectius. El canvi 
de pensament i de prioritats vitals 
ha d’anar acompanyat del destresa 
per prendre els instruments dels 
quals es serveix el nostre oponent.

Els corrents primitivistes o an-
titecnològics proposen revertir 

els efectes de la tecnologia elimi-
nant-la de les nostres vides. Fora 
smartphones, xarxes socials i or-
dinadors. La proposta és com a 
mínim ingènua, per no caure en la 
temptació cobrim el pecat. La pe-
netració de la tecnologia en totes 
les capes del capitalisme és inevi-
table, si no aprenem a utilitzar-la 
pel nostre benefici, serà ella la que 
ens domini.

Reapropiar-se de la tecnologia 
és llavors el repte. Cal canviar la 
manera en que es produeix, des-
lligar-la de la lògica de competició 
i benefici, per transformar la rela-
ció que hem establert amb ella. Pel 
que fa a la producció és interessant 
l’exploració en dos àmbits, diame-
tralment oposats, provinents de 
dos corrents diferents: el copyle-
ft de Stallman i el secretisme dels 
acceleracionistes. Pel que fa a la 
relació que hi hem establert, cal 
explorar primer les necessitats que 
s’han de cobrir i desenvolupar tec-
nologies apropiades per cobrir-les, 
eliminant el benefici econòmic de 
la finalitat de la tecnologia. 

Producció tecnològica

Una forma consisteix en obrir 
la tecnologia a les mateixes ex-
periències horitzontals sobre les 
quals treballem en el dia a dia, alli-
berant-la del component de com-
petició amb el qual el capitalisme 
modela les nostres vides i sobretot 
l’ús de la tecnologia. Un exemple 
d’aquesta obertura, s’ha anat de-
senvolupant des de la introducció 
del copyleft per Richard Stallman. 
L’any 1983, aquest programador 
llança el programari Unix, que es 

desenvolupa de forma cooperati-
va, impedint així la seva privatit-
zació. Des d’aquí surten iniciatives 
que potser són més familiar com 
el programari lliure i el Creative 
Commons. 

Stallman marca l’inici del camí 
per a la fi del monopoli de coneixe-
ment tecnològic que s’havia esta-
blert fins el moment. La producció 
cooperativa i lliure de programari 
es converteix en una forma d’auto-
gestió de la tecnologia. Més enllà 
de qualsevol capacitat reguladora, 
els desenvolupadors treballen per 
a la comunitat establint entre ells 
un compromís d’acceptació mútua 
a partir del benefici compartit que 
generen.

Des d’aquest moment es suc-
ceeixen i es repliquen experiènci-
es de programari lliure. La pedra 
angular d’aquest moviment és la 
font de saber més recorrent en la 
nostra època: Wikipedia. Aquesta 
“e-nciclopedia” no només ofereix 
una eina col·lectiva, configurada a 
partir de la suma del coneixement 
de diversos individus, sinó que 
posa a l’abast l’escriptura i lectura 
de continguts als sabers sotmesos 
dels quals parla Foucault. És a dir, 
els esdeveniments de qualsevol 
moment històric, les característi-
ques de qualsevol forma de pen-
sament o teoria científica queden 
a l’abast de qualsevol que els hagi 
viscut o estudiat. El sistema de re-
visors permet que el coneixement 
quedi construït de manera col·lec-
tiva, generant textos de múltiples 
autors desconeguts que poden en-
globar totes les visions. 

No només s’aplica la coopera-
ció i l’obertura en l’àmbit del pro-
gramari, també en el de hardware 
amb la introducció de micropro-
cessadors lliures com Raspberry 
Pi o Arduino, entre molts altres 
exemples. En el moment actu-
al estan naixent noves formes de 
tecnologia que permeten que ens 
reapropiem dels mitjans de pro-
ducció com és la impressió 3D. En 
l’actualitat es poden trobar plànols 
d’impressores i de diferents objec-
tes que estan a l’abast la impressió.

Si bé és cert que tant al progra-
mari i el hardware lliures els han 
plogut crítiques perquè no eli-
minen l’ànim de lucre en la seva 
forma ni tampoc aporten molt en 
l’àmbit de transformació de rela-
cions entre persones, no es pot 
eludir la seva capacitat revoluci-
onària de redefinir el concepte de 
producció.

En oposició a l’alliberament 
del saber tecnològic i la creació 
en comunitat, els acceleracionistes  

Reapropiar-se de la 

tecnologia
Rizoma
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proposaven protegir els descobri-
ments de l’enemic, de manera que 
el fetitxe de l’obertura i l’horitzon-
talitat s’hauria de complemen-
tar amb el secretisme i l’exclusió. 
Aquest punt és força polèmic ja 
que d’entrada sembla més proper 
a la competició i la dominació en 
mans de pocs del coneixement 
tecnològic que a la col·lectivització 
que s’ha exposat al llarg d’aquest 
article. No obstant això, aquest se-
cretisme i exclusió no és més que 
la multiplicació i proliferació de 
nodes de creació per eliminar el 
traçat de l’autoria. Aquest tipus de 
creació és el que succeeix amb el 
programari encriptat.

Els exemples de programari en-
criptat pertanyen a la darknet. Es 
tracta d’una col·lecció de xarxes i 
tecnologies superposades a la xar-
xa de comunicacions estàndard, 
usades per compartir informació 
i continguts digitals. Està distribu-
ïda en diferents nodes i tracta de 
preservar l’anonimat de les identi-
tats dels qui intercanvien aquesta 
informació en l’origen i el destí. 
Dins d’aquesta darknet també hi 
trobem els hackers que realitzen 
la tasca d’alliberament d’informa-
ció econòmica i social que està en 
mans dels governs i les grans em-
preses, revelant les estratègies de 
domini.

Crear una xarxa anònima i 
superposada a la xarxa actual ser-
veix per replantejar el desenvolu-
pament de tecnologia però també 
és interessant aprendre sobre el 
funcionament d’aquesta xarxa per 
la nostra organització. Aquesta 
forma d’organització rizomàtica és 
aplicable en la lluita contra l’Estat i 
el sistema capitalista.

Relació amb la 
tecnologia

Potser la por més gran cap a la 
tecnologia no és tant com es gene-
ra; qualsevol producte del capital 
té una forma semblant de produc-
ció i el cooperativisme pot conver-
tir-se també en una nova forma de 
capitalisme. La major por segura-
ment s’allotja en la relació que hem 
desenvolupat amb la tecnologia i 
com ha alimentat l’atomització de 
la nostra societat.

En aquest sentit el primer que 
hem de fer és una anàlisi de quines 
són les necessitats, eliminar els 
productes superflus i centrar-nos 
en les facilitats que pot ator-
gar-nos la tecnologia en oposició a 
les comoditats més pròpies d’una 
societat autoindulgent. El focus ha 

de situar-se en les persones i no en 
la tecnologia en sí mateixa. Aquest 
canvi de paradigma s’ha anat de-
senvolupant amb les Tecnologies 
Apropiades.

En els anys 1970 va sorgir un 
corrent de pensament econòmic 
que qüestionava les teories orto-
doxes de desenvolupament i es va 
preocupar per l’aspecte redistri-
butiu del mateix, centrant la seva 
anàlisi en la satisfacció de les ne-
cessitats bàsiques de les persones. 
A partir d’aquest moment sorgeix 
el moviment de les Tecnologies 
Apropiades de la mà de E.F. Schu-
macher. La seva idea era crear una 
indústria “a escala” poc intensiva 
en capital, que prioritzés les opor-
tunitats d’ocupació abans que la 
productivitat, que no menyspreés 
la capacitat productiva dels sec-
tors tradicionals i que no generés 
dependències externes a causa de 
la seva complexitat. L’aposta per 
crear ocupació abans de generar 
una indústria productiva entra en 
forta contradicció amb el pensa-
ment econòmic actual.

A partir de les Tecnologies 
Apropiades apareixen altres cor-
rents amb propostes semblants on 
la finalitat no és el benefici sinó co-
brir necessitats, com les tecnologi-
es per al Desenvolupament Humà 
o les anomenades “Technologies 
for Freedom” (T4F). Aquest últim 
tipus es caracteritza pel seu desen-
volupament dins de la comunitat, 
generant una transferència de co-
neixement que permet la repro-
ducció d’aquesta tecnologia per 
part d’aquells que l’adopten.

Les T4F donen la clau a la pre-
gunta més enigmàtica respecte la 

tecnologia: Com pot la tecnologia 
revertir la situació d’individualis-
me en què ens ha ficat? Les T4F 
són la tecnologia comunitària, 
apareixen quan el col·lectiu posa 
un esforç comú en el seu desenvo-
lupament. Serien potser la forma 
més propera a l’autogestió tec-
nològica, es va experimentant de 
manera fragmentària i compartida 
fins arribar a un resultat.

Així doncs per una banda tenim 
el canvi en el model de producció 
tecnològica de la mà del copyleft i 
el programaria lliure. La idea que 
destil·len aquestes iniciatives d’alli-
berament tecnològic, fortament 
lligades a la societat de la informa-
ció, és poder posar a l’abast tot el 
contingut que en el moment està 
en mans d’unes poques persones. 
Desentranyar els secrets de la tec-
nologia per dotar-nos de les eines 
que permeten distanciar-nos defi-
nitivament del capitalisme. Gene-
rar un coneixement subversiu que 
pugui atacar el statu quo.

En aquest sentit l’autogestió i 
reapropiació de la tecnologia mos-
tra que el capitalisme no és l’únic 
generador o desenvolupador. Es 
pot crear de forma comunitària i 
al marge de la imposició del siste-
ma. El repte del present en relació 
a la tecnologia és doncs portar a la 
pràctica i servir-se del immens re-
positori industrial que ja hi ha alli-
berat. Transformar-lo en mitjans 
de producció capaços de resoldre 
aquells problemes abstractes dels 
que es parlava al principi d’aquest 
article, de poder impulsar un pro-
grés local, entenent progrés com 
el bé comú, a petita escala però de 
gran abast.

El capitalisme ha 
sabut construir 

una idea de 
progrés fortament 

lligada a la 
tecnologia.

La penetració de 
la tecnologia en 
totes les capes 

del capitalisme és 
inevitable, si no 

aprenem a 
utilitzar-la pel 

nostre benefici, 
serà ella la que 

ens domini.
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L’imaginari actual de la reivindicació obrera beu en moltes oca-
sions d’un món laboral que ja no existeix. Aquests cinturons 
industrials, amb les seves grans masses obreres organitzades, 

amb les seves plantilles veteranes de milers d’obreres cohesionades, 
són imatges que poden valer per a un fotograma d’una pel·lícula d’Ei-
senstein, però no per plasmar la realitat dels nostres barris més mar-
ginats. 

El món del treball s’ha atomitzat i precaritzat. Gràcies a unes du-
res reformes laborals lliurecanvistes i a una àmplia gamma d’eines 
dissolvents del teixit obrer (ETT’s, subcontractes, etc.), les que se-
guim treballant ho fem temporalment, a ratxes, de vegades amb poc 
o cap contacte amb les nostres companyes de treball i gairebé sem-
pre sense horitzó reivindicatiu. Alguns sectors són l’excepció, però 
la majoria d’obreres hem acceptat que el treball és una mercaderia 
capitalista amb la qual l’empresariat té total dret a especular. El tre-
ball segueix generant tota la riquesa, però les treballadores som cada 
vegada menys conscients d’això. 

Redundaria dir que això ha empitjorat amb l’anomenada “crisi fi-
nancera” i que aquesta ha estat una jugada perfecta per imposar-nos 
un model social, econòmic i laboral encara més feroç i desigual. Un 
model que ens obliga a acceptar les condicions laborals més indig-
nes sense ressentiment i fins i tot amb un enorme somriure de grati-
tud. El que no sol comentar-se és la situació de les que ja suportaven 
aquestes condicions abans de la “crisi”, la situació de les treballadores 
que sempre han malviscut. Aquelles per les quals la “crisi” només ha 
significat l’estandardització de la seva esclavitud invisible. Parlo de 
les obreres en B, de les precàries, i especialment, de les cuidadores a 
domicili. 

El món de les cures, que recau en la seva gran majoria sobre dones 
migrants, ha patit els efectes psicològics de la crisi i també el sub-
següent enduriment de les condicions laborals. No obstant això, en 
un ambient d’esclavitud normalitzada com aquest, la recrudescència 
vista des de fora és gairebé imperceptible. I dic esclavitud amb tota 
la literalitat de la paraula. No importa aquí el que diguin les vostres 

L’esclavitud 

invisible
Ruymán Rodríguez
Militant de la Federació Anarquista de Gran Canària
@FAGC_Anarquista
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constitucions, normatives o estatuts, ni les ins-
peccions de treball, ni la Declaració dels Drets 
Humans, ni cap altre fetitxe legal; a l’Estat espa-
nyol existeix la mateixa esclavitud que a l’Amè-
rica sudista o la Rússia tsarista. 

La cuidadora, la que no pertany a cap em-
presa, la que no depèn de les subcontractes 
dels ajuntaments ni del sistema sanitari, la que 
treballa pel seu compte però sense l’oficialitat 
de l’autònoma, no té drets de cap tipus. Treba-
lla en un domicili amb el qual acaba identifi-
cant-se. Estableix una relació més propera amb 
la persona que l’assalaria que la que mantindrà 
mai cap altra obrera amb la seva empresària. 
Aquesta relació sol ser malaltissa i malsana, ba-
sada moltes vegades en el xantatge emocional, a 
explotar per part de l’ocupador el vincle afectiu 
i de dependència que es genera entre cuidadora 
i pacient. Oblidint-se de tota aquesta bateria de 
conquestes laborals que suposadament compo-
nen el mal anomenat Estat del benestar. Aquí 
no hi ha vacances, ni baixes per malaltia, ni in-
demnitzacions per acomiadament, ni subsidi 
per desocupació. No pots posar-te malalta, ni 
descansar, ni respirar. El treball i la vida acaben 
fusionant-se de la pitjor manera possible, com 
una malformació. L’oci desapareix de l’equació. 
Ser complaent i servicial és una forma de so-
breviure. Si t’acomiaden no hi ha cap matalàs, 
ni atur, ni quitança. Cap acomiadament és im-
procedent. Ets una esclava domèstica, un elec-
trodomèstic més, com el microones o la renta-
dora. 

El volum de treball sol ser immens i ser su-
portat per una sola esquena. En aquesta catego-
ria estan les treballadores que netegen i cuinen, 
que cuiden nens, ancians o malalts. Persones 
que crien i ensenyen, que s’encarreguen de 
vòmits i diarrees, que canvien bolquers, que 
posen ènemes, fan cures, rehabilitació, i mil 
coses més, sense necessitat d’estudiar puericul-
tura, de ser auxiliars d’infermeria, de geriatria 
o fisioterapeutes, o d’haver fet cap curs sobre 
assistència a persones amb alzheimer. La seva 
capacitació la dóna el treball diari i una gran 
facultat de resiliència. No fan res diferent del 
que es veuen obligades a fer, sense cap titula-
ció, totes aquelles persones que tenen un fami-
liar dependent i no tenen diners per pagar-li a 
algú perquè ho faci per elles. Les cuidadores a 
domicili realitzen tot aquest treball a canvi de 
sous de misèria que dif ícilment arriben al salari 
mínim.

La situació s’agreuja quan parlem de treba-
lladores internes. Vius on treballes, amb torns 
literalment de 24 hores. El teu únic dia lliure 
suposa haver de deixar durant unes hores, fins 
que cau la nit, una casa que mai sents com a 
pròpia, però que segueix sent el lloc on vius. 
Aquesta és la paradoxa: per descansar has 
d’abandonar el teu domicili, el lloc que preci-
sament la majoria escull per desconnectar del 
treball. Moltes acaben renunciant als seus dis-
sabtes o els seus diumenges. La possibilitat de 
la malaltia pròpia no existeix, com si una mutés 
en màquina. Vius com a les antigues plantaci-
ons de cotó de Virgínia o Alabama, o com als 
enginys sucrers del Carib: treballes de sol a sol 

per sostre i menjar. De vegades es prescindeix 
del sou, o es descompten dietes i lloguer fins 
a convertir-lo en res. Moltes vegades no hi ha 
tampoc on ni com consumir el magre salari, 
així que sol destinar-se gairebé exclusivament 
a mantenir a una família que desconeix el que 
pateixes més enllà de l’Atlàntic. Les persones 
natives que es dediquen a les cures són mino-
ria, però també són un substrat important del 
barri. Gent que viu més temps en cases alienes 
que en la pròpia i que de vegades accepten tre-
ballar d’internes no per enviar diners a un altre 
continent, sinó per fer-ho al carrer del costat. 

Aquestes treballadores no estan sindicalit-
zades. Si el món del treball té els seus suburbis 
i perifèries també el sindicalisme té les seves 
borses de marginalitat. L’extraradi sindical, cap 
al qual el sindicalisme clàssic no té cap pla con-
cret ni oferta, creix a la mateixa velocitat que 
minva el treball estable i qualificat. El sindica-
lisme no vol entrar en el gueto del barri perquè 
està molt còmode en el gueto ideològic.

No estic parlant d’acceptar la precarietat 
com un fatalisme i treballar en aquest àmbit 
assumint la deriva del mercat laboral sense ob-
jeccions. Parlo que per combatre la descompo-
sició dels drets laborals, per fer front a les seves 
causes i efectes, caldrà organitzar-se amb les 
que ho pateixen i articular respostes des de la 
seva situació. És una guerra de trinxeres i ara 
mateix ens han empès a l’interior del fortí, per-
dent gairebé tot el terreny conquerit en els dos 
últims segles. Podem seguir en terra de ningú, 
tractant d’estructurar un proletariat idealitzat 
que ha estat desmantellat, o entendre la situ-
ació real de les treballadores de carn i os, de 
les proletàries actuals, arremangar-nos i baixar 
fins al fang al que les han llançat per recons-
truir des de baix, amb elles. 

Cal deixar d’utilitzar excuses com la lega-
litat. No importa si legalment un col·lectiu és 
sindicable o no. Les primeres societats obre-
res no necessitaven que existís el dret legal a 
sindicar-se per posar els fonaments dels futurs 
sindicats i començar a organitzar a les treba-
lladores. Si s’hagués hagut d’esperar a que sin-
dicar-se fos legal per crear els primers gremis 
obrers, el sindicalisme mai hauria existit. Tots 
aquests drets, dels quals estem tan orgulloses, 
es van conquerir per la via dels fets consumats, 
i no esperant cap vènia ministerial. Organit-
zar-se amb les precàries és el primer; la llei no 
fa més que reconèixer el que se li imposa, bé 
pel consentiment general, bé perquè se li planta 
cara.

Tots els drets laborals que es reconquistin o 
recuperin seran ficticis mentre una gran borsa 
de la població obrera visqui en una esclavitud 
consuetudinària, socialment admesa i consen-
tida per les pròpies centrals sindicals. 

Estic convençut que tard o d’hora les cui-
dadores s’organitzaran, com ja ho han fet les 
cambreres d’hotels, els manters, les inquilines, i 
totes aquestes categories laborals o socials que 
sobreviuen als marges de l’Estat del benestar i 

del sindicalisme clàssic. La pregunta és si els 
sindicats revolucionaris, els de l’acció directa, 
els que rebutgen les subvencions, els que no 
s’han pringat en corrupteles, pensen acostar-se 
a aquest sector, dissenyar una estratègia i una 
bateria d’eines que puguin fer seves, o si espera-
ran a que s’organitzin autònomament, al marge 
del seu radi d’influència, i que un altre col·lectiu 
d’excloses i ignorades els demostri que si elles 
no entren en els seus càlculs, tampoc el sindi-
calisme històric entra en la seva agenda. 

I no oblidem que en aquesta agenda es pot 
estar escrivint actualment el full de ruta d’un 
nou fenomen obrer, difús, dif ícil d’identificar, 
que revesteix formes i manifestacions que no 
tots comprenen, però que potser marqui com 
s’articularà la protesta i la reivindicació labo-
ral d’una època amb la qual les velles maneres 
sindicals no semblen voler familiaritzar-se: el 
segle XXI.

[...]per combatre la 
descomposició dels 

drets laborals, per fer 
front a les seves 
causes i efectes, 

caldrà organitzar-se 
amb les que ho 

pateixen i articular 
respostes des de la 

seva situació.

Tots els drets laborals 
que es reconquistin o 

recuperin seran 
ficticis mentre una 

gran borsa de la 
població obrera 

visqui en una 
esclavitud 

consuetudinària [...]
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Ha plogut moltíssim des d’aquella re-
volta de Haymarket i queda molt per 
recuperar la força que va tenir el mo-

viment obrer abans de la II Guerra Mundial. 
Però el passat ja és passat, estem en el 2017 en 
un context en el qual el PP ha tornat a guanyar 
les eleccions i s’ha tancat el cicle electoral a Es-
panya. Crec que més que parlar del sentit del 
primer de maig hauria de plantejar-se aquest 
dia no només com a dia per mobilitzar-nos als 
carrers, sinó per fer un repàs dels conflictes 
laborals en aquest any. S’ha criticat aquest dia 
que les manifestacions només són reproduir un 
folklore, un ritual en el qual cal sortir als carrers 
a la manifestació de la ciutat per demostrar que 
es recolza a la classe obrera. De la mateixa ma-
nera, es critica que molta gent se’n vagi al Vinya 
Rock per simple postureig revolucionari. 

Com ho estem fent

Sigui quina sigui la qüestió, aquests últims 
anys el Primer de Maig, almenys a Barcelona, 
està sent de tot menys obrer, demostrant la di-
visió i les lluites intestines dins de l’esquerra ra-
dical: ronda de contactes des de desembre per 
parlar sobre què fer el Primer de Maig, diverses 
convocatòries per a un sol dia amb diferents 
hores i recorreguts, manifestacions amb blocs 
de cada ideologia cadascú amb la seva bandera, 
reivindicacions autoreferencials i de qualsevol 
cosa menys de classe, folklore parlant del pas-
sat, disputes per veure qui fa l’acció més espec-
tacular... I amb tot aquest panorama, no ens 
adonem d’on estem la classe obrera i que ens 
estem allunyant d’ella: parades, cambreres, els 
treballadors dels hotels, les Kellys, treballadors 
i treballadores del sector TIC i de la indústria, 
manters, reponedores, caixers, bombers ... en 
general totes aquelles persones que estan pa-
tint l’explotació laboral per poder viure. I so-
bretot elles, les que perceben de mitjana un 
salari menor al de l’home a més d’haver d’assu-
mir tasques de cures que no són reconegudes 
ni remunerades. És penós que davant aquesta 
conjuntura de precarietat generalitzada no ens 

plantegem línies de treball que vagin encami-
nades a donar cobertura sindical davant una 
bona part de la classe treballadora abandona-
da pels sindicats de concertació. Aquesta gran 
majoria ens veu com a frikis, vividors, radicals 
violents, ganduls i dolents... en fi, com una cosa 
aliena a ells.

Canvi de dinàmiques. 
Una proposta estratègica

Hem de deixar de pensar que el Primer de 
Maig només sigui un dia per tocar-se els ous, 
manifestar-se, homenatges al moviment obrer 
del segle anterior o anar-se’n al Vinya, per anar 
veient més enllà d’un dia. La clau està en que no 
hem de veure aquest dia com a especial i aïllat 
de la resta de dies, sinó com una data el signifi-
cat de la qual tingui a veure, i estigui vinculat, 
amb les lluites obreres en l’actual conjuntura. 
D’aquesta manera, podem tractar aquest dia 
amb continguts que permetin la continuïtat de 
la lluita:

- Mapatge de la situació laboral en l’últim any: 
efectes de la reforma laboral, sectors, taxa de 
desocupació, condicions laborals, situació dels 
sindicats concertats i de les alternatives…

- Anàlisi dels conflictes donats aquests últims 
anys (el correscales, telemarketing, estiba-
dors...) tenint en compte els orígens, la seva tra-
jectòria, com han acabat (o segueixen en peu) i 
quines experiències podem aprendre d’això.

- Situació del sindicalisme alternatiu. Què s’es-
tà fent bé i què no. Què s’ha avançat respecte a 
l’any anterior en els sectors i com van evolucio-
nant: arts gràfiques i espectacles, sector TIC, 
les Kellys, sindicat de manters...

- Sobre els conflictes encara vigents, aprofitar 
aquest dia per donar-los visibilitat als carrers 
trencant l’aïllament i el corporativisme, demos-
trant que els problemes, encara que en dife-

rents centres de treball, tenen una base comu-
na: el capitalisme.

- Projeccions de futur en clau de traçar unes 
línies de treball sobre qüestions com canviar 
les dinàmiques que llastren, com fer front a la 
temporalitat, la subcontractació, les situacions 
d’indefensió, horaris interminables... Possibili-
tat d’implantació més enllà del centre de treba-
ll: el barri, la vivenda i grups de suport mutu…

Un altre punt important ve de part de les 
organitzacions sindicals, les quals haurien 
d’aparcar l’afany de protagonisme, deixar de 
centrar-se a marcar diferències les unes amb 
les altres i més buscar confluències, deixar de 
criticar massa als sindicats concertats (en clau 
estratègica: si CCOO i UGT abandonen els ca-
rrers, les ocupem nosaltres. Si abandonen un 
sector, buscarem implantació allà d’on se n’ha-
gin anat. Si venen a la plantilla, recollim el des-
content i li donem eines/alternatives...). 

 
Mai més un Primer de Maig 
sense lluita de classes

L’objectiu d’aquest dia doncs no és passejar 
les banderes ni sortir en processons, ni liar-la, 
ni veure qui munta l’acció més espectacular, 
sinó dir que avui parlar de classe sí té sentit, i 
demostrar-ho visibilitzant la unitat de la clas-
se obrera, els conflictes que s’han guanyat i els 
que queden per guanyar. Tot això ha de ser fruit 
del treball de formiga en el dia a dia a les fei-
nes amb un horitzó revolucionari: que la classe 
obrera assumeixi el control de l’economia em-
marcat en un projecte polític socialista lliber-
tari. En aquest sentit, articular el moviment 
obrer a través dels sindicats (tant laborals com 
de barri) com a subjecte polític i interlocutor 
legítim en la lluita de classes. Només així po-
drem recuperar el significat del Primer de Maig 
per a la classe obrera: un dia per demostrar que 
la classe treballadora organitzada té el poder i 
és capaç de canviar les coses.

Per un primer 
de maig que 
serveixi per 
demostrar el 
poder obrer

Lusbert
Militant d’Embat i 
Regeneración Libertaria
@lusberth
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Totes les línies de pensament 
han d’anar situant el seu de-
bat ideològic per a aconse-

guir ajustar el seu cos teòric amb 
el marc pràctic, si vol ser un refe-
rent a tenir en compte en aquesta 
societat molt pragmàtica, sense 
referents ideològics i on els vells 
conceptes que ens van forjar com 
a referent del moviment obrer i 
d’alguns sectors intel·lectuals, avui 
es troben identificats amb molts 
col·lectius dispersos i sense un re-
ferent organitzatiu que els aglutini 
perquè aquests moviments dis-
persos, siguin una força prou con-
tundent que preocupi als poders 
polítics i econòmics. Senzillament 
identificar-se en esperit de revolta 
o contra el sistema, en la margina-
litat i al marge de la societat, o por-
tar una A com a mer símbol, viure 
d’un passat gloriós i enfortit en 
moltes batalles perdudes on molts 
homes i dones van donar la vida 
per uns ideals no pot ser l´ únic es-
pai on situar el futur.

El futur s’ha d’anar creant va-
lorant el passat, però sobretot si-
tuant-se en el debat del present i 
futur, observar que avui el quart 
estat o obrers sense drets i que 
viuen en les pitjors condicions del 
sistema capitalista son els joves i 
els immigrants. Aquests son els 
nous paries de la terra, i que per 
desgràcia no troben el cos ideolò-
gic i organitzatiu que els ajudi a 
enfrontar-se a aquesta situació. 
Avui, el capitalisme a més de ser 
més salvatge té la habilitat d’haver 
situat a la socialdemocràcia com a 
gestor sense escrúpols del sistema, 
i això afecta també als sindicats 
mal anomenats majoritaris que 

son mers instruments de control 
i servilisme, incapaços de canviar 
les coses, viuen de l’almoina dels 
estats i d’un reconeixement for-
mal. I el més dramàtic, dos terços 
del planeta viuen sense drets, en 
la misèria i aspirant a viure com 
el primer mon industrial, sense 
idearis ni organitzacions que els 
ajudin a superar l’obtenció de bens 
econòmics, aconseguir l’home/
dona ètic capaç de transformar i 
canviar la societat, fonamentats en 
l’ajut mutu i l’esforç col·lectiu.

Situar el debat 
ideològic, 
per a recuperar el nostre 
espai de transformació

Salvador Pérez i Riera 
Militant de la CNT Terrassa

El moviment anarquista en to-
tes les seves vessants hem de fer 
també el nostre debat profund que 
recuperi el seu esperit, la força de 
tants anys de lluita, però hem de 
buscar nous objectius i adapta-
cions a aquesta societat complexa, 
deixant el simplisme dels símbols 
i la protesta marginal, o senzilla-
ment el concepte de la marginalitat 
com a únic espai de supervivència 
enfront del sistema. Hem de loca-
litzar i apropar-nos als col·lectius 
tradicionals de la nostra força però 
sobretot a les dones, els  joves i els  
immigrants que son els col·lectius 
més explotats pel sistema. Tam-
bé hem d’anar més enllà en els 
anàlisis econòmics per a aconse-
guir establir un model que s’ajusti 
a aquesta nova situació, capaç de 
enfrontar-se al model capitalista 
des d’una perspectiva i nou model 
anarquista i que respongui a les 
noves necessitats del moment, on 
la organització del treball reculli 
les noves situacions que afectaran 
a col·lectius molt diversos. La nos-
tra relació amb la societat que ens 
envolta, entitats socials i cíviques, 
juvenils…, tot això ens ha de situar 
en la normalitat per a estructurar 
adequacions que ens donin força 
en l’entramat social.

El debat ideològic s’ha de pro-
moure per a obtenir un cos inte-
l·lectual prou fort, que reforçat 

amb tot el pensament històric ens 
doni una resposta que ens enfron-
ti als nous reptes, i l’anarquisme 
continuí sent un referent pels dife-
rents sectors socials que els ajudi 
a enfrontar-se al sistema capitalis-
ta amb voluntat de transformació 
i no d’adaptació i supervivència. 
Tenim les bases i les formes per 
promoure aquests debats ja que 
les nostres organitzacions sempre 
han estat de base i llarga tradició  
democràtica, hem d’anar més enllà 
de l’espontaneïtat puntual, la força 
rau en la capacitat d’introduir en el 
pensament prou capacitat crítica i 
ideològica resultat d’una formació 
i coneixements que ens facin recu-
perar la força del convenciment.

[...] hem de buscar 
nous objectius i 

adaptacions a 
aquesta societat 

complexa, deixant el 
simplisme dels 

símbols i la protesta 
marginal, o 

senzillament el 
concepte de la 

marginalitat com a 
únic espai de 
supervivència 

enfront del sistema.
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NOTES SOBRE 
EL FUTUR EN 
UN IMPERI DE 
MERCADERS
La pedra fundado-

ra del sindicalisme 
revolucionari és la 

carta d’Amiens, declarada 
pel congrés de la Confede-
ració General del Treball 
(CGT) francesa celebrat 
en aquesta ciutat el 1906. 
Allí estan totes les claus 
que portarien al moviment 
obrer revolucionari molt 
proper al triomf passada 
una dècada. Producte dels 
errors del moviment previ, 
la CGT assenyala que la 
lluita del proletariat cap a 
la revolució ha de ser una 
lluita econòmica, separada 
de la política; una “doble 
tasca quotidiana i d’ave-
nir” que busca la desapari-
ció de l’assalariat i de la pa-
tronal. L’autoabolició del 
proletariat pels seus propis 
mitjans.

És curiós com al llarg de 
la segona meitat del segle 
XX es produeix una inver-
sió de papers entre la dreta 
i l’esquerra polítiques. Si al 
començament de segle era 
la burgesia la que constru-
ïa Estats nacionals basats 
en la kultur i aconsegueix 

que parlar alemany o an-
glès sigui excusa suficient 
per a la massacre de cente-
nars de milers de persones 
en uns quants quilòmetres 
quadrats de terreny; el pro-
letariat, per la seva banda, 
construïa organitzacions 
de masses on l’única cosa 
important per unir-se era 
la posició econòmica soci-
alment compartida. Geor-
ges Sorel, en les seves Re-
flexions sobre la violència, 

retrata a una burgesia te-
morosa, reformista, reduï-
da a centrar les seves pre-
ocupacions en qüestions 
socials i culturals, mentre 
la classe obrera manté una 
posició cruament materia-
lista, violenta, entorn de la 
lluita pels seus interessos 
econòmics. 

Però, després de la der-
rota del cicle revolucionari 
i, sobretot, després de la 

Segona Guerra Mundial, la 
qüestió s’inverteix. El con-
sens social-demòcrata que 
s’estableix a occident deixa 
resolta la qüestió econòmi-
ca entorn d’un capitalisme 
“de rostre amable” i el que 
anomenem esquerra que-
da arraconada entorn de 
qüestions socials, culturals 
i nacionals. El feixisme, 
que buscava precisament 
acabar amb el conflic-
te classista mitjançant la 

construcció d’Estats tota-
litaris (on tota qüestió so-
cial, cultural o econòmica 
era dirimida per l’Estat i 
les corporacions) potser 
fou derrotat militarment, 
però el món que sobreviu 
a 1945 ens fa plantejar-nos 
si no haurà vençut en les 
seves posicions polítiques. 
 
“Sota les llambordes, la 
platja” és la consigna es-
crita a les parets de París 
al maig del 68 i suposa tota 
una declaració de la nova 
correlació de forces. Lla-
vors els joves universitaris 
d’esquerres (fills precisa-
ment dels elements de la 
classe obrera que van patir 
el conflicte mundial) van 
declarar la seva renúncia a 
la lluita per l’espai econò-
mic, la seva ruptura amb 
la tradicional associació 
entre progrés econòmic i 
alliberament que havia fet 
el moviment obrer. El Ca-
pital semblava haver gua-
nyat el seu conflicte sobre 
el Treball.

Des d’aquest moment 
hem viscut en un imperi de 

Yeray Campos
Militant de la CNT 
de Saragossa
@LaEmancipacion
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mercaders gegantí. En cap 
de les civilitzacions que 
ens van precedir van ocu-
par la mercaderia i la pro-
ducció de valor un lloc més 
preponderant. Les classes 
mercantils i financeres, 
històricament reduïdes 
a una posició subalterna, 
han aconseguit imposar un 
món a imatge i semblan-
ça seva. I, amb el final del 
segle XX, els papers s’in-
verteixen completament. 
Ara és el capitalisme, en la 
seva fase neoliberal, el que 
adopta un paper violent, 
destructor del consens so-
cial i economicista, mentre 
joves d’esquerres de totes 
les universitats del món es 
dediquen a la cultura.

M’agrada comparar el 
neoliberalisme amb l’ar-
quitectura brutalista. Les 
grans estructures de for-
migó construïdes pels se-
guidors d’aquest enemic 
de la humanitat que va 
ser Le Corbusier, impo-
nents, semblen incontes-
tables, com si res més po-
gués construir-se després 
d’elles. Però aviat comen-
cen a presentar esquerdes 
i, d’aquí a unes dècades i 
amb una mica de sort, to-
tes acabaran sent runes. 
Una cosa semblant està 
passant amb el model neo-
liberal. I és aquí on comen-
cen els temps interessants. 
 
Hi ha tesis molt a tenir en 
compte, com la que va fer 
la revista alemanya Wild-
cat a l’abril de 2013, sobre 
la formació d’un nou prole-
tariat. Segons aquest anàli-
si, en els últims anys milers 
de persones estarien sent 
expulsades dels sistemes 
garantistes, apareixent una 
nova capa de treballadores 
i treballadors no-qualifi-
cats (o que desenvolupen 
treballs pels quals no és 
necessària la seva qualifi-
cació). Aquest fenomen ha 
anat acompanyat d’una de-
gradació de les condicions 
del treball. El que a l’Estat 
espanyol s’ha visibilitzat 
últimament en la forma de 
“treballadors pobres”. Això 
és, l’escenari que es dibuixa 
després de l’última crisi és 
la d’una reducció de l’atur, 
sobre la base de la creació 

d’ocupació precaritzada, 
temporal, desregularitza-
da… 

La fallida dels models 
d’Estat social, dels mer-
cats laborals protegits i les 
esquerdes en la fugida cap 
a endavant neoliberal s’ex-
pressarien, d’una banda, en 
esclats en els altres siste-
mes d’opressió en els quals 
el capitalisme es recolza 
–l’augment del conflicte 
racial als EUA, l’auge dels 
nacionalismes xenòfobs a 
Europa o una major activi-
tat dels feminismes davant 
l’ofensiva neomasclista 
serien exemples d’això–; i 
per una altra, en conflic-
tes laborals tant en sectors 
precaris (les vagues del te-
lemàrqueting o l’organitza-
ció sindical de col·lectius 
com les netejadores d’ho-
tels, els manters o les tre-
balladores sexuals), com en 
sectors relativament prote-
gits que veuen perillar les 
seves condicions (cas dels 
controladors aeris o els es-
tibadors). 

Tot això obre un ampli 
camp a la nostra acció. No 
obstant això, cal dir que 
ens trobem en un punt crí-
tic. És dif ícil dir fins a quin 
punt aquests conflictes són 
els primers crits d’un pro-
letariat que es renova o els 
últims laments d’una classe 
mitjana que es resisteix a 
proletaritzar-se. 

Per posar un exem-
ple que m’és especialment 
proper, el sector del tele-
màrqueting porta des de 
2014 en negociacions per 
un nou conveni. Durant 
aquest període s’han suc-
ceït una bona quantitat de 
vagues i jornades de lluita 
reivindicant una millora de 
les condicions en un sector 
on la patronal abusa siste-
màticament de la tempora-
litat i on els ritmes de tre-
ball i pressions a les quals 
se sotmet a les plantilles 
freguen límits dickensians. 
Mentrestant, els sindicats 
majoritaris del sector sig-
nen un preacord de con-
veni que manté en essèn-
cia l’anterior i reafirma la 
pèrdua de poder adquisitiu 
de les treballadores i treba-

lladors. Des de fora podria 
semblar que aquests movi-
ments signifiquen un aug-
ment en la consciència i 
en l’organització d’aquesta 
nova expressió de la classe 
proletària, però des de dins 
la cosa pot tenir molt més a 
veure amb un recanvi, amb 
una renovació en la repre-
sentació sindical, recolza-
da per noves forces políti-
co-parlamentàries, que no 
posa en dubte el model sin-
dical en si.

I aquest mateix exemple 
pot traslladar-se a la resta. 
Sí, és molt possible que es-
tiguem assistint, en aquells 
països on parlar de classe 
semblava cosa del passat, al 
sorgiment i expressió con-
flictiva d’un nou proletari-
at. Però això no ens lliura 
del perill que aquesta ex-
pressió de classe sigui ca-
nalitzada pel parlamenta-
risme, o derivi en posicions 
gremialistes o reformistes. 
I això passa en un escena-
ri en el qual cada vegada 
és més dif ícil distingir a 
una esquerra que es tanca 
entorn del populisme i a 
la reivindicació dels Estats 
nacionals, dels monstres 
de la alt-right que prome-
ten aixecar murs mentre 
criden “pàtria”.

Existeix, a més, un fac-
tor afegit. El primer libe-
ralisme es va desenvolupar 
en un moment d’expansió 
capitalista, d’escalada, sos-
tingut pel descobriment 
de noves formes d’apro-
fitament dels recursos 
energètics i minerals. El 
neoliberalisme ho fa en un 
moment d’embús, d’altiplà. 
Un escenari que pot col-
lapsar en un futur proper, 
si no és que ja ho està fent. 
Aquest escenari ha de ser 
comprès i inclòs en qual-
sevol futur que ens atrevim 
a somiar. Perquè, i això ho 
hem de tenir molt clar, no 
hi ha refugi possible en el 
passat. El socialisme revo-
lucionari mai s’ha refugiat 
en cap passat. 

Queden clares les cor-
des sobre les quals hem de 
moure’ns els equilibristes. 
Si la classe explotada s’està 
renovant, si la lluita econò-

mica torna a estar sobre la 
taula, els qui defensem una 
acció sindical dirigida cap 
a la transformació revolu-
cionària hem de presentar 
batalla en totes les ocasi-
ons que se’ns presentin. El 
sindicalisme revolucionari 
ha de sortir, perquè per fi 
té possibilitat de fer-ho, del 
somni autoreferencial i es-
tètic en el qual s’ha passat 
les últimes dècades. Ara la 
nostra acció és clau. Una 
acció que ha de ser, com ja 
ho va ser, alhora quotidia-
na i d’avenir.

En cap de les 
civilitzacions que ens 

van precedir van ocupar 
la mercaderia i la 

producció de valor un 
lloc més preponderant.

Si la classe explotada 
s’està renovant, si la 

lluita econòmica torna a 
estar sobre la taula, els 

qui defensem una acció 
sindical dirigida cap a la 

transformació 
revolucionària hem de 

presentar batalla en 
totes les ocasions que 

se’ns presentin.
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En les darreres dèca-
des, cada primer de 
maig apareix narrat 

pels mitjans de comuni-
cació amb uns ingredients 
comuns. Com que en els 
dies festius no hi ha activi-
tat política, els periodistes 
habituals solen tenir festa i 
deixen les notícies precui-
nades als més novells o als 
que normalment apareixen 
els caps de setmana. A par-
tir d’aquí, el més habitual 
és que es repeteixi un ma-
teix patró: imatges d’unes 
manifestacions oficialistes 
no massa concorregudes, 
talls de veu dels parlaments 
de dirigents sindicals,  una 
veu en off que potser fa re-
ferència als efectes de les 
darreres reformes laborals, 
i potser, com a contrapunt, 
alguna declaració de re-
presentants empresarials 
o d’algun suposat expert, 
si pot ser amb pedigrí aca-
dèmic en relacions laborals 
o macroeconomia. Tam-
bé se sol informar, cap al 

final, amb menor minu-
tatge i amb una exposició 
aparentment neutra, de les 
manifestacions “alterna-
tives”, especialment si cap 
al final s’han produït inci-
dents reals o imaginaris. 
Si hi ha sort, poca densitat 
informativa, i certes ganes 
de lluïment personal per 
part d’algun redactor amb 
voluntat de guanyar punts, 
potser es mostrarà un petit 
reportatge sobre els efectes 
de la precarietat laboral en 
la vida quotidiana, sobre 
les transformacions en el 
món del treball o l’evolució 
de la festa. Sovint, també 
apareixen algunes imatges 
més sucoses en emetre ba-
tusses entre policia i mani-
festants a Atenes, Istam-
bul, Berlín o Seül. I aquí 
acaba tot. Com explicava 
el filòsof situacionista Guy 
Débord, en la societat de 
l’espectacle actual, la veri-
tat acceptada sol ser la que 
apareix a les pantalles.

Evidentment, la veri-
tat, si és que existeix, sol 
ser complexa i plena de 
matisos. Tanmateix, ser-
vidor de vostès, que porta 
uns quants anys en l’orga-

nització i preparació de la 
festa dels treballadors, que 
ha hagut de redactar algun 
dels manifestos que es lle-
geixen com a punt culmi-
nant d’aquestes marxes o 
actes reivindicats com a 
alternatius, em deixen un 
sabor agre. Quan penso en 
el Primer de Maig, no puc 
evitar posar-me el barret 
d’historiador i fer una mi-
rada retrospectiva i analíti-
ca. Allò que va començar a 
finals del segle XIX com a 
una protesta relativament 
espontània per evocar els 
màrtirs de Chicago, i per 
fer visible la capacitat de 
la classe treballadora fabril 
de plantejar una revolució 
que capgirés l’ordre social i 
econòmic, ha acabat esde-
venint una litúrgia cada ve-
gada més ritualitzada, i fins 
a cert punt, buida. Anem 
a pams: una litúrgia són el 
conjunt de formes preesta-
blertes en què s’organitzen 
les cerimònies de qualsevol 
acte o institució. Tradicio-
nalment es vincula a les re-
ligions, les quals conferei-
xen identitat a un col·lectiu 
i organitzen el temps i l’es-
pai a partir de ritus formals. 
A mesura que les litúrgies 

són més elaborades o repe-
titives, més consolidada és 
la institució o les creences, 
i més llunyana dels seus 
objectius primigenis. Avui 
el Primer de Maig funciona 
com a una mena de proces-
só, amb la seva preparació, 
discussions, elements visu-
als, exhibició de banderes, 
desfilada humana, música 
o lemes, sermó, rogatòria, 
comunió, desig de fraterni-
tat i retorn a la normalitat.

Avui el Primer de Maig 
podria llegir-se com l’evo-
cació del món obrer desa-
paregut, com per als cristi-
ans la Setmana Santa és el 
record ritualitzat de la pas-
sió i mort de Jesucrist. En 
els seus orígens esdevenia 
la reivindicació dels màr-
tirs i la voluntat de bastir un 
món nou sota un paradig-
ma radicalment diferent de 
fraternitat, com en els seus 
orígens l’església (paraula 
d’origen grec que etimolò-
gicament significa “assem-
blea”) també reivindicava 
un màrtir que preconitza-
va una manera alternativa 
de relacionar el món humà 
amb el diví, que protestava 
contra el sistema esclavista 

del món antic i que qüesti-
onava la força de l’ocupa-
ció romana de Palestina. 
Tinc la sensació que tant la 
Setmana Santa com la festa 
dels treballadors semblen 
avui molt llunyans del seu 
significat primigeni, tot i 
que mantenen el seu ves-
sant de demostració públi-
ca d’un missatge adulterat 
pel temps i les transforma-
cions dels segles.

Sóc conscient del nivell 
de provocació que assu-
meixo en una capçalera 
tan significativa com és la 
Soli, diari que devia llegir 
el meu avi de la CNT fa 
un centenar d’anys i que, 
de manera oficiosa, és pa-
trimoni immaterial de la 
humanitat. Tanmateix, no 
és cap secret que el món 
del treball ha estat sotmès 
a mutacions profundes que 
obre forats negres de con-
fusió a aquells que tracten 
de defensar l’herència del 
moviment obrer. Avui hi 
ha un escàs percentatge de 
ciutadans que puguin sen-
tir-se identificats amb els 
ritus i litúrgies del Primer 
de Maig. I no culpabilitza-
ré a les víctimes del sistema 

Repensar 
el Primer de Maig

Xavier Diez
Escriptor, historiador 
i articulista
@herodot10
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capitalista, que tanmateix 
no assistirien a la manifes-
tació ni a punta de pistola. 
A veure, malgrat que exis-
teixen diferències de criteri 
entre sociòlegs, es conside-
ra que a Catalunya només 
un 1 % de la població for-
maria part de la classe alta, 
al voltant d’un 9% seria 
classe mitjana professional, 
prop d’un 35% seria consi-
derada classe mitjana assa-
lariada, i al voltat d’un 55%, 
una classe treballadora 
amb grans diferències in-
ternes. Al llarg dels darrers 
anys aquest sector s’hauria 
estès deu punt percentuals 
en detriment de la classe 
mitjana assalariada. Tan-
mateix, l’autopercepció 
dibuixa un panorama ben 
diferent, car prop de dos 
terços de la societat es rei-
vindica com a classe mit-
jana, mentre que només 
entre una cinquena i una 
quarta part es reconeixeria 
com a classe treballadora.

Aquest decalatge esta-
dístic revela que les regles 
del joc de la identificació 
de classe s’han subvertit en 
les darreres dècades, entre 
les reformes neoliberals 
patides des de la dècada de 
1970, les suposades revolu-
cions culturals hereves de 
maig de 1968 i la prolife-
ració de situacions dif ícils 
de caracteritzar com pot 
ser la precarietat laboral, la 
desindustrialització o l’as-
sumpció dels valors post-
moderns, la confusió entre 
l’accés a cert grau de con-
sumisme respecte al ben-
estar o allò que il·lustra a la 
perfecció Owen Jones com 
a “demonització de la clas-
se obrera”, vehiculada molt 
especialment mitjançant 
els media. Jones denuncia 
com la premsa popular, 
la publicitat o els “reallity 
shows” es dediquen a ca-
ricaturitzar les persones 
d’extracció modesta amb 
la voluntat de deformar la 
imatge pública sobre els 
treballadors, i evitar preci-
sament que els assalariats 
s’hi identifiquin. Com va 
passar a l’Anglaterra Vic-
toriana, es generen imatges 
i tòpics que presenten els 
treballadors com a dege-
nerats, culpables de la seva 

pròpia inferioritat social. 
Una inferioritat sovint as-
sumida per les pròpies víc-
times.

És cert que era molt 
més fàcil identificar-se 
com a classe treballadora 
en el masculinitzat món de 
la indústria, en un model 
panòptic i estable, en què 
el treball dins una matei-
xa fàbrica o taller feia que 
la vida laboral anés acom-
panyada també de formes 
d’oci i sociabilitat compar-
tida entre iguals, així com 
de participació política en 
partits d’esquerres o en-
quadrament en diverses 
forces sindicals. Tanma-
teix, aquest món és més 
aviat en vies d’extinció. El 
2016 només 767.000 ca-
talans sobre una població 
activa de 3,184 milions es-
tava ocupat a la indústria i 
la construcció. Això vol dir 
que només 1 de cada 10 re-
sidents al   país es pot con-
siderar treballador de coll 
blau.

Hi ha altres elements 
que obstaculitzen aquesta 
identificació. La precari-
etat, la manca d’expecta-
tives, la inestabilitat, no 
només laboral, sinó pro-
fessional, familiar, exis-
tencial evita construir-se 
una identitat sòlida que 
permeti bastir un projecte 
personal. I si la gent ja no 
confia en sí mateixa, ja no 
té massa clars conceptes 
com la pròpia carrera o 
trajectòria, dif ícilment es 
pot posar d’acord amb al-
tres per establir projectes 
col·lectius. 

El consens de Was-
hington, formulat el 1989 
dictava un decàleg, que a 
la manera de deu mana-
ments, que imposava re-
formes estructurals a tots 
els governs, que podien re-
sumir-se en tres principis: 
desregulació, privatització 
i retallades. Aquest es pot 
considerar el mantra que 
ha transformat el món per 
empitjorar-lo, el Triangle 
de les Bermudes on han 
desaparegut els drets soci-
als de les societats occiden-
tals, les arrels del malestar 
present que ha empès a 

desmantellar l’antic món 
sòlid keynesià, potser 
avorrit i paternalista, enca-
ra que amb la capacitat de 
generar un entorn estable i 
fèrtil. A partir de les diver-
ses teràpies de xoc aplica-
des localment, avui tenim 
un món occidental desin-
dustrialitzat, la precarietat 
ha esdevingut norma, s’ha 
produït una acumulació 
insaciable per part de les 
elits, i ens trobem amb 
una societat divergent en 
què uns pocs expropien els 
béns tangibles i intangibles 
de la majoria, i una munió 
de persones han acabat a 
fora del sistema, sota aque-
lla categoria que, provoca-
dorament, Zygmunt Bau-
man va anomenar “residus 
humans”. Poca broma! Pot-
ser fan més mal els béns in-
tangibles. Perquè aspectes 
com l’orgull professional, 
la possibilitat de tenir tra-
jectòries coherents d’ofici, 
la identitat col·lectiva que 
implicava pertànyer a un 
gremi o la certesa i pre-
visibilitat de muntar una 
vida coherent han estat 
substituïdes per un món 
líquid i errant, en què cada 
individu és empès a ser un 
empresari de sí mateix, a 
culpabilitzar-se dels seus 
fracassos o negligir uns 
mèrits del passat que ja no 
serveixen en un món com-
petitiu fins a l’absurd. Ens 
han bastit un món atomit-
zat on cadascú pateix en 
silenci la seva desgràcia, 
on els lligams comunitaris 
(entre els quals el sindicat 
esdevenia essencial) han 
quedat qüestionat per la 
modernitat.

És precisament aquest 
món devastat el que ex-
plica perquè el Primer de 
Maig esdevingui avui una 
litúrgia ritualitzada, neu-
tralitzada, fins a cert punt 
esterilitzada. Bona part de 
les consignes semblen des-
tinades a fer rogatòries per 
un món perdut. Malgrat els 
treballs i desigs d’activistes 
que s’esforcen a articular 
les resistències a aquest 
món globalitari, les coses 
no acaben d’arrencar. Fins 
a cert punt, la temptació 
de la política està desca-
pitalitzant un món social 

que sembla que està topant 
amb el sostre de vidre de 
velles estratègies i etique-
tes caduques.

No dic que les litúrgi-
es no siguin importants. 
Al contrari. Són expressió 
pública d’una voluntat d’un 
model de justícia social que 
cal fer presents. Tanma-
teix, cal repensar el Primer 
de Maig. De fet, festes ritu-
als, dates assenyalades com 
aquestes haurien de servir 
per reflexionar sobre quina 
mena de societat i quina 
mena de treball voldríem. 
Malgrat la meva aparença 
freda, sóc un sentimental 
amb un punt d’ingenuïtat 
utòpica. Crec que el Primer 
de Maig hauria de servir 
menys d’acte nostàlgic de 
reivindicar el passat i més 
d’elaboració constructiva 
de projectes de futur. Per 
començar, hauríem de fer 
una mica més de por. No, 
no em confongueu. Cap fa-
nal trencat espanta ningú i 
qualsevol mínim incident, 
real, imaginari, o com gai-
rebé sempre provocats per 
infiltrats, serveix per es-
tigmatitzar el moviment. 
Vaig més enllà. La tradició 
llibertària ens recorda que 
els propietaris, els gestors, 
els inversors, els directius, 
no només no resulten útils 
a la comunitat, sinó que 
més aviat representen el 
parasitisme del món so-
cial i econòmic. Que són 
prescindibles. Que el futur 
ha de venir d’aquí. Repar-
tir el treball i els recursos 
tangibles i intangibles (so-
bretot el temps i els espais 
d’autonomia). Presentar un 
projecte polític i social clar 
i implacable. I presentar-lo 
més enllà de les paraules. 
Entenc que anar ocupant 
els espais productius, els 
espais públics, els espais 
financers i promoure l’au-
toorganització és el més 
raonable. Tanmateix, per 
fer això, i tot recuperant les 
idees que en Salvador Seguí 
ens va deixar (i que pocs 
recorden) per això cal una 
tasca profunda de prepara-
ció. No només preparació 
tècnica, saber exactament 
com podem gestionar-nos 
i anul·lar el poder, sinó 
també moral (per evitar les 

nostres pròpies temptaci-
ons corruptes, ànsies ona-
nistes de poder, egos des-
mesurats), i de confiança. 
Ens ho hauríem de creure 
i ho hauríem de demostrar 
quotidianament. Només la 
unilateralitat dels treballa-
dors genera respecte. Es-
pecialment entre els propis 
treballadors. 

La revolució també és 
intel·lectual. El que dife-
rencia les classes altes de 
les baixes (i jo que sóc un 
desclassat i professor de 
diversos estrats socials és 
un tema que conec una 
mica) és l’autoconfiança. 
Les classes treballadores 
tenen un terrible problema 
d’autoestima. Cauen so-
vint en el parany de la in-
ferioritat assumida a còpia 
d’empassar-se els prejudi-
cis sobre ells projectats. I la 
principal medicina és l’alta 
cultura, la filosofia, el pen-
sament,.... Aquí recolliré el 
lema de la revista Estudios, 
que durant la dècada de 
1920 difonia les teories de 
la relativitat d’Einstein en-
tre els afiliats de la CNT: “A 
la revolució per la cultura”.

Cal evitar de totes totes 
el folklorisme revoluciona-
ri. Cal projectar una imat-
ge dels treballadors com els 
únics capaços de gestionar 
el món. Deixar de ser plora-
miques i tractar de tu a tu, 
sense estridències ni llen-
guatges críptics o démodés, 
els qui remenen les cireres, 
per comunicar-los que a 
cadascú, sense excepció, li 
toca un grapat, i que es va-
gin acomiadant del mono-
poli de la fruita. Cal buscar 
complicitats entre aquells 
sectors intermedis, classe 
professional que resultarà 
necessària per gestionar 
col·lectivament els afers 
públics. Cal projectar una 
imatge atractiva, de serio-
sitat i rigor, i anar oblidant 
aquesta mena d’onanisme 
autoreferent que detecto 
entre tants militants.

En fi. A mi m’agraden 
els Primers de Maig que 
parlin més del futur, des 
d’una actitud propositiva, 
que aquesta perspectiva 
necrof ílica en què sovint 
ha degenerat la festa.
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On som

Des del 14 de març una sentèn-
cia del tribunal Suprem legalitza 
l’esquirolatge  i dinamita un cop 
més el ja tocat dret de Vaga per les 
successives reformes laborals de 
l’Estat Espanyol.

El   passat 4 d’abril es va pre-
sentar el nou “Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2017” , actualment en 
tràmit d’aprovació. La plataforma 
Municipalitzem ja ha iniciat una 
campanya de denúncia (http://
municipalitzem.barcelona/con-
tra-montoro-si_ep/) del caràcter 
nefast per a les internalitzacions de 
part de l’articulat d’aquesta legis-
lació pressupostària. L’Estat està 
un cop més retallant l’autonomia 
municipal i blindant la possibili-
tat d’internalitzar personal en les 
administracions públiques davant 
les lluites encetades en els darrers 
anys en aquest sentit. 

Al mateix temps ens trobem en 
un un nou atacat a les prestacions 
públiques en aquest cas contra les 
pensions públiques.

D’on venim
Dècades d’aplicació del progra-

ma neoliberal en tots els sectors de 
l’economia han comportat milers 
d’acomiadaments, hauríem de dir, 
hores d’ara,  milions de llocs de 
treball eliminats o passats a un ni-
vell més precari.

Aquesta veritable transforma-
ció de les condicions laborals no 
ha tingut res de natural I ha estat 
perfectament programada per a 
doblegar la força col·lectiva de les 
treballadores. Ha estat un verita-
ble programa de destrucció de les 
condicions d’organització per a la 
lluita laboral I sindical combativa 

que s’ha vist acompanyat de les 
mesures legals pertinents.

Un dels principals llocs comuns 
d’aquestes mesures és la subcon-
tractació o externalització dins les 
organitzacions productives.

L’Externalització: 
que és ?

L’externalització que pateixen 
totes les plantilles laborals des de 
fa dècades és la subcontractació 
en organitzacions i/o empreses 
externes de serveis propis de la or-
ganització/ empresa “matriu”. Per 
així dir-ho “s’exporta” fora de l’em-
presa/organització part de la seva 
producció o serveis interns. És crea 
una divisió del treball - organitza-
tiva que passa a ser “indirecta”, si es 
vol dir “descentralitzada”, però que 
amaga una sola realitat productiva 
que segueix sent la mateixa. 

L’externalització 
laboral i ecològica 

- Els efectes immediats de les sub-
contractacions 
• Aquesta divisió de la titularitat 

i les formes d’organització de 
les plantilles laborals en em-
preses dependents de subcon-
tractes , ha demostrat ser un 
mètode eficaç de dividir i afe-
blir la organització i les lluites 
laborals 

• El resultat immediat és la pèr-
dua de drets laborals, l’afebli-
ment de les grans plantilles  
producte de quan el procés de 
concentració capitalista  no 
s’amagaba sota les xarxes de 
subcontractació

• La creació de xarxes de sub-
contractació en relació a 
l’empresa matriu ( han estat 

afavorides per les noves TIC) 
amaguen socialment la realitat 
de la creixent concentració de 
capital i organitzatiu.

• Tot plegat és una martingala 
que inhabilita en la pràctica 
les conquestes laborals dins les 
empreses matriu i fora, i de re-
torn a dins també d’elles, dina-
mita en la pràctica l’abast dels 
drets laborals legals 

- La despesa i impacte ecològics 
encoberts
• L’externalització afecta també 

l’impacte ambiental , que “s’ex-
porta” a la societat sencera , 
simplement escapolint els cos-
tos i responsabilitats: són “les 
externalitats”

- L’impacte social i la falsa divisió 
del treball i productiva
• Treballadores i treballadors 

amb menys drets laborals , amb 
dificultats per organitzar-se en 
petites empreses aïllades , amb 
condicions salarials menors i 
per tant amb una precarietat 
social molt més alta tenen un 
gran impacte:
• Directe sobre les condici-

ons salarials i de nivell de 
de vida generals de la clas-
se treballadora,

• Indirecte sobre les con-
dicions de reproducció 
de la vida en general, i en 
l’àmbit domèstic i familiar 
en particular  concret so-
bre les dones que mitjan-
çant l’estructura patriarcal 
(masclisme dominant) pa-
teixen més l’impacte ex-
ternalitzador

• L’economia en el seu conjunt 
es falsifica , en una divisió la-
boral artificial que no és fruit 
de cap necessitat productiva 
estructural si no només dels 
interessos empresarial per a 

doblegar la força del treball. 
• S’amaga la realitat de la centra-

lització del capital i per això es 
fa necessari un increment del 
control sobre la informació i el 
coneixement.

• A la irracional divisió del tre-
ball (i de l’atur) que crea la 
competitivitat del mercat cal 
afegir-hi una nova divisió 
d’efectes nefastos la de la sub-
contractació , la de les externa-
litzacions

• S’informalitza sistemàtica-
ment les relacions laborals, 
passen de ser contractuals for-
mals a ser cada cop més dis-
crecionals des del punt de vista 
de l’empresariat, i poden arri-
bar a basar-se en el voluntariat 
sense sou (model USA)

Existeix “la bona 
externalització” ? 

Com s’ha apuntat la natura es-
tructural de les externalitzacions 
atomitzant i dividint el treball al 
llarg de tots els sectors produc-
tius siguin públics i privats no és 
un problema que es pugui solu-
cionar , des d’una perspectiva de 
classe treballadora, amb “bones 
subcontractacions”. Fins i tot en 
un exemple forçat i hipotètic , que 
l’empresa subcontractada sigui 
d’economia social (i ho sigui au-
tènticament), la funció nefasta de 
l’externalització es produirà igual: 
divisió de la plantilla, desorganit-

Jep Ramoneda
Membre de Municipalitzem Barcelona, 
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zació de la lluita col·lectiva, inhibi-
ció dels drets laborals legals , pres-
sió indirecta contra les condicions 
de reproducció social i les dones , 
divisió irracional del treball pro-
ductiu, etc. 

Per tant contra les externalitza-
cions i la subcontractació no hi ha 
, la via fàcil i “factible” de “l’empre-
nedoria social”. Si se segueixen les 
Regles del joc es segueix perdent i 
no es fa més que consolidar l’exter-
nalització privada o pública 

De fet caldria demanar a tota 
l’economia social que realment 
tingui vocació de ser-ho, que s’abs-
tingués declaradament i oberta-
ment de presentar-se en qualsevol 
procés de subcontractació privat 
o públic si no vol ser un còmplice 
neoliberal i antisindical més. 

Especificitats de les 
externalitzacions 
(subcontractacions) 
en el sector públic

En el sector públic les exter-
nalitzacions tenen un efecte des-
tructiu afegit als altres que ja s’han 
apuntat. 

Els serveis públics que respo-
nen a drets socials i a la redistri-
bució de la riquesa (el salari indi-
recte) , només es poden executar 
de manera universal i redistributi-
va si es separen completament del 
mercat . Si es sotmeten al mercat 
aquest afegeix ràpidament limi-
tacions de rendibilitat i negoci en 
la seva provisió. Per això el sector 
privat vol que aquests serveis esti-
guin al seu abast. En aquest sentit 
la contractació directa de personal 
, la funció pública” és un dels veri-
tables obstacles al mercat, en tant 
en quant suposa la no entrada de 
les empreses.

Per contra les externalitzacions 
obren la porta a la provisió per 
empreses i amb elles als interessos 
empresarials. De fet una forma de 
privatització clara (veure Telefò-
nica i Correus) és començar amb 
externalitzacions i acabar privatit-
zant completament.

Un segon problema es deriva 
de les subcontractacions en ser-
veis públics , afegeixen encara més 
allunyament democràtic del con-
trol del servei que el de les pròpies 
mancances del sistema estatal, fins 
al punt que al final és el coneixe-
ment del propi servei que està des-
lligat totalment del sistema públic i 
no hi ha manera de fiscalitzar-lo ni 
per la pròpia administració i menys 
encara per la població en general 

de forma democràtica. L’exemple 
més clar i evident el tenim en les 
empreses de provisió d’aigua pota-
ble, en teoria són concessions pú-
bliques però el control del servei 
es fa molt dif ícil si es desconeix el 
seu funcionament i es desconeix 
per que és provisiona totalment de 
forma externa. 

Tampoc aquí hi ha “bones ex-
ternalitzacions”, qualsevol subcon-
tractació té els efectes perversos 
esmentats abans i afegeix a més 
l’entrada del mercat en el serveis 
públic externalitzat, per més que 
l’empresa (o associació) conces-
sionària es “declari” la més justa 
del món , tampoc impedirà que el 
coneixement sobre aquest servei 
desaparegui de l’esfera pública for-
mal i instituïda i passarà a depen-
dre informalment de la voluntat 
del grup promotor en una esfera 
formalment i contractual privada. 

Per tant en els serveis públics 
l’externalització (subcontractació) 
té un efecte destructiu , de des-
mantellament com es pot compro-
var abastament, dels propis serveis 
públics i dels drets socials associ-
ats , en el camí de deslliurar l’Estat 
de funcions i càrregues redistri-
butives de la riquesa i de tornar al 
mercat les àrees públiques.

En la mesura que aquests ser-
veis púbics i drets socials estan 
molt lligats a l’àmbit de la repro-
ducció social (salut, sanitat, velle-
sa , educació, assistència, etc) es 
pot afirmar que en el sector públic 
les externalitzacions afegeixen un 

efecte destructiu directe també so-
bre l’àmbit de la  reproducció de la 
vida i sobre les condicions de vida 
de les dones, pel component mas-
clista (patriarcal) de les nostres so-
cietats . 

Agafar el toro de l’ex-
ternalització per les 
banyes

No hi ha dreceres “no 
conflictives”

És evident que les mesures i po-
lítiques de l’Estat contra el treball i 
la classe treballadora van encami-
nades a fer cada cop més dif ícil la 
lluita col·lectiva i sindical combati-
va i situen la “solució” en la sortida 
individual i en el “projecte” indivi-
dual o ciutadà i en l’emprenedoria.

Però en aquest punt de depau-
peració social s’hi ha arribat preci-
sament a cop de claudicacions i de 
pèrdua de la tradició i cultura de la 
lluita social d’arrel de classe i sin-
dical combativa (i si se’m permet 
de la cultura col·lectivista i socia-
lista en el sentit més revoluciona-
ri), substituïdes cada vegada més 
per lluites fragmentades basades 
“en projectes” o simplement per la 
integració completa en la dinàmi-
ca ciutadana o comunitària domi-
nant. 

Reproduir aquesta dinàmica 
de claudicació i evitar el “conflicte 
laboral” no pot portar res de dife-
rent.

Internalització i 
lluita laboral 

La resposta a les externalitzaci-
ons i i per tant a una de les princi-
pals fonts de precarietat, ha de ser 
exigint la seva reversió: la interna-
lització i les mesures que la facili-
tin , en la lluita sindical i en termes 
polítics i socials , això exigeix una 
línia d’actuació de les lluites que 
unifiqui els interessos de les treba-
lladores subcontractades amb les 
de les empreses matriu i que pena-
litzi aquesta organització artificial 
i socialment i ecològica fraudulen-
ta de la producció. Cal treure a la 
llum i desmantellar la martingala 
d’aquesta xarxa productiva de sub-
contractació que amaga la verita-
ble cadena de producció i la con-
centració real de capital

Per això es fa necessària el re-
torn a la lluita laboral i sindical 
combativa com un dels camps es-
tratègics del conflicte que està lligat 
també amb la reproducció social 
indirectament i directa, com s’ha 
explicat , desmentint els qui volen 
oposar producció i reproducció 
com camps antagònics del conflic-
te. La lluita contra les externalitza-
cions demostra que no és així i de 
fet ja està connectant aquesta llui-
ta amb altres lluites (com les dels 
drets socials). Aquesta connexió 
permet enriquir i retroalimentar el 
conjunt de les lluites. Algú ha dit 
socialitzar les lluites laborals i la-
boralitzar les lluites socials
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Es compleixen vuitanta-sis 
anys de la proclamació de la 
II República i els problemes 

plantejats per la classe treballadora 
organitzada durant aquest període 
de canvis estructurals es reproduei-
xen en la societat actual.

La II República buscava com a 
objectiu la modernització de l’Estat 
i no la millora de les condicions de 
la classe treballadora. En paraules 
de l’historiador Xavier Diez: “la mo-
dernització de l’Estat consisteix a 
perfeccionar els mecanismes de do-
mini i control sobre la població […] 
no acceptaran un altre poder que no 
sigui el de les elits, ni una altra es-
tructura que no sigui la jerarquia.” 1

Aquest és el context en el qual es 
trobava la classe treballadora que no 
dista excessivament de la situació 
actual en la qual es troben les perso-
nes assalariades.

Com a punt de partida, analit-
zaré diversos articles publicats en 
el diari Solidaridad Obrera durant 
el mes de maig de 1931. Em centra-
ré en aquests primers dies després 
de proclamar-se la II República i 
aniré comparant la situació en la 
qual es trobava la classe obrera de 
l’any 1931 amb les condicions en les 
quals actualment es troben les per-
sones assalariades. 

El punt de connexió entre la situ-
ació de la classe obrera de 1931 i la 
situació actual serà l’informe econò-
mic número 11 editat pel Seminari 
Taifa d’economia crítica titulat: “La 
despossessió de la vida quotidiana 
(expropiació, usurpació, explotació, 
manipulació, indefensió, fragilitat, 
misèria…)” publicat al juny de 2016.

La població de l’Estat el 1931 
rondava els 24 milions de persones 
2. La situació que es descriu en un 
article publicat al diari Solidaridad 
Obrera el 5 de maig de 1931 esti-
ma una població aturada a l’Estat 
de mig milió de persones. Aquest 
fet implicava que en una família de 
quatre membres no hi entraven in-

gressos, estant uns dos milions de 
persones en una situació d’extrema 
vulnerabilitat. També es determina 
en aquest article que uns quinze mi-
lions de persones malvivien amb un 
salari que no cobria les necessitats 
bàsiques. 

La situació actual de desocupa-
ció, tal com identifica l’estudi nú-
mero 13 editat pel Seminari Taifa: 
“l’atur no és només resultat de les 
retallades de plantilla o els tanca-
ments de les empreses, sinó que 
també és fruit de tot un mecanisme 
de gestió de la força laboral que es-
tableix enormes barreres que agu-
ditzen i cronifiquen la desocupació. 
La xifra de desocupació total es va 
reduint, però la de l’atur de llarga 
durada ha seguit creixent i, més re-
centment, s’ha reduït amb menys in-
tensitat. Gairebé tres milions d’atu-
rats porten més d’un any a l’atur […] 
tenen escasses possibilitats d’incor-
porar-se al mercat laboral.”3

Entre altres solucions, per dig-
nificar les condicions de treball en 
les quals es trobaven les persones 
treballadores, eren comunes les 
Borses de Treball controlades pels 
sindicats de ram. Existeixen diver-
sos anuncis publicats a la premsa 
obrera dels anys trenta en els quals 
s’insten a les obreres aturades a que 
s’inscriguin en elles. Una de les que 
millor va funcionar a Barcelona va 
ser la Borsa de Treball del Ram de 
la Construcció de la Confederació 
Nacional del Treball, situada al car-
rer Mercaders número 26 de Barce-
lona. A mesura que s’inscrivien les 
aturades, se’ls assignava un nombre 
d’ordre que els donava prioritat a 
l’hora d’assignar-los una oferta de 
treball a les empreses de construc-
ció de Barcelona consorciades amb 
el Sindicat.

La subocupació va ser una de 
les característiques de les jornades 
laborals en les quals es trobaven 
moltes persones jornaleres durant 
aquest primer terç del segle XX. 
Davant aquesta precària situació, 
les treballadores agrícoles de Cata-

lunya el 19 de maig de 1931 presen-
ten davant el Govern de Madrid una 
sèrie de reivindicacions, exigint: “el 
compliment al camp de les vuit ho-
res, salari mínim i els beneficis de 
la llei d’Accidents de Treball” que ja 
s’aplicava en altres sectors. La fragi-
litat de diversos sectors era comba-
tuda per potents sindicats agrupats 
per rams.

De l’informe elaborat pel Semi-
nari Taifa s’observa i es dedueix un 
increment de les hores extres no re-
munerades. Després de la reforma 
laboral de 2013 es van camuflar les 
hores extres amb la denominació 
d’hores complementàries. Aquestes 
hores s’integraven dins dels deno-
minats “contractes a temps parcial”, 
que permeten modificar les hores 
del contracte segons els interessos 
de l’empresari. Totes aquestes refor-
mes que precaritzen encara més les 
condicions de treball no van obtenir 
respostes crítiques per cap sector 
determinant per les assalariades de 
l’Estat. Crítiques que no van passar 
de la publicació d’alguns articles o 
de la difusió a les xarxes socials i 
poca incidència real al carrer.

Al maig de 1931, des del diari 
Solidaridad Obrera es feia una cri-
da als sindicats de la Confederació 
perquè es complís rigorosament la 
jornada de vuit hores. Entre d’altres, 
un dels motius és que no s’agreugi 
la situació de les treballadores atu-
rades, “negant-se a treballar més de 
vuit hores, sigui quin sigui el pretext 
amb què els burgesos encobreixin 
la maniobra.”4 També plantejaven 
com una reivindicació del sindicat 
cap a totes les persones treballado-
res perquè evitessin el treball a preu 
fet i especialment es neguessin a 
treballar hores extraordinàries. Per 
tant la solidaritat de classe era un 
concepte i un element molt arrelat 
entre les obreres. Existien denses 
xarxes de suport “que ajudaven a 
consolidar formes recíproques de 
solidaritat entre les desposseïdes”.5

Actualment, com indica l’infor-
me número 11 del Seminari Taifa: 

“a més d’unes altes dosis d’atur, la 
gestió de la destrucció d’ocupació 
en aquesta etapa post-crisi està do-
nant lloc també al creixement de 
formes de treball en què la parti-
cipació al món de la producció és 
incompleta. En aquestes formes de 
“subocupació”, la força laboral esti-
gui inserida en el circuit de la pro-
ducció per sota de la seva capacitat 
productiva.” Això està generant que 
aquestes “subocupacions” no per-
metin aconseguir per part de les as-
salariades la cobertura de totes les 
seves necessitats bàsiques, com un 
habitatge digne. En molts casos, no 
permet poder accedir al lloguer d’un 
habitatge i provocant que només es 
pugui accedir a una habitació en un 
pis compartit.

Encara que s’estan obrint vies de 
solidaritat i xarxes de suport cada 
vegada més potents, de moment 
no existeix una organització prou 
potent que coordini i pugui ser un 
interlocutor que pugui plantar cara.

Durant el primer terç del segle 
XX, la solidaritat no era simplement 
una paraula buida de contingut. 
Existeixen diversos exemples en els 
quals la solidaritat de classe s’este-
nia de llarg a llarg de la geografia 
peninsular. Quan una obrera moria, 
solidàriament, col·laboraven amb 
les seves famílies en forma de dona-
tius a favor de la família del mort. 
Un dels molts exemples que es po-
den contrastar a la premsa obrera 
del primer terç del segle XX és el 
cas de Conrado Ruiz, assassinat a 
l’abril de 1931. Al diari Solidaridad 
Obrera es van publicar diverses cri-
des perquè s’efectuessin donatius 
per als seus familiars. En el cas de 
Ruiz, el sindicat de la CNT del bar-
ri de Sants, situat al carrer Galileu 
número 1, recollia els donatius des-
tinats en aquest cas a la seva mare, 
greument malalta i sense recur-
sos per fer front a la seva situació. 
En un mes, s’havien recaptat més 
de 670 pessetes, sent el salari mit-
jà d’un conductor de tramvia unes 
250 pessetes, quedant la subscrip-
ció oberta. Es recollien diners tant 
de persones individuals com d’altres 
sindicats de la península.

Actualment, com apunta l’infor-
me 11 del Seminari Taifa, “les clas-
ses dominants han decidit aprofitar 
el poder que li brinden les circums-
tàncies actuals, ja no per integrar el 
conflicte, com a l’últim segle, sinó 
per destruir-lo, domesticant-lo.” 
Amb l’atomització de les assalari-
ades i l’actual desmobilització és 
molt fàcil gestionar-ho.

En canvi, durant el primer terç 
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del segle XX, les potents organitza-
cions sindicals van possibilitar que 
es mantingués el pols a la patronal 
i que el sindicat anarcosindicalista 
fos un interlocutor indispensable 
per a la resolució dels conflictes de 
classe. Aquest, estava per sobre de 
les lleis republicanes que pretenien 
eliminar-los del tauler de joc. 

Són innombrables els conflic-
tes en els quals van participar i dels 
quals es va obtenir una millora de 
les condicions de treball.

Un d’aquests conflictes és el de 
les rajoleres. No sol·liciten un incre-
ment de salari, sinó que el comitè 
de vaga, en una carta publicada a 
Solidaridad Obrera el 21 de maig de 
1931 exigeix l’abolició del treball a 
preu fet, que era una de les formes 
de treball més utilitzades entre les 
obreres que es dedicaven a l’ofici del 
maó. Eliminant el treball a preu fet, 
es contribueix a reduir l’atur forçós 
en repartir-se la càrrega de treball 
entre un major nombre d’obreres.

La secció d’hortolanes i jorna-
leres del sindicat de treballadores 
de Vilanova i la Geltrú, determina 
al maig de 1931 unes bases míni-
mes de negociació davant la patro-
nal. Exigeix entre d’altres de quatre 
clàusules bàsiques i irrenunciables: 
reconeixement de la capacitat de 
negociació d’aquest sindicat, deter-
minació de la jornada de vuit hores 
diària, la prohibició de realitzar ho-
res extraordinàries i la determinació 
d’un salari mínim. En aquest comu-
nicat, la junta de la secció d’obreres 
hortolanes informa que vetllarà pel 
compliment de les bases del present 
contracte.

En aquesta mateixa línia, el Sin-
dicat Únic de treballadores i jorna-
leres de Albalate de Cinca, va signar 
el 14 de maig de 1931 un acord amb 
les propietàries de les terres, unes 
bases similars a les plantejades pel 
sindicat de treballadores de Vila-
nova i la Geltrú, gràcies a la unió 
de la gran majoria de les treballa-
dores del municipi. La unió feia la 
força i era possible convertir-se en 
interlocutores vàlides davant la pa-
tronal, malgrat les lleis restrictives 
del govern republicà-socialista que 
pretenia eliminar l’acció directa 
(negociació directa entre obreres 
i patrones) a l’hora de resoldre els 
conflictes de classe.

Tal com planteja l’informe 11 del 
Seminari Taifa, “és un model laboral 
que permet als empresaris disposar 
d’uns mecanismes automàtics, que 
codifiquen els objectius individu-
als de productivitat, per acomiadar 

o modificar salaris, funcions i llocs 
de treball sense costos de temps ni 
de diners.” Amb unes assalariades 
organitzades, aquest model tindria 
resistències, però actualment no 
existeix ni el més mínim conat de 
resistència.

En els anys 30 del segle passat, la 
situació era molt diferent. Per exem-
ple, davant la repressió sindical, 
també va haver-hi moltes victòries 
de les treballadores organitzades. 
Un dels molts casos va ser el del Sin-
dicat d’Oficis Varis de Sant Sadurní 
d’Anoia. Aquest sindicat va tenir un 
conflicte amb l’empresa Freixenet. 
Van acomiadar a les obreres sin-
dicades, a les quals posteriorment 
va haver de readmetre. També van 
aconseguir la jornada de vuit hores 
diària amb el mateix salari que quan 
els pagaven amb les nou hores, que 
anteriorment efectuaven. Les acci-
ons de protesta davant un conflicte 
local, s’estenen de manera solidària. 
En el cas del conflicte amb Freixe-
net de maig de 1931, els treballadors 
del SOV de Sant Sadurní criden al 
“boicot” contra els productes de la 
marca. Aquesta campanya va tenir 
efectes sobre la producció de Frei-
xenet en negar-se a efectuar opera-
cions de càrrega i descàrrega dels 
seus productes en estacions i ports 
de l’Estat en els quals eren forts el 
sindicat de la CNT.

A manera de conclusió, l’ense-
nyament de les formes d’organitza-
ció i de lluita que van ser vàlides fa 
més de vuitanta anys ens han de ser-
vir per aprendre que des de la unió 
i amb unes organitzacions potents 
és possible plantar cara a les desi-
gualtats i lluitar per unes condici-
ons laborals més justes i solidàries 
que permetin un repartiment de la 
riquesa més equitatiu que l’actual 
model social.
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I he fet un foc d’estelles
      dins 

la gola del llop.

      
JOAN SALVAT-PAPASSEIT

Escarbat bum bum

RAFEL NOGUERAS
 

Nosaltres som el nostre propi infern.

I no creiem en cels pressentits ni perdons alats
quan àngels queers pregonen la seva lletania
per carrers humits amb noms de sants
des d’on t’invoquen, i profanen,
i ens hi sentim reconeguts.

Legions de somnàmbuls descendeixen,
ballant per pur plaer la seva ràbia,
destruint amb convicció la convivència,
que la marxa nupcial sona a taüt
i et fa somriure.

Si ens diuen marginats, dements, escòria,
i ens volen perseguir, quina impotència!
mentre inoculem verí, saba infectada,
com si el desig ens pogués salvar
d’alguna cosa.

Com si l’ombra de la nit ens fes de guia,
i ens convoqués al jurament, ran la foguera, 
prop de la mar, improvisem cançons de festa,
fins que amb la delatora llum, la primera,
la que ens fa mal, cremem el port, 

fugint camí de la Barceloneta.
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