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2 Introducció

Quan es parla d’anarquisme i de lluites llibertàries es ten-
deix a pensar en lluites marginals, d’uns quants eixelebrats 
sense incisió en la societat que els envolta, o idealistes que 
ja canviaran d’opinió quan es facin grans. De fet, es tendeix 
a reduir la incidència del pensament anarquista al moviment 
obrer de finals del s. XIX i principis del s. XX, les mirades més 
condescendents de la història oficial com a molt l’arriben a 
relacionar amb els assoliments socials i laborals i les revoltes 
que aquest va dur a terme. Donant per finalitzada la influèn-
cia de l’anarquisme més enllà d’aquest moviment i moment 
històric. 
La ideologia llibertària i anarquista però, és molt més que 

uns teòrics del segle passat o l’altre i va més enllà de revolu-
cions proletàries que ara semblen passades de moda. Anar-
quisme és només una paraula per anomenar unes maneres 
de fer i de pensar que acompanyen a la humanitat des de que 
aquesta té consciencia de si mateixa. Els conceptes d’igualtat 
i llibertat no neixen amb Bakunin, ni amb Kropotkin ni amb 
cap altre pensador. L’anarquisme és vertebrar les lluites en as-
semblees o moviments populars horitzontals i sense líders, 
utilitzar l’acció directa per acabar amb l’opressió sigui quina 
sigui, buscar la llibertat i la igualtat de totes les persones pel 
fet de ser-ho, viure sense jerarquies i amb justícia social. Al 
llarg de la història i del món moltes lluites han reivindicat 
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aquests valors encara que no s’etiquetessin com ho fem no-
saltres.
Aquest llibret pretén mostrar que l’anarquisme és més que 

aquelles revolucions que s’han fet en el seu nom, i que les 
seves pràctiques i valors han estat i seran vàlides per aquells 
que pretenguin trencar amb qualsevol tipus d’opressió. Molts 
cops les anarquistes ens emmirallem en revolucions que van 
acabar fracassant, deixant molts cops de banda altres lluites 
que van obtenir petites victòries (encara que no la societat 
nova que desitgem). La influència de l’anarquisme ha estat 
molt gran a la societat, tot i que fins ara no haguem pogut 
derrocar el sistema d’opressió en el qual vivim. Moltes lluites 
socials i polítiques que han marcat canvis significatius per a 
la població tenen una forta influència dels valors anarquistes 
que han marcat el pensament social. Des de lluites contra el 
patriarcat, el moviment ecologista, antifeixistes, i tantes d’al-
tres estant totalment impregnats dels valors i pràctiques lli-
bertàries. 
Som conscients que moltes d’aquestes lluites que posem 

d’exemple tenen moltes limitacions, per la confluència en 
aquestes de diferents ideologies, maneres de pensar i organit-
zacions polítiques que fan que aquestes victòries hagin estat 
parcials. Però moltes d’aquestes petites però importants vic-
tòries no haguessin estat possible sense la influència de les 
pràctiques i valors llibertaris. D’això en traiem que la lluita 
anarquista de la segona meitat del s. XX i del s. XXI hagi es-
tat menys visible, però no menys important. Els anarquistes 
i llibertaris no han buscat el lideratge d’aquestes lluites ni fer 
proselitisme d’unes sigles i una organització concreta, cosa 
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que ha comportat una invisibilització de la seva feina dins de 
lluites més transversals. És un exercici de recuperació històri-
ca crítica, amb esperit d’aprendre de tot allò que ens ha estat 
útil i d’allò que ens ha estat perjudicial.

Acció llibertaria de Sants.

........................................AnArquIsme I mIgrAcIons

L’anarquisme té en el seu discurs una crítica frontal a l’Es-
tat i a tota forma d’autoritat. En una aproximació temptativa, 
es podria dir que els termes d’emigrant i immigrant remeten 
substancialment al stablishment dels Estats i les seves fron-
teres, juntament amb els components nacionals i ideològics 
que s’han construït sobre els camps disciplinaris com la his-
tòria i la sociologia. L’anarquisme proposa una inversió del 
mode d’interpretar el món, ja que postula l’alliberació dels 
fronts de dominació: el capital, l’Estat, la religió i, també, la 
ciència, tal i com aquesta s’ha constituït des de fa tres segles 
en el seu paper reductor i opressiu.
Amb aquesta premissa, podem trobar moltes similituds amb 

moviments de base contra el racisme i en contra de les polí-
tiques migratòries; tanmateix, la nostra intenció és senyalar a 
alguns dels moviments i pràctiques que tenen una vinculació 
real amb l’entorn anarquista. 
La lluita per la lliure circulació de persones passa per no cri-

ticar solament a les fronteres dels països com a fortaleses, si 
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no per a qüestionar la seva existència. En aquest sentit, la ne-
gació de l’Estat ha realitzat importants aportacions teòriques. 
La Voz del Obrero, un periòdic llibertari argentí, expressa el 
caràcter internacionalista dels seus militants a l’afirmar que 
“reuneix en una mateixa obra d’emancipació i dignificació a 
camarades de diferents països, fent nul·les les fronteres de les 
pàtries per a que s’odiïn i es separin els homes...”. 
En aquest sentit, existeix la “No Borders Network”, que 

aplega grups i col·lectius arreu del món per coordinar accions, 
intercanviar informació i debatre sobre migracions i fronte-
res, amb una perspectiva anticapitalista i d’emancipació. De 
les iniciatives d’aquesta xarxa, cal destacar els “No Border 
Camp”, campaments que estan organitzats prop de les fron-
teres dels països europeus i d’EEUU per actuar contra el “rè-
gim-frontera” que permet la deportació dels migrants. Aquest 
campaments són l’escenari de manifestacions i accions, així 
com de debat entre grups i individus de diferents regions. 
L’any 2001, per exemple, més de 1000 persones es van reunir 
a un campament a prop de l’aeroport de Frankfurt (Aleman-
ya), també en el marc de la campanya per l’aliança contra la 
deportació, consistent en realitzar accions per impedir depor-
tacions. En conseqüència, algunes línies aèries van renunciar, 
com a mínim oficialment, a acceptar deportacions forçoses 
en els seus vols.
Arrel de la “No Border Network” que s’han creat eines de 

desobediència dirigides a migrants, explicades a la pàgina de 
“Welkome to Europe” (www.w2eu.info), en la que tam-
bé hi ha un apartat important enfocada a l’Estat espanyol.
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La lluita contra els CIES – Centres d’Internament d’Es-
trangers- (tant a l’Estat espanyol com a l’italià, grec, fran-
cès...) dona visibilitat a espais de màxima opacitat, al mateix 
temps que es centra en la lluita contra les fronteres i les seves 
conseqüències. 
La lluita antiracista té, també, molta importància quan 

parlem de migracions. En aquest sentit, l’anarquisme tam-
bé ha col·laborat en la creació d’aquest discurs, molt lligat a 
la lluita antifeixista. En el cas dels EUA, i en conseqüència a 
una crítica antiautoritària a la jerarquia del “Black Panter Par-
ty” dels anys 60, sorgí el que s’ha denominat “anarquis-
me negre”. Els postulats bàsics dels anarquistes negres com 
Ashanti Alston i Lorenzo Kom’boa Ervin és la supressió de 
la supremacia blanca, el capitalisme i l’Estat, mitjançant una 
organització no jeràrquica de la societat. (“Anarquismo y la 
Revolución Negra”).
D’altra banda, en l’actualitat, és, entre d’altres, des d’organit-

zacions anarquistes d’on es promouen pràctiques antiracistes 
amb una forta dosis de combativitat. Un dels exemples més 
notoris és la creació de patrulles antifeixistes en resposta 
als atacs racistes d’Alba Daurada a Grècia contra la població 
immigrant. 
La lluita contra la discriminació, el racisme i l’abolició de tota 

frontera segueix sent, tanmateix, un dels reptes en l’actualitat 
i un espai ampli que contempli nombroses formules de res-
posta a aquestes situacions, des del suport mutu quotidià a 
les accions de resposta a polítiques transfrontereres.
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El feminisme és una teoria crítica i una pràctica social que 
s’ha conformat dintre d’un o diversos moviments (aglutinats 
sota diversos contextos i en diferents etapes o “onades”) que 
té com a premissa el combat contra una sèrie de desigualtats 
que neixen a causa de la opressió personal, política i històrica 
per part dels homes cap a les dones.
Aquesta opressió no és casual, té centenars d’anys de vigèn-

cia i es reprodueix a gairebé totes les societats (d’una forma 
més o menys subtil). Aquesta opressió, anomenada patriar-
cat (ja que no només són unes pràctiques aïllades, sinó una 
estructura conformada amb totes les esferes que dibuixen el 
nostre dia a dia: en el tracte que reben les dones a nivell so-
cial, laboral, personal, polític, sexual...), dibuixa una escala de 
relacions de poder i dominació, marcada per la heterosexua-
litat obligatòria i la dominació exercida per l’home blanc vers 
la dona. Aquest sistema ha estat combatut per moltes dones 
que han intentat alliberar-se d’aquest llast que se’ls ha impo-
sat per la seva condició.
Més enllà del feminisme sufragista estatunidenc i britànic 

del segle XIX (combatiu, per una banda, però altament clas-
sista, o en alguns casos racista  i excloent cap a les dones 
negres) o  aquell que ha caigut en les vies institucionals (una 
gran part del feminisme llatinoamericà, el qual havia estat en 
general altament combatiu, s’assimila a partir dels interessos 
del poder i de diverses ONG’s a la dècada dels 90, tot i que hi 
ha diverses excepcions que no corresponen a aquesta deriva); 
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veiem diferents exemples que il·lustren una història on les 
dones han tingut un paper combatiu a l’hora d’enfrontar-se 
contra el poder establert i han lluitat a través de la seva pròpia 
autoorganització armant-se amb eines com la solidaritat i el 
suport mutu.
Aquest text és un breu recull de diferents experiències de 

lluita per part de dones al llarg de la història enfocades des 
d’una perspectiva antiautoritària que ens acosten a la com-
prensió del que ara som.
Cacera de bruixes
Una de les lluites més conegudes i on van tenir les dones un 

paper important van ser als moviments hieràtics medievals. 
Moltes dones que van qüestionar el paper de l’església i la 
religió durant l’edat mitjana van ser acusades de bruixes o 
heretges i van ser brutalment assassinades i torturades des de 
l’inici del segle XIII.
La inquisició medieval va ser la institució creada per com-

batre-les. Només a Alemanya van ser assassinades més de 
70.000 dones amb el pretext d’una simple acusació d’un veï.
Comuna de París
També veiem un paper important de les dones (tot i no 

compartir moltes de les seves reivindicacions polítiques) en 
la presència que van tenir aquestes durant la Comuna de Pa-
rís de 1871. Malgrat la participació de les dones en les jorna-
des revolucionàries durant quasi més d’un segle de lluites, les 
treballadores patien unes precàries condicions de vida; així 
com una doble explotació i estigma; com a dones i com a 
treballadores. Una de les dones que va participar en la Co-
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muna de París és Louise Michel, a qui se li atribueix ser la 
primera persona en enarborar la bandera negra del moviment 
anarquista, i que, a més a a més, fou una gran precursora del 
feminisme.
Parlen diferents textos, de com van ser les dones les primeres 

en donar l’alarma i revelar la intenció de les tropes del govern 
de Thiers de retirar els canons de les muntanyes de Mont-
martre i desarmar Paris. Les dones es van posar davant de les 
tropes governamentals i van impedir amb els seus cossos que 
fossin els canons retirats. També hi ha documents que parlen 
com diverses dones varen incitar la reacció del proletariat i 
van treballar durament en fàbriques d’armes i municions, van 
combatre a les barricades, etc.
Algunes fonts parlen de les incendiàries (les pétroleuses), les 

quals van prendre foc a edificis públics durant la Setmana 
Sagnant del final de la Comuna. Més de 1051 dones van ser 
sotmeses a consells de guerra; algunes de les quals van ser 
sentenciades a mort i d’altres obligades a treballs forçosos i/o 
deportació a colònies penitenciàries.
El feminisme i la lluita obrera
Altres exemples són els de feministes anarquistes dels Es-

tats Units, com Emma Goldman, Voltairene de Cleyre i Lucy 
Parsons (amb els seus debats i pugnes entre elles). Aquestes 
dones són claus en la comprensió d’una lluita contra l’Estat i 
el Patriarcat. Emma Goldman va formar part de diverses llui-
tes obreres, de la Rebel·lió de Kronstadt , de les lluites a favor 
de la contracepció i per motiu d’aquestes lluites va ser em-
presonada diverses vegades. Lucy Parsons també va patir les 
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conseqüències, especialment el seu company (el qual fou as-
sassinat per les Institucions de l’Estat Nord-americà) de lluita 
a favor de les i els treballadores i dotar d’èmfasi a la lluita per 
l’alliberament negre, des d’una perspectiva feminista.
Cal remarcar ,d’altra banda, la presència de les dones en 

les lluites obreres de finals del segle XIX i principis del segle 
XX. La creació de la Societat Autònoma per a Dones al 1889 
per tres dones obreres (Teresa Claramunt, Amàlia Domingo 
Soler, Ángeles López de Ayala) va impulsar la lluita feminista 
i el reconeixement de les dones en l’àmbit públic; construint 
espais de formació per dones sense recursos i difonent diver-
ses publicacions d’aquesta temàtica.
Dins les mobilitzacions del 33 per part dels comerços que 

van aconseguir grans millores laborals (8 hores), salarials, 
subsidi familiar i aturament de la repressió cap als manifes-
tants, va haver-hi una gran participació femenina.
Un altre és el cas de Mujeres Libres, constituït al 1937, al 

marge d’organitzacions feministes del període de la Guerra 
Civil Espanyola com Mujeres Antifascistas (que defensaven 
la lluita antifeixista i la República Democràtica, oposant-se al 
procés revolucionari) Mujeres Libres defensaven la seva cons-
titució com a dones llibertàries i lluitadores durant la Revolu-
ció del 36 i varen realitzar una important tasca pedagògica i 
revolucionària. Durant la Guerra, moltes dones van passar a 
tenir el control de les fàbriques socialitzades i van estar a peu 
de canó al front i la rereguarda lluitant amb les seves i els seus 
companys.
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Génere, Classe i Raça.
Tornant a altres lluites que s’han donat a altres llocs del món, 

es pot parlar de grans exemples de lluita feminista durant el 
segle XIX a Llatinoamèrica, on diferents grups de dones van 
començar a escriure reflexions sobre elles mateixes i assump-
tes polítics. Tot i haver-hi una gran presència de feminisme 
burgés, també l’obrer, socialista i sobretot anarquista, van ser 
crítics amb la condició d’opressió de la dona, el treball, el ma-
trimoni i la hipocresia sexual eclesiàstica.
És interessant recordar diferents lluites per part de feministes 

negres com Sojourner Truth, que, tot i partir de la base dels 
drets de les dones (qüestió que supera l’anarquisme, deixant 
de parlar de drets - atorgats pel Poder igual que les obliga-
cions - i parlant de necessitats) és molt enriquidor veure la 
crítica que realitza als postulats del feminisme blanc, molts 
cops classista i excloent, i la seva forta crítica al poder. Angela 
Davis, integrant dels Black Panthers, també és una altra ac-
tivista interessant de conèixer per entendre molts errors que 
trobem dins el feminisme clàssic occidental i la complexitat 
de la lluita que neix a partir de la triple estigma de gènere, 
classe i raça.
Grups moviments feministes i antiautoritaris interessants a 

referenciar són Mujeres Creando a Bolivia, Kurwa de Polònia, 
Rote Zora a Alemanya, als 90 a EUA el moviment Riot Grrrl, 
etc.
Així mateix, i posant de nou el focus d’atenció a Amèrica Lla-

tina és important veure com s’està consolidant el feminisme 
autònom, amb pràctiques antiautoritàries i que es vertebren 
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en base a l’autogestió. Anualment, s’estan donant els Encuen-
tros Latinoamericanos y del Caribe de Acciones y Prácticas 
Feministas (ELCAP), que sorgeixen en resposta a trobades del 
feminisme més institucional, dut a terme per ONG que, tot i 
realitzar una tasca important, molt sovint està deslligat de les 
pràctiques quotidianes dels col·lectius de base.
A mode de reflexió final...
És important recordar que la història (herstory) femenina 

hi ha múltiples testimonis i casos silenciats i que cal recu-
perar. Lluites veïnals impregnades de solidaritat entre dones, 
els safareigs (espai relacional entre dones) i les xarxes de su-
port, les obreres a les fàbriques...són exemples que viuen si 
fomentem la tradició igual entre les més grans i recuperem 
vells testimonis.
La lluita contra l’Estat passa per la destrucció de tots els po-

ders, inclosos el poder patriarcal, el qual es troba inserit en el 
si d’aquesta societat i sovint tant costa entreveure, visualitzar 
i combatre en el nostre quotidià.
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........................................LLuItes veïnALs

Les lluites veïnals han marcat una part important de la his-
tòria de les ciutats industrials i post industrials, remodelant-la 
i marcant el rumb de la història en els barris. Un dels exem-
ples més clars són les lluites veïnals de Nou Barris. Als anys 
70, mitjançant nombres accions i manifestacions, varen acon-
seguir equipaments sanitaris, esportius, educatius i culturals, 
zones verdes i places, millors comunicacions amb el trans-
port públic, urbanització dels carrers, construcció d’infraes-
tructures bàsiques, etc. Aquesta dinàmica fou generalitzada 
a Barcelona, i, per exemple, a Sants, el Parc de l’Espanya In-
dustrial, la Biblioteca del Vapor Vell o Cotxeres de Sants son 
el que són gràcies a la lluita de les Associacions de Veïns i del 
Centre Social de Sants. 
Avui en dia, tanmateix, aquests projectes han estat captats per 
l’Ajuntament. Un altre exemple fonamental al barri, és Can 
Batlló, que està essent recuperat pel veïnat desprès d’anys de 
lluites i un pols permanent amb el Districte. 
La intervenció i apropiació de les institucions en les lluites 
veïnals i els interessos econòmics al voltant dels projectes ur-
banístics ha fet que, la lluita contra l’especulació en les últimes 
dècades a l’Estat espanyol tingués un fort component d’auto-
gestió i autonomia front al poder establert. En aquest aspecte, 
ha tingut una importància cabdal l’apropiació de l’espai públic 
i privat per dur a terme aquestes reivindicacions i construir es-
pais generadors d’alternatives, que han tingut una gran trans-
cendència en la història i els processos urbanístics actuals. 
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A Barcelona, l’exemple més evident és el Forat de la Ver-
gonya, un parc que va sorgir de la dignificació col·lectiva del 
solar resultant d’uns enderrocs efectuats al barri de la Rivera. 
Aquest fou un espai dissenyat, construït i gestionat pels veïns 
i veïnes en terrenys de propietat municipal i sense permís ex-
prés, donant sortida a la necessitat de crear un espai públic, 
d’oci per a nens i adults, un espai de trobada entre col·lectius 
i veïnes, arribant a ser un lloc de referència a la ciutat. El Forat 
de la Vergonya fou un espai de reivindicació i de trobada d’un 
gran nombre de lluites, i que l’Ajuntament va voler eliminar 
amb el seu desallotjament l’any 2006 per a la posterior crea-
ció de la plaça del Pou de la Figuera, eliminant la participació 
i la gestió comunitària dels espais. 
A Grècia, desprès de la mort d’Alexis Grigoropoulos el 2008 

i la resposta a la situació de crisi econòmica, els anarquis-
tes intenten arribar on l’estat no arriba, especialment al barri 
d’Exarjia, on desenvolupen un model propi, al marge de les 
institucions, d’una manera horitzontal i utilitzant l’acció sen-
se mediadors. Un exemple és el parc de Navarinou. El 2009 
s’ocupa una parcel·la del barri d’Exarjia, eliminant l’asfalt i 
plantant arbres, convocant assemblees per decidir com ges-
tionar el parc, convertint-se en el punt central del barri (s’ha 
de tenir en compte que Atenes és la ciutat amb una proporció 
més baixa de parcs públics per habitants d’Europa). Navari-
nou, doncs, ha esdevingut un espai de creació, trobada i co-
municació on es creen xarxes de suport mutu per fer front a 
les agressions del poder i crear alternatives al marge de l’Estat 
i el capitalisme. 
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Un altre cas és el mercat municipal okupat del barri de Kip-
seli, també a Atenes. L’any 2006, en el marc d’una assemblea 
oberta dels veïns d’aquest barri, es va decidir obrir el mercat, 
que restava abandonat i en el que l’Ajuntament pretenia obrir 
un centre comercial per tal de re-valoritzar la zona. En contra 
d’aquest pla urbanístic els veïns i veïnes van resistir i ocupar 
l’edifici, convertint-lo en un espai d’expressió artística i po-
lítica, així com un mercat de productes biològics, essent els 

productors els que 
gestionaven el seu 
f u n c i o n a m e n t , 
sense intervenció 
de intermediaris. 
En el mercat, es van 
realitzar tot d’acti-
vitats no lucratives 
i autogestionades, 
com exposicions, 
concerts, projec-

cions, recitals, debats, classes de grec per a estrangers, etc. Te-
nint també, un fort component antiracista. Aquesta experièn-
cia acaba a l’agost del 2012, quan és desallotjat i tancat per la 
policia. Si bé trobem, en la lluita contra l’especulació, aquests 
exemples d’autogestió comunitària, també, des de les orga-
nitzacions socials, s’ha buscat solucions a qüestions relacio-
nades en l’habitatge. Paral·lelament a la PAH, a Gran Canaria 
trobem a la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), 
que davant dels desnonaments, proposa la okupació d’edifi-
cis i posa a l’abast de tothom els coneixements, les eines i el 
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suport mutu, a través de l’acció directa i la gestió col·lectiva 
d’una de les necessitats fonamentals com és l’habitatge. 
No podem obviar que aquestes pràctiques sorgeixen arrel 

de dècades d’okupacions, tant de centres socials com d’ha-
bitatges, que sorgien com a resposta a l’especulació i a la ne-
cessitat de crear espais alliberats per a la construcció d’altres 
realitats polítiques fora de l’ordre establert i que aportaren 
un nou escenari als moviments socials (només cal recordar el 
Cinema Princesa a Barcelona).



            ....................................................................................................................

            .....................................................................................................................

17Lluites en defensa del territori

........................................
LLuItes en deFensA deL 

terrItorI

L’ecologisme sempre ha sigut i serà una eina. Encara que hi 
ha moltes vessants possibles dins del propi concepte, l’eco-
logisme com a tal, el que defensa una vida en relació amb la 
natura i la protecció d’aquesta, forma part de les lluites so-
cials des que els models corruptes i industrials són l’ordre del 
dia i el braç del capitalisme. L’alçament constant enfront les 
amenaces als territoris per part de moviments llibertaris no és 
cap novetat, però la creixença d’aquest és un fet irrevocable, 
ja que la gent se’n adona de la necessitat d’un front col·lectiu 
que ataqui realment la causa dels mals a combatre i no formi 
part del complex entramat de la burocràcia estatal que infecta 
i dogmatitza tot el que toca. 
L’”antidesarrollisme” s’oposa a aquest “tot val” pel benestar 

econòmic i social i a la filosofia que això representa, i es pre-
senta com a moviment completament oposat a les idees del 
progrés entès com creixement econòmic i desenvolupament 
tecnològic, progrés que comporta la destrucció del territori i 
l’assimilació d’aquest com una font de recursos materials. 
Si bé avui en dia hi ha molts exemples representatius 

d’aquestes lluites, ens centrarem en algunes ben conegudes 
i de proximitat.

La lluita contra el TAV 
Els TAV (Trens d’Alta Velocitat) operen amb unes condicions 
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molt concretes i precisen d’uns mecanismes de fabricació 
única i similar en gran part d’Europa. Han de ser construïts 
els seus rails sobre el plànol, sense cap impediment moral ni 
crític pels pobles, fauna, flora o qualsevol altra qüestió afecta-
da, qüestió que aixeca protestes arreu de les zones en conflic-
te. Aquest model de transport respon a una necessitat fictícia 
d’arribar el més ràpid possible d’un lloc a un altre, fa 20 anys 

s’anava igualment a Madrid sense necessitat d’un TAV o un 
pont aeri, una forma d’entendre el transport que neix dels 
interessos d’aquells que tenen el poder, de la competició, de 
les macroestructures que poc tenen a veure amb les necessi-
tats dels de sota, una inversió milionària feta amb el que ens 
recapta l’Estat i que comporta la destrucció dels pobles, dels 
hàbitats i la perpetuació d’una societat basada en les lògiques 
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capitalistes. 
Al nord d’Itàlia trobem una vall anomenada Val di Susa on les 

mobilitzacions en contra del TAV han sembrat un precedent 
a tota Europa. Durant anys hi ha hagut mobilitzacions contí-
nues per part dels pobles de la vall i companys anarquistes i 
ecologistes d’arreu d’Itàlia, campaments, manifestacions, sa-
botatges a la maquinària, ocupacions de terres, que no només 
qüestionen el projecte en sí, si no que també plantegen un 
confrontació amb la lògica capitalista que hi ha al darrera. 
Els pobles van ser alliberats per la població de la presència 
policial i la militarització del territori, es va vèncer, tot i que 
actualment la lluita continua. El TAV encara no ha trepitjat la 
vall, però s’haurà d’estar alerta i preparat com fins ara, sense 
líders ni partits, organitzats des de la base contra els interes-
sos de l’Estat Italià i els inversors capitalistes. Aquests sempre 
buscaran separar a la població, per la força i si no funciona 
utilitzaran les pastanagues per tal de crear la divisió entre les 
pràctiques de la resistència. Fins ara no ho han aconseguit i 
Val di Susa és un referent a tindre en compte. 

La lluita contra la MAT 
Les línies de Molt Alta Tensió són infraestructures de trans-

port de l’energia elèctrica a gran escala; ens trobem un altre 
cop amb la lògica de crear macroestructures centralitzades de 
generació de l’energia, com poden ser les centrals nuclears, 
els grans embassaments o els macro projectes d’energia eòli-
ca. Per tal de poder especular i obrir el mercat exterior fa fal-
ta grans infraestructures elèctriques que puguin transportar 
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l’energia, tant a França com al Nord d’Àfrica. L’Estat Espanyol 
té una capacitat de generar energia molt superior al màxim 
de demanda interna que hi ha hagut mai i la voluntat que 
hi ha darrera aquestes infraestructures no és la necessitat 
de que l’energia arribi arreu del territori, si no l’especulació 
amb el seu preu. Fins i tot, dins la seva lògica del progrés, 
és totalment viable la generació de micro-plantes de genera-
ció d’energia renovable, sense haver de recórrer a crear au-
topistes d’energia que generen un fort impacte ambiental i 
social; ja sigui per la destrucció directa del bosc, els incendis 
que es provoquen, l’impacte mortal sobre les aus, o l’efecte 
de l’exposició constant als camps electromagnètics (malalties 
tals com càncer infantil, de mama, cerebral, o desorientació 
en fauna com vaques o cérvols que condiciona la seva vida). 
Les lluites en contra dels entramats de cables d’alta tensió són 
cada cop més freqüents, existint individualitats i plataformes 
que cerquen aturar la destrucció del territori. 
Aquí a prop, a part de la plataforma No a la MAT on trobem 

ajuntaments i ciutadans afectats per la construcció de les línies 
també trobem l’experiència del campament contra la MAT a 
les Guilleries, ja fa un temps desallotjat, que qüestionant la 
lògica del progrés ocupà la zona on s’havia de construir una 
de les torres a la Selva, un campament que impedí l’inici de 
les obres fins que la policia va desallotjar-lo. La lluita contra la 
MAT continua essent present en molts pobles d’arreu. 

La lluita contra el Fracking 
La Fractura Hidràulica és un mecanisme de sobra conegut 
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per militants ecologistes i anarquistes des de fa molt de temps 
i relativament nou per bona part de la població a causa de la 
recent implantació en el territori estatal, sobretot, en zones 
costaneres tant del nord, com de l’est de la península. Aquest 
mètode serveix per l’extracció d’hidrocarburs no convencio-
nals mitjançant tècniques molt costoses i destructives, tals 
com la perforació declinada o l’ús de grans quantitats d’aigua. 
Bàsicament, es tracta d’una millora tècnica que permet l’ex-
tracció de combustible fòssil (gas), abans no es podia a causa 
de la seva profunditat, i que ara es realitza sense cap mena de 
criteri mediambiental, provocant danys a persones i terrenys, 
contaminant els aqüífers amb els productes de fracturació, 
un impacte difícilment quantificable però previsible, que pot 
portar a la misèria a una multitud de comunitats que viuen 
del camp, impedint el conreu a generacions posteriors. 
Avui en dia, s’està articulant a tot l’Estat Espanyol un movi-

ment de repulsa al Fracking, un gran nombre d’assemblees, 
de pobles, de plataformes no volen veure ni en pintura plata-
formes d’extracció al seu territori. Això té molt a veure amb 
que si existeix Fracking és inviable generar alternatives d’eco-
nomia local basades amb el respecte del territori i el desenvo-
lupament rural. Més enllà d’això, considerem importantíssim 
que aquestes lluites no derivin en lluites de poder entre ajun-
taments i partits polítics, la iniciativa ha de sortir dels veïns 
dels pobles i no dels interessos d’aquells que només cerquen 
el benefici econòmic i polític. 
Per sort, la lluita contra el Fracking, s’està articulant abans de 

que comencin les obres i hi ha temps material per aturar-lo, 
de no perdre el carrer i caure en la via institucional, i de qües-
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tionar-se la lògica energètica i socioeconòmica que hi ha al 
darrera de la necessitat del gas dependrà el futur d’aquestes 
lluites. 
Volem fer un apunt final en el rebuig a aquells moviments 

que aposten per la no construcció d’infraestructures al seu 
costat, però que ni es qüestionen la lògica capitalista que hi 
ha al darrera ni la possibilitat del desplaçament de les obres 
a altres territoris, les lluites han de sortir del ni aquí ni enlloc, 
ja que qualsevol altre plantejament seria egoista i perpetuaria 
una forma perjudicial per totes d’entendre el moviment eco-
logista o les lluites que es donen a dins d’aquest. 

Front d’Alliberament de la Terra 
Més enllà de les lluites parcials que es generen en contrapo-

sició a projectes concrets que ataquen el medi ambient al llarg 
de la història, diferents persones han sentit la necessitat d’en-
focar la defensa de la terra des d’una perspectiva més àmplia i 
han donat origen a projectes com el FLT, FLA, etc. 
El Front d’Alliberament de la Terra va ser fundat en 1992 a 

Anglaterra per membres del moviment mediambiental Earth 
First!. Inspirats per l’obra “La Primavera silenciosa” de Rachel 
Carson, “ L’Ética de la terra” d’Aldo Leopold i “The Monkey 
Wrench Gang” d’Edward Abbey, un grup d’activistes es van 
comprometre “Sense negociació en la defensa de la mare Te-
rra!”. La gent que volia participar en actes de sabotatges ecolo-
gistes, van fundar el “Front d’Alliberament de la Terra” derivat 
del Front d’Alliberament Animal (FLA), un altre moviment 
que fa servir l’acció directa per alliberar animals o sabotejar 
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les companyies que els utilitzen. 
Els ecologistes radicals, que es diuen alliberadors de la Te-

rra, són d’una àmplia gamma de ideologies i teories. Aquests 
inclouen alliberadors dels animals, anticapitalistes, anarquis-
tes verds, ecologistes profunds, eco-feministes i membres del 
moviment antiglobalització. Existeixen grups a Estats Units, 
Regne Unit, Canadà, Austràlia, Holanda, Bèlgica Filipines, 
República Txeca, Índia, Mèxic, França, Alemanya, Nova Ze-
landa, Polònia, Nigèria, Eslovàquia, Irlanda, Itàlia, i Espanya.
Els membres del FLT argumenten que l’acció directa és ne-

cessària per aconseguir l’alliberament de la Terra, també ano-
menada moviment d’ecoresistència. El Front d’Alliberament 
de la Terra no té lideratge formal, jerarquia, membres o por-
taveus oficials i funciona de forma totalment descentralitza-
da; consisteix en individus o cèl·lules que trien el nom de la 
organització com una bandera que utilitzar. La fita del FLT 
és parar les pràctiques que són increïblement nocives per al 
medi ambient i ajudar a crear la sostenibilitat mediambiental. 
Basa els seus principis bàsics en l’acció directa. Infringint el 

màxim dany econòmic a aquells que s’aprofiten de la des-
trucció i explotació del medi ambient. Informant i educant 
al públic sobre les atrocitats comeses contra la terra i totes 
les espècies que ho poblen. Prenent totes les precaucions ne-
cessàries per no danyar cap animal - humà o no humà -. Dins 
aquesta lògica ens trobem accions que se centren en la des-
trucció de la maquinària de companyies explotadores, sabo-
tatges, danys a empreses que atempten contra els principis 
del FLA.



            ....................................................................................................................

            .....................................................................................................................

24Anarquisme i lluita obrera

........................................
AnArquIsme I LLuItA 

obrerA

Influència de l’anarquisme en el moviment obrer: 
Des del naixement del proletariat com a classe dins dels es-

tats moderns, l’anarquisme ha tingut un paper fonamental en 
el desenvolupament del que s’ha anomenat “lluita de classes”. 
Els luddites, Bakunin i la Primera Internacional, els treballa-
dors de l’Estat espanyol organitzats, que van ser el germen 
de la CNT, la consecució de la jornada laboral de 8 hores en 
la vaga de la Canadenca a Barcelona, la Revolució anarquista 
del 1936, els intents per part d’obrers armats d’enderrocar el 
règim franquista, l’explosió de lluites de la “Transició”… Tots 
aquests són episodis en els quals els anarquistes van jugar un 
paper protagonista. Des de vagues a insurreccions armades, 
els mètodes anarquistes han demostrat al llarg de la història 
ser vàlids. Ens agradaria posar un parell d’exemples recents 
en els quals les idees anarquistes han tingut una enorme in-
fluència, per demostrar que aquests mètodes i les idees que 
els sustenten no han mort i per defensar la necessitat del seu 
ús en l’actualitat. 
Conflicte amb Mercadona (2005-2013...) 
L’any 2005 comencen a sortir a la llum casos d’assetjament i 

acomiadaments de treballadors de Mercadona, principalment 
a Andalusia. El sindicat CNT-AIT comença a engegar meca-
nismes de solidaritat enfront d’aquests acomiadaments, la 
qual cosa es tradueix en accions de protesta i solidaritat amb
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els acomiadaments per tot l’Estat Español. A l’any següent, 
2006, Mercadona acomiada a 4 treballadors de la secció sin-
dical de la CNT en el centre logístic de Sant Sadurní d’Anoia. 
Això desemboca en un dels conflictes més importants que 
s’han donat en l’Estat durant els últims anys. La resposta dels 
treballadors als acomiadaments va ser la vaga i les accions 
de solidaritat. Es succeïen manifestacions, concentracions, es 

penjaven pancartes, s’omplien les ciutats de cartells i pinta-
des, es desplegaven pancartes en les graderies dels estadis en 
els quals jugava el Villarreal (el propietari del qual és el ma-
teix que el de Mercadona)… La solidaritat, com diem, es va 
estendre per gairebé totes les ciutats i pobles de l’Estat, així 
com per Argentina, Estats Units, Brasil, Alemanya, Sibèria, 
Moscou, Israel, Manchester, França, Suïssa, Portugal, Àus-
tria, Països Baixos, Noruega, Belgrad… Per la seva banda, els 
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supermercats Mercadona eren sabotejats de moltes maneres 
diferents en solidaritat amb els vaguistes. Es va arribar a cau-
sar un dany econòmic tan gran que es va aconseguir posar 
contra les cordes a la multinacional, quelcom impensable per 
a un sindicat “petit”. Finalment el conflicte es va acabar amb 
l’acceptació dels treballadors, després de 14 mesos de vaga, 

d’unes sumes de diners relativament importants a canvi del 
seu acomiadament. Tot i que aquest final no va ser perfecte, 
no es va poder tapar l’exemple de lluita i solidaritat anarcosin-
dicalista que es va donar. 
A partir de la vaga, els conflictes amb Mercadona s’han suc-

ceït amb molta freqüència. S’han destapat nous casos d’as-
setjament, acomiadaments injustificables, incompliments en 
matèria de seguretat, agressions a treballadors, negació de 
baixes, obligació a treballar a embarassades a punt de donar 
a llum… 
S’han guanyat molts d’aquests conflictes, s’han aconseguit 
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readmissions. A dia d’avui, la CNT és un gra al cul de Mer-
cadona, i l’únic raig d’esperança en un sector, el de comerç, 
en el qual les condicions laborals freguen l’esclavitud d’uns 
altres temps. 
Lluita contra el Contracte de la Primera Ocupació a 

França
Lluita contra el Contracte de la Primera Ocupació a França: 

Una altra lluita obrera amb connotacions llibertàries va ser la 
lluita contra el Contracte de la Primera Ocupació a França, en 
el 2006. Aquest tipus de contracte suposava un atac als drets 
dels treballadors joves, retallant els seus salaris i podent ser 
acomiadats en qualsevol moment sense justificació, entre al-
tres qüestions. Arran de l’anunci de la llei, van començar una 
sèrie de mobilitzacions en tot el país que van reunir a cente-
nars de milers de persones. A mesura que els mesos passaven 
i el govern no retirava la llei, els joves van fer que canviessin 
les tornes convocant assemblees en centres d’estudis i arri-
bant a paralitzar nombroses universitats. Es va produir una 
escalada en la conflictivitat social i a poc a poc sectors de tre-
balladors es van anar sumant a les mobilitzacions i protestes. 
Al cap d’un mes des de les primeres mobilitzacions, diversos 

sectors de treballadors es van posar en vaga contra el CPE. 
En aquells moments, les manifestacions i els enfrontaments 
amb la policia ja s’havien generalitzat. Fins i tot, els sindicats 
oficials francesos, donada la pressió social, es van manifestar 
en contra de la negociació del CPE i van convocar vagues i 
mobilitzacions, algunes de les quals de les més grans que es 
recordaven a França en molts anys.
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Altres exemples
Hem posat dos exemples de lluites obreres influïdes per 

l’anarquisme, però podríem parlar de moltes més. En els úl-
tims 4 o 5 anys s’ha produït un repunt de la conflictivitat obre-
ra. Aquest repunt s’ha manifestat en esclats de ràbia i con-
flictes laborals puntuals, però cada vegada es generalitza més. 
Podríem parlar aquí de la successió de vagues generals que 
s’han donat a Grècia des de l’any 2009, en les quals els anar-
quistes han tingut un paper fonamental fins al punt que han 
aconseguit generalitzar un esperit de revolta pel país. Tam-
bé podríem parlar de les revoltes eminentment obreres que 
sacsegen alguns països del nord d’Àfrica, amb el cas recent 
d’Egipte. Es podria parlar també de la vaga minera de fa un 
any, la qual va anar un exemple de combativitat especialment 
en les conques lleoneses i asturianes. Un altre exemple serien 
les últimes vagues generals de l’estat espanyol, on la presència 
anarquista s’ha fet notar atorgant dignitat a aquestes protestes 
que partien des del derrotisme i van acabar sent dies de lluita. 
Finalment, la proliferació de conflictes laborals van obrint pas, 
de nou, als treballadors autorganitzats al costat dels principis 
anarquistes, com les recents paralitzacions dels ERE, després 
de les vagues de l’enllumenat públic a Granollers, o de ACA-
SERVI-RACC a Barcelona.
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........................................LLuItes AntIFeIxIstes
Inicis
Les lluites antifeixistes es produeixen com a respos-

ta al sorgiment de les organitzacions feixistes que neixen 
en un moment històric de revolucions, d’intents de 
transformació de la societat a principis del segle XX. 
A Itàlia sorgeixen durant el bienni roig, un període pre-revo-
lucionari de fortes vagues i ocupacions de fàbriques posterior 
a la I Guerra Mundial. Neixen els fascios de combat que pos-
teriorment donaran lloc al partit feixista. El partit feixista italià 
tenia un programa de tint obrerista que menyspreava les idees 
comunistes i anarquistes titllant-les d’obsoletes, aquest partit 
i la seva milícia van ser finançats per la burgesia, per trencar 
l’organització de la classe obrera, atacant a sindicalistes i mili-
tants d’esquerra. Posteriorment arribaria el bienni negre, on el 
feixisme culminaria la seva repressió cap a les lluites d’eman-
cipació del poble i prendria el poder, conegut per l’ascens de 
Mussolini i la marxa sobre Roma dels Camises Negres.
A Alemanya neix després de la derrota de la revolució 

espartaquista del 1919, els proletaris van prendre el po-
der en àmplies regions gestionant les fàbriques, destruint 
els arxius dels municipis i organitzant el dia a dia mit-
jançant consells obrers; aquesta revolució va ser aixafada 
per l’exèrcit, posteriorment la burgesia recolzaria a un lí-
der carismàtic i amb un programa nacionalista fort, capaç 
d’impedir un altre intent revolucionari per part del poble. 
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A Espanya, la Falange neix durant la República després de 
nombroses insurreccions que posaven en escac al poder re-
publicà. A causa de l’amenaça de subversió de l’ordre social la 
burgesia va començar a simpatitzar i finançar les idees feixis-
tes. Com a defensa, els moviments revolucionaris es veuen 
obligats a organitzar-se per combatre aquesta amenaça dels 
seus interessos. 
Actualitat
El feixisme té com a finalitat establir un sistema polític to-

talitari recolzat en una ideologia d’enaltiment d’una identitat 
nacional sobre unes altres i de supremacia racial. Actualment, 
el treball quotidià de les organitzacions feixistes es tradueix 
alimentar la xenofòbia i aprofitar la situació econòmica de la 
classe treballadora per augmentar el nombre de votants dels 
seus partits i de militants de base. El que percebem al carrer 
és la seva propaganda, que assenyala a la immigració com 
la culpable de la crisi al mateix temps que presenten també 
a la classe política com a inútils i corruptes, al·leguen que 
aquesta democràcia no funciona i que és necessari un sistema 
més jeràrquic, es presenten com a revolucionaris i intenten 
participar dels moviments socials, organitzen actes amb els 
quals donar a conèixer les seves idees i realitzen i/o recolzen i 
encobreixen agressions racistes i a militants d’organitzacions 
d’esquerres i anarquistes. Suposen un problema propi per 
a les organitzacions d’esquerra i anarquistes perquè tracten 
d’impedir el treball polític dels revolucionaris. Els anarquistes 
i comunistes aspiren a la igualtat entre els éssers humans, ells 
parteixen d’una idea de desigualtat, del triomf dels forts sobre 
els febles.
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El feixisme és i serà contra-revolucionari perquè intenta ga-
rantir l’ordre social i econòmic vigent quan les lleres demo-
cràtiques no són suficients per fer callar a la gent. Davant el 
problema real de la desigualtat social escolliran sempre la so-
lució fàcil, carregar la culpa al pobre, a l’estranger, al diferent. 
El moviment antifeixista està compost per aquelles organitza-
cions i col·lectius que s’oposin al creixement d’aquesta ideo-
logia i la seva finalitat serà l’eradicació de les organitzacions 
i partits feixistes amb uns mecanismes o uns altres segons la 
seva línia política.
Actualment veiem a Barcelona com prolifera Plataforma per 

Catalunya, força política que es va quedar a les portes del 
Parlament i que participa en campanyes en contra de la im-
migració i la independència de Catalunya. També trobem el 
Casal Tramuntana del Clot que pretén generar un teixit so-
cial al barri que promogui les idees feixistes; existeixen també 
grups neonazis d’estètica skinhead així com altres grups que 
protagonitzen pallisses i atacs.
El moviment antifeixista de Barcelona s’ha dedicat a boicote-

jar actes de Plataforma per Catalunya, a fer sabotatges contra 
seus de partits feixistes i a organitzar manifestacions per mos-
trar el rebuig a aquestes organitzacions i els seus actes. 
Altres llocs, mateixes lluites…
La realitat d’altres països no ens és gens aliena.
 

Grècia
A Grècia, Alba Daurada és la sisena força al parlament amb 

18 escons sobre 300. Les seves patrulles ciutadanes propinen 
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pallisses a immigrants, militants anarquistes i d’esquerres. La 
policia i els membres d’Alba Daurada actuen junts els orga-
nismes oficials recorren a ells en última instància per mantenir 
l’ordre social en una societat que està a la vora de la misèria.

Organitzacions d’esquerra i anarquistes s’organitzen per 
expulsar als nazis dels barris i combatre les patrulles ciuta-
danes. Mitjançant assemblees decideixen com s’ha d’actuar, 
quines campanyes públiques dur a terme i com organitzar-se 
per defensar-se. D’altra banda s’ataquen seus d’Alba Daurada 
mitjançant explosius (per part de petits grups i bandes que 
practiquen la lluita armada com  Lluita Revolucionària o la 

Atemptat a la seu d’Alba Daurada al barri de Pyreo. Atenes
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Conspiració de les Cèl·lules del Foc); també es duen a terme 
accions més públiques on es produeixen assalts a seus.
Allí és una necessitat prioritària, doncs el perill és imminent.
 

Rússia
Un altre cas és el de Rússia, on després de la caiguda de la 

URSS van començar a proliferar els grups nazis. D’una banda 
els aficionat ultra dels equips de futbol i per l’altra mitjançant 
diferents partits polítics: el Partit Nacional Bolxevic Rus, el 
Partit Nacional Socialista Rus, el Partit Nacional Republicà, 
el Front Nacional Patriòtic (més tradicionalista), i encara que 
no sigui explícitament feixista, el Partit Liberal Democràtic 
que és la segona força parlamentària i que té idearis racistes 
i xenòfobs. Posteriorment van aparèixer organitzacions que 
buscaven generar teixit social com la Unió Eslava i el movi-
ment contra la immigració il·legal.
No és d’estranyar que hagin calat tant les idees feixistes a 

Rússia, doncs el nacionalisme i l’exaltació de l’estat són dog-
mes instaurats durant generacions des dels temps de la URSS. 
Un exemple és el record de la defensa front els nazis aleman-
ys, coneguda com la gran guerra pàtria. A aquesta guerra fan 
homenatges fins als feixistes russos. 
Després de la caiguda en els noranta de la Unió Soviètica, 

l’estat es fragmenta en diferents repúbliques eslaves en les 
quals la misèria abunda, no existeix indústria ni treball en 
moltes d’elles i els òrgans estatals estan copats per les màfies, 
es produeixen fortes migracions cap a la federació russa, on 
també abunda la misèria, això genera un context on cala fàcil-
ment l’ideal xenòfob feixista.
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Els moviments antifeixistes russos juntament amb els mo-
viments socials participen activament en la solidaritat amb 
refugiats i immigrants, buscant salvar les distàncies culturals 
i sociològiques entre diferents comunitats. Trobem en aquest 
antifeixisme activista, des de socialdemòcrates, passant per 
liberals, tribus urbanes, comunistes i anarquistes. Cadascun 
participa des de la seva perspectiva però mantenint convo-
catòries conjuntes. S’editen publicacions i es fan concerts de 
música, documentals, agitació... denunciant el racisme i l’em-
para que tenen els grups feixistes per part de les institucions.
Els activistes russos es veuen habitualment immersos en en-

frontaments amb bandes de nazi-feixistes. A Sant Petersburg 
l’assetjament ultradretà ha estat gairebé diari fins a fa poques 
dates. A Sibèria l’assetjament i les morts d’immigrants eren 
habituals en diverses de les seves ciutats, atacs que explica-
ven en moltes ocasions amb suport de la població autòctona. 
És a partir de l’any 1999 quan l’antifeixisme es comença a or-
ganitzar a nivell de carrer, sent a partir de 2004 un moviment 
de masses. Actualment, gràcies en part al treball que han rea-
litzat els grups antifeixistes el nombre de nazis actius en tota 
Rússia s’ha reduït a al voltant de 20.000, encara que les pràcti-
ques d’aquests s’han radicalitzat. Abans es dedicaven a donar 
pallisses i apunyalar, ara alguns s’han constituït en grups que 
ataquen a activistes de moviments socials i minories ètniques 
de forma selectiva fins i tot amb armes de foc. És de destacar 
el cas de Rússia pels assoliments aconseguits malgrat la fusti-
gació policial i feixista.
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Alemanya
Després de la caiguda del mur de Berlín, en l’antiga DDR 

van començar a proliferar els skinheads nazis, passarien de ser 
un problema de tribus urbanes a organitzar-se creant partits i 
col·lectius (Partit Nacional-Democràtic Alemany NDP, Unió 
del Poble Alemany). El moviment antifeixista neix no només 
com una lluita d’oposició a aquesta situació en els anys 90 
sinó com un corrent polític propi, reivindicant el seu passat 
històric en la Revolució alemanya de 1919 i les lluites contra 
el capital portades en la República Federal Alemanya des dels 
anys 70 als 90 (els moviments ecologistes, feministes, antimi-
litaristes, estudiantils, obrers, i l’organització armada RAF, ZR 
i Rote Zora). 
El seu discurs és anticapitalista i antiautoritari, i les seves 

pràctiques es basen en l’acció directa. Participa en lluites 
contra els Centres d’Internament d’Estrangers, les lluites eco-
logistes, mantenint també una xarxa de centres socials. Ac-
tualment aquest moviment està duent a terme una important 
lluita pels drets dels refugiats polítics, els quals estan privats 
de certes llibertats. 
Després de la forta influència d’aquest moviment autònom, 

els nazis alemanys van començar a adquirir la seva mateixa 
estètica, a obrir centres socials i a intentar crear teixit social 
implicant-se en lluites des de les seves perspectiva totalitària 
i racista, camuflant la seva aparença sota un discurs social, 
de vegades no explícit, que confon i aprofita les bretxes del 
sistema per aportar solucions fàcils i populistes. A Alemanya 
els nazis tenen un pes important a nivell de carrer. Han arri-
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bat a tenir pobles anomenats “zones nacionals alliberades” 
que són autèntics feus del NDP on s’ha expulsat a tota la 
immigració. A més, totes les lluites de recuperació de la cul-
tura tradicional són dutes a terme per ells. En aparença els 
nazis autònoms són crítics amb el partit NPD, però tenen la 
seva cobertura i empara, com en el cas de la coneguda fracció 
armada (NSU) que ha sortit a la llum fa poc, i que realitza-
va atracaments a bancs, assassinats d’immigrants i recopila-
va informació de militants antifeixistes per als serveis secrets. 
El moviment antifeixista alemany es dedica a destapar a 
aquestes organitzacions, fer-les visibles, a boicotejar els seus 
actes, sabotejar els seus locals i a realitzar una critica extensa i 
profunda del racisme i la xenofòbia existent en la societat. En 
l’actualitat participen d’una campanya que promou la il·lega-
lització del NDP.

Conclusions
Podem concloure que tant a Catalunya com en la resta del 

món les lluites antifeixistes sorgeixen com a resposta a l’or-
ganització del feixisme en determinats contextos socioeconò-
mics, dedicant-se a fer una critica al racisme i la xenofòbia, a 
denunciar i fer visibles les agressions i organitzacions feixistes 
i a combatre a nivell de carrer als nazis, mitjançant el boicot 
als seus actes i l’atac als seus integrants i locals.
Veiem com les fites aconseguides han estat sempre gràcies 

a la generació d’una consciència social sobre aquesta pro-
blemàtica, realitzant actes de propaganda i agitació, utilitzant 
l’acció directa, aquella que és exercida per un mateix, sense la 
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mediació de les institucions ja que aquestes solen emparar al 
feixisme quan els és necessari (com podem observar mirant la 
premsa tant a Grècia, Rússia , Alemanya i Catalunya). 
Organitzant-se des de la base, denunciant les actituds racis-

tes d’aquells que estan al nostre al voltant, participant i mo-
bilitzant-se enfront de les lleis d’estrangeria i CIES, no mirant 
cap a un altre costat davant les agressions, des de i per a no-
saltres mateixes és possible combatre i derrotar al feixisme.
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Acció Llibertària de Sants ens trobem cada dimarts i 
dijous de 6 a 9 a l’Ateneu Llibertari de Sants.

C/Maria Victòria 10 (Barri de Sants, Rosa de Foc)
http://acciollibertariasants.wordpress.net 
acciollibertariasants@riseup.net
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