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0.INTRODUCCIÓ 

 

Forma part de la naturalesa de l’home la recerca de l’harmonia, el benestar, i 

la felicitat dels individus. Al llarg de la història, diferents tipus de sistemes 

socials s’han anat substituint consecutivament com a expressió efectiva 

d’aquesta recerca de l’home i la voluntat de canvi per  a assolir aquests 

objectius. Així es passà de l’absolutisme al liberalisme, del liberalisme a l’actual 

estat del benestar. Aquestes transicions són producte de la lluita contra el 

sistema causada per la opressió dels més desfavorits amb l’objectiu de millorar-

ne les condicions de vida. 

La figura de l’anarquisme, entès com a un tipus d’organització de la societat, 

amb el seu discurs captivador d’igualtat i llibertat, sembla significar l’última fase 

de la recerca de l’harmonia i el benestar en l’ordre social. Doncs, considero 

inquietant la possibilitat d’arribar a assolir aquesta fase de perfecció social que 

significaria la fi de la misèria de la població oprimida.  

En el context actual, cada cop són més acusades les deficiències de l’ordre 

social capitalista, així com les seves injustícies. Són evidents les diferències 

abismals de qualitat de vida entre les persones, des de la comparació entre els 

països del primer i el tercer món, fins a la comparació entre les diferents classes 

socials d’un mateix territori. Sembla molt poc ètic acceptar i assumir viure en un 

sistema que necessita de les desigualtats per al seu funcionament. Tenint en 

compte tots aquests aspectes, considero una qüestió molt  interessant 

plantejar-se la possibilitat de viure en una societat ideal moralment. Però, seria 

una societat sense precedents.  És per això que l’objectiu d’aquest treball és 

indagar i aprendre el que és realment l’anarquisme, amb la finalitat d’afirmar o 

desmentir la viabilitat i efectivitat del funcionament d’una societat anarquista.  

Per a fer-ho, inicialment haig de descriure el que és realment l’anarquisme, 

en què es basa, i la seva evolució en la història.  Així, en aquest primer apartat 

també pretenc demostrar que l’anarquisme és una forma d’organització social i 

no un simple estat de desordre com sol pensar molta gent. 

Un cop assimilades les bases de l’anarquisme, em proposo analitzar dos 

exemples pràctics que han funcionat en relació als principis anarquistes que 

serveixin de referència com a pràctica efectiva per a plantejar el funcionament 

d’una hipotètica societat anarquista al segle XXI. I així, mitjançant aquesta 
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elaboració,  observar les millores i els errors que tindria aquesta societat amb 

l’objectiu final de qualificar la seva viabilitat i eficàcia. 
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1.L’ANARQUISME TEÒRIC 

1.1 Què és l’anarquia 

1.1.1 Definició 

<< La anarquia és l’abolició de l’explotació i de l’opressió de l’home per 
l’home, és a dir, l’abolició de la propietat individual i del govern¸l’anarquia és 
la destrucció de la misèria, de les supersticions, de l’odi>> (A. Malatesta). 

El terme ‘anarquia’ se sol associar amb les idees de desconcert, incoherència, 

i desordre, tal i com és descrit segons una de les accepcions d’aquest nom a la 

RAE. Però, el vertader significat de la paraula es pot observar en si mateixa. El 

seu origen etimològic prevé del grec, ‘an-archos’ (sense superiors), per tant el 

sentit més essencial de la paraula és l’absència d’un poder vertical. Els 

defensors de la teoria anarquista consideren que la primera definició és 

incorrecte, antiga i pròpia d’ignorants, fruit del prejudici de considerar el govern 

un òrgan indispensable per al correcte funcionament d’una societat. Doncs, la 

definició més general d’aquest terme, acceptada per seguidors i perseguidors 

d’aquesta ideologia seria: una manera de viure sense poder ni autoritat extern a 

l’individu. L’anarquisme és doncs, una sistema d’organització social sense 

necessitat d’un poder suprem. 

L’anarquisme, com tot moviment ideològic, es desenvolupa i adquireix la 

major potència en un marc de temps determinat. Cal precisar quina és aquesta 

època,  de no ser així un anarquista seria tot aquell qui duu a terme una lluita 

social contra qualsevol tipus d’autoritat, i no és així, ja que si ens quedem 

només amb aquesta idea, la lluita per l’alliberació ha estat una constant a totes 

les èpoques i el motor de la història. Però, durant els finals del s. XIX i principis 

del s. XX, es va començar a estendre per tota Europa i part d’Àsia, l’esperit de 

lluita per a aconseguir una societat llibertària, de recerca per a trobar la 

vertadera essència d’una comunitat sense classes ni opressió. Aquests esperits 

de recerca van comportar la creació de nous moviments polítics que van 

començar a prendre forma durant 1864 (I internacional) i 1939 (fi de la guerra 

civil espanyola). 

A la primera internacional (organització internacional de caire revolucionari 

que unia les associacions de treballadors de diferents països) van sorgir el 

marxisme i l’anarquisme, és a dir, es van començar a diferenciar i matisar els 

moviments llibertaris que estaven sorgint. 
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Llavors, podem començar a parlar de l’anarquisme o teoria a anarquista com 

a un moviment revolucionari que va més enllà d’aconseguir eliminar el poder 

suprem en les societats,  com a  una teoria social que defensa l’organització de 

la societat en base a la llibertat individual i col·lectiva, la ja esmentada absència 

de poder o autoritat, i la justícia social. 

 

1.1.2 Anarquia: Què comporta i en què es basa 

-Desaparició de l’autoritat  

<<la civilització, el vertader progrés, consisteix en la creixent eliminació de 
l’autoritat a les relacions humanes>> (E.Reclús) 

La causa de l’antiautoritarisme és la cerca de la llibertat de l’home. No 

existeix una única definició del que és la llibertat, però la més general seria: 

“Facultat natural que té l’home d’obrar d’una manera o d’una altre, i de no 

obrar, per el que és responsable dels seus actes”. Però també trobem 

accepcions més subjectives com: “Facultat que es gaudeix a les nacions ben 

governades de fer i dir quant no s’oposi a les lleis ni a les bones costums”. 

Aquesta última fa pensar, tot i la imprecisió de l’atribut ‘ben governades’, que 

en un país desenvolupat del primer món, governat democràticament, es gaudeix 

de llibertat total. Si ens referim a la primera accepció, però, la completa llibertat 

del poble en un sistema parlamentari, queda minvada per la voluntat de la 

majoria.  

L’home sempre gaudeix de la possibilitat de lliure elecció, per exemple, si 

tens un negoci pots escollir entre pagar els impostos corresponents, o no fer-ho, 

però la coacció de l’autoritat (com altres factors) aplica conseqüències negatives 

per a l’individu segons l’opció que triï, com en el cas esmentat anar a la presó 

per impagament. Doncs, s’entén que la llibertat no és absoluta en aquests 

casos.  

L’ideal liberal clàssic és que l’home ha de ser lliure per a incrementar totes 

les seves capacitats potencials (investigar i crear), però, quan es donen unes 

condicions de domini autoritari l’home no pot desenvolupar aquestes capacitats 

potencials, per exemple, el treballador passa a ser un fragment o una eina del 

procés productiu, de tal manera queda anul·lada la seva llibertat en aquest 

sentit.  En general les institucions del poder tant terrenal (estat) com 

sobrenatural (religió), utilitzen en molts sentits la sobirania popular en benefici 

propi.  
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El poder genera una dependència que elimina la llibertat tant individual com 

col·lectiva de manera que entenem l’autoritat i la llibertat com a dos element 

oposats. La solució a aquest antagonisme consistiria en trobar l’equilibri entre 

aquests dos elements. Aquest equilibri es troba transformant l’autoritat estatal 

en la sobirania del poble, on l’autoritat no serien més que les normes bàsiques 

de convivència pactades pels mateixos ciutadans, fruït de les pròpies normes 

morals internes.  

Per aquests motius, combatre les entitats burocràtiques és necessari per a 

assolir l’autentica alliberació econòmica i personal de tots els ciutadans. 

 

 

-Justícia social 

<<Ha arribat el moment de fundar la República dels Iguals, aquest immens 
alberg obert a tots els homes>> (Graco Babeuf i La conspiració dels Iguals) 

Segons les Nacions Unides, la justícia social és “ un principi fonamental per a 

la convivència pacífica i pròspera” i “el nucli de la missió global per a promoure 

el desenvolupament i la dignitat humana”. Però aquestes paraules no defineixen 

el què és la justícia social, només donen a entendre la importància que té o 

hauria de tenir en les relacions humanes. És un concepte que defensa la igualtat 

entre la població pel que té a veure amb la justícia, no només penal, sinó també 

en l’àmbit polític, religiós, i social. Exigeix que totes les persones d’una societat 

tinguin accés al mateix marge de possibilitats. A la pràctica, es pot dir que es la 

justícia que actua entre els desiguals per a donar als mes desafavorits les 

oportunitats de que manquen, per a crear així una societat igualitària. Segons 

Alejandro Korn “la justícia social només es pot definir a partir del fet concret de 

la injustícia social”.  

Entenem que l’anarquia es fonamenta en base a aquest concepte, ja que 

defensa la igualtat social que es un dels principis morals humans. 

 

-Desaparició de la propietat privada 

<<Cada descobriment, cada progrés, cada augment de la riquesa de la 
humanitat, té el seu origen en el conjunt del treball manual i intel·lectual del 
passat i del present. Llavors, amb quin dret algú s’apropia de la menor 
parcel·la d’aquest immens tot i diu: “Això és només meu i no de tots”?>> 
(Piotr Kropotkin) 
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Hi ha qui postula que la propietat es un dret civil originat per l’ocupació o per 

el treball, com John Locke (1632-1704) que va introduir el següent concepte: el 

títol de propietat és el treball, és a dir, només es pot ser posseïdor d’una cosa 

un cop l’individu barreja el seu treball amb l’objecte de possessió. Entenent així 

la propietat, l’amo d’una fabrica no és el propietari dels seus beneficis, ho són 

els treballadors que inverteixen treball en la producció. Aquesta idea es 

correspon amb l’ideal anarquista, tot i que els treballadors serien posseïdors del 

fruit del seu treball, no propietaris en si. 

Segons l’article 348 del Codi Civil Espanyol la propietat és el dret de gaudir i 

disposar d’una cosa sense més limitacions que les establertes a les lleis. I el 

propietari te acció contra el posseïdor de la cosa per a  reivindicar-la.  

El dret a la propietat suposa tres facultats: ús, gaudi, i disposició. La primera 

facultat es refereix al dret que té el propietari d'un bé a fer-ne ús. La segona fa 

referència a que tot el que sigui produït pel mateix bé, pertanyerà al propietari 

d'aquest. I la tercera es refereix a la capacitat del propietari a decidir sobre 

possibles modificacions, ventes, i altres disposicions sobre el bé. Però la 

propietat, al ser un domini, un dret sobre la cosa, no necessariament es 

correspon amb la mera possessió sobre la cosa. En una societat sense propietat 

privada, el posseïdor prendria el paper de propietari, és a dir, adquiriria els 

drets d’ús, gaudi i disposició de la cosa de forma natural.  En una societat 

anarquista, seguint un principi d’igualtat social, ningú té dret més que al que li 

és necessari, doncs, eliminant la propietat privada es fa un pas endavant per a 

aconseguir aquesta igualtat, sense mencionar que s’acabaria amb problemes 

tals com l’especulació de les vivendes, i que ningú podria prendre acció contra 

l’ocupant d’una casa per a reivindicar-la, entre d’altres.  

 

-Llibertat individual i col·lectiva 

<< La llibertat aliena amplia la meva llibertat a l’infinit>>                                       
(Mikhail Bakunin) 

Com ja he esmentat abans, la llibertat es defineix segons la RAE com una 

“facultat natural que té l’home d’obrar d’una manera o d’una altre, i de no 

obrar, per el que és responsable dels seus actes”. Però parlant en termes de 

sociologia distingim entre llibertat individual i llibertat col·lectiva.  

La filosofia política tendeix a equiparar la llibertat individual amb el concepte 

de llibertat negativa, és a dir, l’absència de coacció externa que impedeixi a un 

individu dur a terme una acció determinada, doncs, l’acció d’un individu no 
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tindria límits, però cal precisar la importància del paper que juga aquí la llibertat 

col·lectiva. La segona és la condició sine qua non per a la realització de la 

primera, és a dir, el límit de la llibertat individual és la llibertat col·lectiva. En 

una societat anarquista un home ha de ser lliure d’actuar de la manera que ell 

mateix jutgi com a millor o com a desitjada, sense influència de coacció externa, 

tenint en compte sempre la prevalença de la llibertat col·lectiva. 

 

 

 

1.2 IMPULSORS DE LA IDEOLOGIA ANARQUISTA 

Els militants i dirigents del moviment llibertari reivindicaren com a fonts 

d’inspiració i justificacions ideològiques a un conjunt d’autors que, sense cap 

relació de pertinença a un moviment comú, van conformar les bases del 

pensament llibertari i àcrata  entre finals del segle XVIII i principis del segle XX.  

 

1.2.1 Primera fase: Els primers pensadors 

llibertaris 

-William Godwin (1756-1836) 

<<El que em coacciona pretén fer-ho perquè les 
seves raons són fortes, però realment ho fa perquè 
són dèbils>> 

W. Godwin és considerat el precursor de la teoria 

anarquista. Influït per les obres de Rousseau i D’Holbach 

entre d’altres il·lustrats, i per els esdeveniments de la 

Revolució francesa, va escriure el llibre “Investigació 

sobre la Justícia i la seva influència en la virtut i felicitat 

generals”, on es recull la seva ideologia. 

Es caracteritza per connectar amb l’optimisme de la Il·lustració.  Manifesta 

que l’Estat és la causa que impedeix la justícia absoluta, que tingui origen 

democràtic o no, atempta contra la saviesa de l’home al suposar l’abdicació del 

propi judici a favor del governant. Expressa que l’Estat es fruït de la maldat i 

només desapareixerà amb el triomf de la raó, que només es pot assolir 

 W. Godwin 
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mitjançant l’educació. I critica de igual manera la propietat privada, que 

converteix a la majoria en esclaus d’una minoria preparada per a disposar dels 

fruits del treball dels altres. 

Estableix doncs, tres factors claus per al pensament llibertari: la necessària 

desaparició de l’Estat i de la propietat privada, i l’educació com al vertader camí 

a la raó. 

 

-Graco Babeuf (1760-1797). La conspiració dels 

Iguals.  

<<No més propietat individual de les terres, la 
terra no pertany a ningú.>> 

Françoise Babeuf, conegut amb el nom de Graco 

Babeuf, va ser el líder del comitè secret insurrecte 

conegut amb el nom de ‘La conspiració dels iguals’, 

creada poc després de l’esclat de la revolució francesa 

junt amb altres sis membres (Philippe Buonarroti, 

Agustin Darthé, Sylvian Maréchal, Félix Lepeletierm 

Pierre-Antoin Antonelle, Debon, i Georges Griselle) amb 

l’objectiu d’agitar les classes populars del poble contra el 

nou ordre autoritari que s’estava alçant: els jacobins i el Directori. Tenia la 

intenció de generar una nova i definitiva revolució proletària que acabés amb el 

govern del Directori per a aconseguir la vertadera igualtat.  

Volien aplicar la Declaració dels Drets del Home i del Ciutadà, que tot i ser 

formulada en 1789, encara no havia estat aplicada, així com la Constitució de 

1793. Exposaren les seves intencions al “Manifest dels Iguals”.  Expliquen que 

sempre  s’ha declarat que els homes són iguals davant la llei, però aquesta 

igualtat mai s’ha aconseguit realment. L’aportació més important al pensament 

llibertari es troba en la seva crítica a la propietat privada, que consideren com a 

principal causa dels mals que pateix una societat. Defensen un sistema de 

propietat comunal, on els fruits de la terra pertanyin a tothom, ja que el gaudi 

d’una minoria, dels productes del treball i l’esforç de la majoria, és la màxima 

expressió de la injustícia. 

  

 

 

       G. Babeuf 
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1.2.2 Segona fase: Els socialistes utòpics 

Els anomenats socialistes utòpics són un conjunt heterogeni d’autors de 

principis del s. XIX que davant els problemes que comportà el triomf de 

l’industrialisme i el liberalisme a Europa, es preocuparen per descriure models 

de societats perfectes. I se’ls qualifica d’utòpics perquè no es plantegen com es 

pot arribar al tipus de societat que descriuen. 

-Saint Simon (1760-1825)  

Les principals obres de Saint Simon són “La indústria” i 

“L’organitzador” . La seva ideologia proposa una nova 

forma de pensament social i polític, mitjançant l’estudi 

científic de la societat, la política i la moral. Aquest nou 

sistema intel·lectual, caracteritzat per un gran 

positivisme,estudia la industria i dóna suport al procés 

d’industrialització de la societat i al rol tecnològic, i pretén 

una reorganització de la societat. Considerava els 

industrials la base del desenvolupament de la societat, i  la 

monarquia, la principal causa del desavantatge polític i  

econòmic d’aquests. Afirma que tota societat es recolza en la indústria.  

Combat el principi capitalista de propietat privada, ja que pensa que aquest 

s’ha de subordinar al desenvolupament de la producció industrial. 

Fou pioner en utilitzar la disciplina de la ‘fisiologia social’, ciència que estudia 

l’home i les societats mitjançant l’observació objectiva de l’ordre social, 

examinant els organismes socials concebuts a similitud d’òrgans d’organismes 

vivents. 

Proposa una societat en base a la ciència i la indústria, per tal d’assolir una 

societat sense classes. 

 

-Charles Fourier (1772-1837) 

La base del seu pensament és una dura crítica a l’estat capitalista, que, 

controlat per una minoria, s’utilitza com a eina d’opressió per a les classes 

treballadores. 

   S.Simon 
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Discrepant amb el seu coetani, considera que l’economia industrial que 

llavors s’estava implantant, es basa en una lliure competència que suposa el 

domini dels més forts (comerciants, etc.), la capacitat productiva dels quals és 

molt inferior a la dels agricultors i manufacturers. En base a aquesta postura 

antiindustrialista vol distingir entre la necessitat i el consum superflu. La seva 

proposta més important és la de la 

idea dels falansteris: comunes 

autosuficients formades per conjunts 

de no més de 1600 persones, on les 

activitats productives variarien amb 

el temps i dependrien de les 

capacitats de cada persona, i cada 

persona rebria els béns i serveis en 

funció a les seves necessitats.  

                                                                           

-Robert Owen (1771-1858)  

És considerat un dels pares del pensament pedagògic, 

ja que la seva ideologia es basa en l’educació.  

Pensa que la qualitat del treball és directament 

proporcional a la qualitat de vida, i que el treball és una 

mida de valor en sí. 

Sosté que l’home és un producte de la societat. Partint 

de la idea de que les persones són bones per naturalesa, 

creu que és la societat el que impedeix l’aflorament de la 

bondat de l’home i que, per tant, cal modificar les 

condicions de vida d’aquest. 

Com Fourier, anteposa la agricultura a la industria, ja que proposa una 

comunitat agrícola, sense propietat privada i cooperativista, semblant als 

falansteris fourieristes. Va aconseguir fundar unes 500 cooperatives de 

treballadors en tota Gran Bretanya. 

 

(Falansteri de Ugitech, 1915) 

R. Owen 
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1.2.3 Tercera fase: els pares de l’anarquisme 

- Pierre-Joseph Proudhon (1809-1864) 

<<La propietat és el robatori>> 

Joseph Proudhon és considerat el pare de l’anarquisme, 

ja que va ser el primer pensador que, diferenciant-se 

d’altres, va proposar una societat sense govern. La seva 

primera obra fou “Què és la propietat?”  on fa una clara 

crítica a la propietat privada i alhora defensa la propietat 

col·lectiva i el dret dels productors a posseir el producte del 

seu treball. Defensa una societat camperola i artesana 

davant la pressió urbana i industrial. 

Més tard va publicar la seva obra més destacada, “Sistema de les 

contradiccions econòmiques o filosofia de la misèria”, on, inspirat per Hegel 

afirma que no existeix un sistema social perfecte, ja que en aquests es troben 

sempre contradiccions que no es poden eliminar, que formen part de la 

naturalesa humana així com la racionalitat i la irracionalitat. I fa una clara crítica 

al mercat defensant que el valor de les coses ha de ser constant i dependre del 

treball realitzat i no de les alteracions del mercat. 

 El seu últim llibre va ser “De la capacitat política de les classes 

treballadores”, on defensa el mutualisme com a principi d’una societat futura. 

Aquesta idea va ser inspirada per una associació de treballadors de principis 

cooperativistes. 

Ell rebutjava l’apel·latiu de ‘reformador social’ i s’autodenominava pensador 

que descobria les practiques contingudes al cor de la societat. 

 

-Mikhail Bakunin (1814-1876) 

<<No sóc veritablement lliure més que quan tots els éssers 
humans que m’emvolten, homes i dones, són igualment lliures>> 

Destaca per la seva iniciativa revolucionaria ja que va ser 

un gran militant per aquestes causes, inspirat per Kant, 

Fichte, i Hegel entre d’altres, va viatjar per les principals 

ciutats d’Europa creant associacions revolucionàries secretes 

i associacions de treballadors, entre d’altres molts actes i 

J. Proudhon 

M. Bakunin 
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revoltes revolucionaries. Va entaular relació amb molts pensadors d’esquerra, 

però principalment se sentí atret per les idees de Proudhon. En aquesta època 

participà en diferents congressos on el seu discurs era que els problemes es 

resoldrien destruint la societat vigent. Entre tant fou acceptat com a membre de 

la I Internacional , gran associació d’escala internacional que pretenia unir els 

treballadors de diferents països amb la intenció d’organitzar grans revolucions 

obreres, junt amb Marx, Engels i d’altres grans pensadors. Els membres 

d’aquesta organització es van separar per una diferència ideològica significativa 

que va dividir per primer cop els socialistes revolucionaris en partidaris de les 

idees autoritàries (amb Marx com a màxim representant) i els defensors de 

l’antiautoritarisme (Bakunin). És a dir, es va conformar el comunisme, partidari 

del poder estatal com a mitjà per arribar a una societat llibertària, i 

l’anarquisme, partidari d’una revolució.  

Tot i ser un gran activista, les aportacions literàries de Bakunin foren 

escasses. Les seves obres defensen una societat sense govern i la 

col·lectivització dels mitjans de producció, però estan enfocades principalment a 

incitar a la agitació de la classe proletària.  

En aquesta etapa començà a prendre força la vertadera lluita per la revolució 

que hauria d’instaurar l’anarquisme, una ideologia que ja tenia forma pròpia.  

Més tard, els anarquistes quedaren marginats del panorama socialista 

internacional a causa de la seva negació a la participació política. Això va 

generar l’aparició de l’anarcosindicalisme amb la lluita sindical com a resposta a 

la no acció política. 

 

 

- Piotr Kropotkin (1842-1921) 

Els seus llibres tenen un gran valor com a 

sintetitzadors de les idees anarquistes, on intentava 

argumentar una visió científica del món i  de l’evolució 

social des de la perspectiva anàrquica. És considerat el 

pare de l’anarcocomunisme. 

La seves obres més importants son “La Conquesta del 

P”a, “L’Ajuda Mútua”, “La moral anarquista”, i “Ètica”, 

reculls de diferents articles que publicà a diversos diaris. 
Piotr Kropotkin 
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La seva ideologia, inicialment de caràcter promilitant, i recollida en aquestes 

obres, consta de tres elements fonamentals. 

Respecte a la organització de la nova societat defensa una estructura 

comunista sense jerarquies, i la col·lectivització dels mitjans de producció i dels 

bens obtinguts. El primer pas de la revolució hauria de ser, doncs, la apropiació 

dels tallers, industries i camps per part de la comunitat. 

En segon lloc desenvolupa el concepte del suport mutu, que, contraposant les 

idees darwinistes de que l’evolució consistia en el domini dels més forts i 

capacitats, establia que la cooperació forma part de la naturalesa humana. 

I per últim es preocupa per analitzar el comportament humà entorn la moral i 

la ètica. Determina que la moral del comportament humà d’una societat 

anarquista ha d’estar basada en la llibertat, la generositat, la solidaritat i la 

justícia, que són tan naturals com l’odi i la destrucció. Valors necessaris per al 

desenvolupament d’una societat harmònica basada en el comunisme anarquista. 



 “Anarquia i societat”. 2011 

 
18 

 

 

2. L’ANARQUISME PRÀCTIC AL LLARG DE LA 

HISTÒRIA 

Al llarg del temps s’han dut a terme diverses pràctiques, esporàdiques o 

persistents, de convivència de cert caràcter anarquista. Tot seguit em proposo 

analitzar-ne dues de les més significatives: la Comuna de París i les 

col·lectivitzacions catalanes durant la guerra civil espanyola. 

2.1 La comuna de París (1871) 

2.1.1 Context històric 

L’any 1870, durant el regnat de Lluís Bonaparte anomenat Segon Imperi, 

esclatà la guerra franco-prussiana, i amb aquesta, s’inicia el declivi de 

l’emperador que finalment  abdicà. Enfront aquesta situació es creà un Govern 

provisional  de Defensa Nacional, perquè l’exèrcit prussià va passar d’una guerra 

de defensa a una guerra de conquesta. La composició d’aquest govern estava 

formada per diputats parisencs de l’antic cos legislatiu, monàrquics i republicans 

burgesos, amb Thiers (primer ministre durant el regnat de Lluís Bonaparte)  

com a capdavanter d’aquest govern provisional.  

Aquest govern va provocar molts interrogants sobre les possibles intencions 

d’una restauració monàrquica, cosa que podia arribar a causar certa 

desconfiança. A més, mentre la classe obrera lluitava per que frança fos una 

república, els principals dirigents d’aquesta havien estat empresonats a les 

presons bonapartistes. 

En aquest context polític, la ciutat de París es trobava assetjada per l’exèrcit 

prussià.  I a més el Govern provisional de Defensa Nacional, no només renuncià 

des d’un primer moment a expulsar els prussians i trencar l’assetjament de 

París, sinó que preparava la derrota i la capitulació davant l’enemic, cosa que va 

causar una plena desconfiança popular.  

Els parisencs, exasperats per les privacions de l’assetjament, es van aixecar 

en motins amb la intenció de destruir el govern que feia perdurar aquella 

situació. París s’havia alçat en armes amb la Guàrdia Nacional, que era un 

conjunt de milícies populars armades organitzades per l’estat i conformades 

majoritàriament per obrers. A parís, a causa de l’assetjament, es va substituir 



 “Anarquia i societat”. 2011 

 
19 

l’exèrcit per aquesta Guàrdia Nacional, que des de llavors va ser independent 

del poder estatal. Aquest alçament popular substancià la por a la classe obrera.  

Més tard es firmà la capitulació i es convocaren eleccions, i es constituí una 

Assemblea Nacional majoritàriament monàrquica amb Thiers de nou com a 

capdavanter, que defensava sobretot els interessos dels terratinents  i els 

conservadors. L’objectiu principal d’aquest era acabar amb la resistència 

parisenca.  

París s’havia revoltat contra el poder de Thiers i l’Assemblea Nacional, i va 

poder resistir gràcies a la combativitat de la Guàrdia Nacional. Llavors la capital 

i el govern de l’assemblea foren traslladats a Versalles. 

El 18 de març de 1871 es proclamà la guerra civil, quan el govern donà 

l’ordre de confiscar els canyons dels quals disposava la Guàrdia Nacional 

parisenca, amb el pretext de que pertanyien a l’estat. Aquesta pretensió, però, 

fracassà davant la multitud parisenca que s’aixecà contra les tropes del govern. 

 

 

 

 

 

Les barricades a Paris 
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2.1.2 Causes de la revolució 

Analitzant els diferents fets rellevants que constitueixen el context històric 

que precedí la proclama de la Comuna de París es poden observar tant 

característiques generals que van causar el descontent de la societat, i per tant, 

l’alçament d’aquesta, com fets concrets que provocaren l’organització específica 

de la comuna: 

-Causes generals: 

La indústria i el comerç cobraren proporcions enormes i junt amb 

l’especulació financera, va enriquir exponencialment la societat burgesa, que, 

rodejada de luxes, contrastava cada cop més amb la misèria de les masses 

populars. A més, el sistema de govern format per les classes posseïdores, 

responia només als interessos d’aquestes, descuidant els interessos de la resta 

de la societat. La por a l’alçament del proletariat, va fer que el Poder estatal 

iniciés una ‘guerra del capital contra el treball’. Aquesta situació general que 

situava les masses populars en un estat precari i l’assetjament de la ciutat de 

París amb la premeditada capitulació del govern, van provocar el desig d’acabar 

amb aquest exagerat domini de classe mitjançant la presa de poder.  

Es poden observar aquestes causes generals en el manifest del Comitè 

Central de la comuna publicat el 18 de març (dia de l’inici de la guerra civil): 

 “Els proletaris de París, en mig dels fracassos i les traïcions de les classes 

dominants, s’han adonat que ha arribat l’hora de salvar la situació prenent el 

comandament de la direcció dels assumptes públics. [...] Han comprès que era 

el seu deure imperiós i el seu dret indiscutible fer-se amos dels seus propis 

destins, prenent el Poder”  

 

-Causes desencadenants 

En aquesta atmosfera de precarietat el fet concret que va causar 

l’organització de la comuna va ser l’intent del govern de prendre l’armament de 

la Guàrdia Nacional. 



 “Anarquia i societat”. 2011 

 
21 

2.1.3 Organització de la societat 

-Organització prèvia a la proclama de la comuna 

En un entorn bèl·lic i un estat de desemparament, els ciutadans de París, 

pertanyents a la Guàrdia Nacional, es començaren a organitzar. Es van reunir en 

assemblees per a dur a terme aquesta organització: 

1ª reunió de la Guàrdia Nacional: s’acordà que una comissió redactés els 

estatuts, i que cada districte representat nombrés un comissari immediatament. 

Es decidí que la Guàrdia Nacional es reorganitzés mitjançant unes federacions 

de batallons agrupats entorn a un Comitè Central. 

2ª reunió: (Es presenten 2.000 delegats de companyies i  de 215 batallons 

de la Guàrdia Nacional) 

- La comissió presentà el projecte d’estatut i es procedí a l’elecció del Comitè 

central. Els Estatus ratificaven la República com a “ únic govern de dret i de 

justícia, superior al sufragi universal, que és obra seva.” I senyalaven que la 

missió del Comitè Centrar era vetllar per la ciutat, “vetllar sobre les calamitats 

que li preparen, en les ombres, els partidaris dels prínceps, els generals dels 

cops d’Estat, els ambiciosos àvids, i els desvergonyits de tota classe.” 

- Es decidí per unanimitat que es lluitaria contra qualsevol intent de 

desarmament i que a la primera senyal d’entrada de l’invasor prussià, 

s’aixecarien en armes immediatament. 

 

Després de l’assalt per part del Govern de Versalles per a confiscar els 

canyons de la Guàrdia Nacional el 18 de març, el Comitè Central, en 

representació del poble armat, es va constituir com a govern provisional 

revolucionari, amb l’objectiu immediat de convocar les eleccions municipals de 

la Comuna de París. Aquestes eleccions es van celebrar al cap de pocs dies, fet 

que ressalta l’afany del Comitè en entregar el seu mandat, i per tant, demostra 

la seva conducta desinteressada en l’exercici del poder revolucionari. A més, el 

Comitè Central no es presentà a les eleccions, tot i que alguns dels seus 

membres foren escollits. I aquest exposà en una proclama de d’acomiadament, 

el seu concepte de sufragi i de vot eficaç, de la següent manera: “No perdre de 

vista que els homes que millor us serviran seran els que escolliu d’entre 

vosaltres mateixos. Els que visquin la vostra pròpia vida, els que pateixin els 

vostres propis patiments. Desconfieu igualment tant dels ambiciosos com dels 

nouvinguts. Desconfieu igualment dels xarlatans. Eviteu aquells als qui ha 
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afavorit la fortuna, perquè el que ha estat afavorit per la fortuna és difícil que 

estigui disposat a mirar el treballador com a un germà. Concediu les vostres 

preferències els que no busquen els vostres sufragis. El vertader mèrit és 

modest, i els correspon als treballadors conèixer als seus homes, i no a aquests 

presentar-se.”  

A més va expressar el seu desig d’instaurar en un futur el vot nominal ( ja 

que és el més adequat als principis democràtics) 

 

- Celebració de les eleccions municipals de la Comuna 

El 26 de març, vuit dies més tard de la proclama del govern provisional, es 

varen celebrar finalment les eleccions municipals, on varen participar 227.000 

votants (xifra relativament superior a la de les anterior eleccions nacionals). Van 

ser triats 80 regidors dels quals 66 eren revolucionaris, i d’aquests, 25 eren 

obrers (la majoria joves de menys de vint-i-cinc anys). 

 

- Proclama de la Comuna de París 

El dia 28 de Març va ser proclamada la Comuna de París, que ja constva  de 

80 regidors organitzats en 9 comissions de treball de 5 membres cadascuna, i 

una comissió executiva formada per un delegat de cadascuna de les altres 

comissions. 

Les comissions del treball eren: de Finances, Guerra, Justícia, Seguretat 

Nacional, Subsistències, Treball, Relacions Exteriors, Serveis Públics, i 

Ensenyament.  

En resum, les diferents mesures revolucionaries més destacables de la 

Comuna en ordre cronològic varen ser les següents: 

- Abolició servei militar (30 Març) 

- Supressió dels pagaments dels lloguers de les vivendes i suspens de la 

venta d’objectes empestats 

- Reducció del sou màxim que podien cobrar els membres i funcionaris de la 

comuna en relació a que no podia excedir el sou d’un obrer (llavors xifrat en 

6.000 francs).  
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- Separació d’Església i Estat, i consegüent supressió de les partides 

consagrades per a fins religiosos, eliminació dels símbols religiosos de les 

escoles, i apropiació nacional dels béns eclesiàstics. 

- Crema de la guillotina per part de la Guàrdia Nacional entre l’entusiasme 

popular. 

- Demolició de la Columna de la plaça Vendôme per ser un símbol i una 

incitació al odi entre nacions. 

- És decretada l’ocupació d’empreses i tallers abandonats per les societats 

obreres: 

Es disposa un registre estadístic de totes les fàbriques clausurades pels 

patrons, i es disposen plans d’organització cooperativa per a realitzar el treball 

amb els obrers que abans ho feien en aquelles empreses. Es planteja 

l’organització de totes les cooperatives en una Unió de Cooperatives. 

- Abolició del treball nocturn dels forners. 

- Supressió de les oficines de col·locació. Aquestes oficines que constituïen un 

monopoli d’individus designats per la policia, van ser transferides a les diferents 

comissions de cada districte. 

- Supressió de les cases d’empenyorament. Parint de la base de que aquestes 

són incompatibles amb el dret dels treballadors de disposar de les seves eines 

de treball i de crèdit. 

 

2.1.4 Causes del fracàs 

És important tenir present que el desenvolupament de la Comuna coexistia 

amb una guerra civil. El govern de Versalles volia acabar amb aquest 

aixecament que representava l’alçament de la classe obrera contra la burgesia, 

volien restablir el seu ordre social. Les causes de la derrota de la comuna en 

l’aspecte van ser els plans i la superioritat militar dels enemics: 

Des dels inicis de la Comuna, les tropes de Versalles fusilaven als comunistes 

fets presoners. S’intentaven fer negociacions per part del govern de Thiers que 

eren ben acollides pels comuners tot i la brutalitat amb què eren tractats els 

presoners de la Comuna.  

Thiers va trencar una negociació d’intercanvi de presos. Amb la simulació 

d’aquestes negociacions tractava de guanyar temps per a iniciar la reconquesta 

de París, mitjançant la formació d’un exèrcit disposat a aplastar al revolució. 
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Van demanar a les províncies que acudissin en ajuda del seu govern, però la 

gran majoria es van negar a ajudar-los. 

Finalment obtindrà ajuda del govern prussià, que retornarà els soldats 

presoners. Des de llavors, a mida que retornaven els presoners de guerra, es 

consolidava la superioritat militar aclaparadora de Versalles, que arribà a tenir 

un exèrcit de 130.000 homes i tot tipus d’armament. 

París es trobà sotmès a un constant bombardeig, i degut a la traïció en les 

negociacions, i que els guàrdies nacionals es trobaven relaxats, les tropes van 

aconseguir envair París. 

Un cop acabada la lluita 

l’exèrcit de procedir a una 

brutal execució massiva. 

S’inicià la matança de 

civils, homes desarmats, 

dones, nens, i el trasllat 

d’aquests a presons. Les 

matances massives van 

durar dies, i les 

execucions setmanes. Es 

van dur a terme 

aproximadament 20.000 

afusellaments. 

 

Es pot concloure que les causes de la derrota de la Comuna de Paris entesa 

des del seu funcionament foren (motivades per la por de les classes burgeses i 

oligàrquiques a una revolució proletària que comportaria la pèrdua del seu poder 

i els seus béns) degudes al context i el caràcter bèl·lic d’aquesta.  

Hi ha, però, fets decisius que van impossibilitar la seva permanència, segons 

alguns historiadors. L’error més gran de la Comuna va ser, segons Elisée 

Lissagaray (un historiador que va viure a la comuna) no apoderarse del banc de 

França. 

Comuners afusellats. Paris. 
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2.1.5 Valoració general 

S’han fet diferents interpretacions del que ha significat l’experiència de la 

comuna.  

Segons Marx i els comunistes va ser l’encarnació de la dictadura del 

proletariat. I exalten la presa de poder i les reformes econòmiques. I en general 

la valorarán com un gran pas i una lliçó a l’estat burgès. 

Per a Bakunin no va ser una revolució comunista sinó social revolucionària. 

Si hagués estat una revolució comunista, estaríem parlant de la última fase 

d’aquesta, que no presenta diferències amb l’ideal anarquista, per tant, fos de 

caràcter comunista o anarquista, el que sí es pot treure en clar és que la 

Comuna de París va ser un gran exemple de presa de poder i organització 

assembleària popular. 

 

2.2 Barcelona a la guerra civil (1936) 

Durant la guerra civil, Espanya va viure nombrosos processos de 

col·lectivització dels mitjans productius. Cal precisar que aquesta pràctica de 

caràcter anarquista es va veure limitada a l’àmbit econòmic.  

2.2.1 Context  

Durant la II República les forces polítiques més conservadores trobaven 

amenaçat l’ordre social vigent, i temien qualsevol reforma per por a una 

revolució. Però els moviments sindicals pretenien buscar una sortida política 

revolucionaria, no desestabilitzar l’ordre social. 

L’any 1936 després del fracàs de la sublevació militar encapçalada per 

Francisco Franco el 18 de Juliol, es proclamà la guerra civil espanyola, i això 

comportà que l’estat, acumulador del poder polític i de la forca militar, que 

garantia el manteniment de l’organització econòmica i social, s’ensorrés. En 

aquest conflicte es distingien dos bàndols diferenciats que alhora representaven 

la divisió geogràfica del país. Per una banda hi havia el bàndol nacional, que 

agrupava diferents partits de dretes, i per altra banda hi havia el bàndol 

republicà format per diferents partits republicans i les milícies anarquistes. 

Aquesta divisió política d’Espanya va consistir també en una divisió econòmica i 

social. Cada bàndol controlava l’economia i les relacions socials de manera 
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diferent. En aquest context, les organitzacions obreres van enllaçar 

l’enfrontament armat amb un esclat revolucionari.  

En l’economia, els problemes principals d’ambdós sistemes d’organització 

(revolucionari i reaccionari) foren atribuïts més a la ruptura que significà la 

guerra que a la pròpia introducció d’aquests sistemes.  Aquesta ruptura es 

manifestà en l’afectació en les condicions de disponibilitat de les forces 

productives i l’ús dels productes obtinguts, i en l’aparició de noves relacions 

socials. Aquests manifestos de la ruptura afectaren als mecanismes i l’estructura 

de finançament de l’economia.  De forma general, la zona republicana 

concentrava els grans nuclis urbans i la població, i la zona rebel centrava la 

producció agrícola. La República mancava de productes per al consum, fonts 

d’energia, i matèries i productes per a la indústria. A més patien una important 

càrrega sobre el sector públic per a finançar la demanda de la guerra. 

L’origen i evolució del procés de transformació es veuen configurats i limitats 

per les peculiars circumstàncies en que va sorgir el conflicte. 

 

2.2.2 Causes de l’inici de la revolució 

Les causes de la revolució general que protagonitzà la població obrera 

espanyola, amb fort ressò a Catalunya ( Barcelona en concret) en comparació 

amb la resta del territori republicà, s’expliquen a partir de l’important 

desenvolupament del moviment obrer durant el segle XIX. A la primera meitat 

d'aquest segle comença a difondre's l’ideal llibertari i l’associacionalisme obrer i 

es produeixen les primeres rebel·lions contra l’explotació obrera. Així, a inicis 

del segle següent es comencen a formar els primers sindicats i els ideals es 

constitueixen en un vertader moviment, que ja tenia molta força. Així doncs, 

amb un esperit general d’associació i lluita proletària en plena ebullició, l’esclat 

de la guerra a partir del fracàs del cop d’estat franquista fou la causa 

desencadenant per a l’inici de la pròpia revolució.  

 

2.2.3. Desenvolupament de les col·lectivitzacions 

catalanes 

La zona republicana comprenia els grans nuclis industrials del moment, 

principalment el País Vasc, i Catalunya.  Catalunya, al ser una zona fortament 
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industrialitzada (2.791.000 habitants, 54% dels quals treballava a la indústria) i 

on la tradició de lluita obrera era anarcosindicalista,  complia les condicions 

idònies per a l’esclat de la revolució.  

Els treballadors catalans varen tenir un paper decisiu en la victòria sobre els 

rebels. A Barcelona, els insurgents varen ser derrotats dos dies després de 

l’alçament. Per això varen ser ells qui van obtenir la victòria política després de 

que a Barcelona la Generalitat quedés anul·lada i el govern central deixés de 

tenir-hi control. Doncs, van començar una amplia i profunda transformació de la 

societat catalana. Aquesta transformació estava basada en els principis 

anarcosindicalistes de la CNT ( Confederació Nacional del Treball), ja que era la 

organització sindical amb més influència en els treballadors. Els militants obrers 

van planejar la contrarevolució, mitjançant la creació del Comitè de les Milícies 

Antifeixistes, per a alliberar diferents zones del país dels feixistes. Aquest comitè 

fou considerat el màxim model d’organització i poder revolucionaris. Es pretenia, 

i en part es va aconseguir, establir els principis del socialisme llibertari que 

consisteix tres fases: col·lectivització de les empreses, constitució 

d’agrupacions, i finalment pretèn arribar a la socialització global dels grups 

industrials. A Catalunya es van assolir les dues primeres fases, en un procés que 

es produí en quatre etapes: 

 

- Primera etapa (juliol-finals d’octubre de 1936)  

Un cop l’activitat laboral es va començar a normalitzar,  la situació no era 

gens favorable, a causa de la manca de queviures i matèries primeres per a les 

indústries. Després de la derrota dels feixistes, els propietaris declaradament 

facciosos van abandonar les seves empreses. Les empreses industrials afectades 

no podien quedar sense control, doncs, els treballadors es van disposar a 

intervenir-les i posar en marxa el procés col·lectivitzador. Llavors es van crear 

els Comitès Obrers de Control. Cal remarcar que aquesta presa de control va ser 

un acte espontani dels treballadors, sense seguir les consignes ni instruccions de 

cap partit estatal ni sindicat. Els treballadors van posar en pràctica les idees 

sobre com havia de funcionar la societat en general i l’economia en particular, 

essent aquestes idees conseqüència en gran part de la propaganda llibertària. 

L’impuls col·lectivitzador sorgí de l’entusiasme revolucionari que donava 

esperança sobre la possibilitat real d’organitzar un nou ordre social, i acabà sent 

una solució d’emergència. Llavors, es trobaven en una situació improvisada 

d’aparença revolucionaria en que el control de la producció era dirigit i coordinat 

pels sindicats i comitès en forma de col·lectivitzacions. Entre un 70 i un 80% de 
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les empreses catalanes varen ser col·lectivitzades, algunes de les més 

destacades foren: Tranvías de Barcelona Colectivizados(transport), la Hispano 

Suiza i la Rivière (metal・lurgia), CAMPSA (petroli), La España Industrial (textil), 

Cervecerías DAMM (begudes), etc., i les agrupacions com La Agrupacion 

Colectiva de la Construccion de Barcelona, La Madera Socializada de Barcelona, 

La Agrupación de los Establecimientos de Barbería y Peluquería Colectivizados 

de Barcelona, Los Espectáculos Públicos de Barcelona Socializados, Los Servicios 

Eléctricos Unificados de Catalunya, La Industria de la Fundición Colectivizada, 

etc. La col·lectivització de l’empresa significava que la seva propietat passava de 

privada a publica i que eren els treballadors mateixos els qui la dirigien i 

gestionaven. Aquesta realització de l’ideal econòmic , però, sempre va estar 

supeditada a les necessitats de la guerra. 

 Els sindicats més destacats que pràcticament controlaven la ciutat de 

Barcelona eren la CNT, i la Unió General de Treballadors (UGT) de caràcter 

marxista/socialdemòcrata.  

Al camp el predomini sindical corresponia a la UR (Unió de Rabassaires), que 

controlava els petits sindicats (una mena de cooperatives) als quals pertanyien 

les explotacions agràries. És degut a l’existència d’aquests petits sindicats que 

les col·lectivitzacions al camp van ser molt limitades. Va haver-hi 

aproximadament 400 a tota Catalunya, constituïdes a partir de l’expropiació a 

grans propietaris i propietaris facciosos, així com  els petits propietaris que 

s’adheriren voluntàriament. En aquest aspecte el Baix Llobregat va ser una 

excepció ja que, a diferència de la resta de Catalunya (excepte el Baix Ebre), sí 

va desenvolupar una força econòmica significativa en el sector agrari.  

Podem definir aquesta etapa com l’inici espontani del procés de 

col·lectivització desenvolupant-se sense fre l’autogestió obrera. Fou durant 

aquesta etapa, quan es van realitzar la major part de les col·lectivitzacions 

empresarials i es va iniciar la constitució de la majoria de les agrupacions. 

 

- Segona etapa ( octubre 1936- maig 1937)  

El 26 de setembre de 1936 la CNT es va incorporar al govern de la 

Generalitat. Això comportà l’elaboració del Decret de col·lectivitzacions, que 

establia que l’acumulació de riquesa per part d’un grup de persones cada cop 

més reduït, anava acompanyada de l’acumulació de misèria de la classe 

treballadora, per tant la victòria del poble equivaldria a la derrota del 

capitalisme. Per tant determinava que organització de la producció havia de ser 
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necessariament orientada en el sentit de que la col·lectivitat, el treballador, 

havia de ser l’únic beneficiari. I aquest havia d’assumir la funció directiva del 

nou ordre social. Alguns dels postulats més significatius del decret són: 

- S’imposà la supressió del concepte de renta que no procedeix del treball 

- El principi organitzatiu econòmic i social de la gran industria havia de ser la 

producció col·lectivitzada. 

- La substitució de la propietat individual per la col·lectiva és concebuda 

mitjançant la col·lectivització dels béns de les grans empreses, deixant subsistir 

la propietat privada dels béns de consum i de les petites indústries. 

- Es classifiquen les empreses en Col·lectivitzades (Dirigides pels propis 

obrers que les integren, representats per un Consell d’Empresa), i Privades ( 

Dirigides per un propietari amb col·laboració i fiscalització del Comitè Obrer de 

Control. 

- Seran col·lectivitzades totes les empreses de més de 100 treballadors, i 

aquelles que, tot i tenir una menor xifra de treballadors, els seus propietaris 

hagin abandonat o hagin estat declarats feixistes. També poden ser 

col·lectivitzades les empreses de menys de 100 treballadors sempre que així ho 

acordin la majoria dels obrers i el propietari. 

- Els antics directors o gerents, seran adaptats al servei de l’empresa 

col·lectivitzada, on es destinaran al lloc de treball que sigui més convenient 

segons les seves aptituds de gestió. 

- En el moment de produir-se una col·lectivització no podrà ser suprimit cap 

obrer, però si canviat de lloc de treball.  

- La gestió directiva de les empreses col·lectivitzades estaria a càrrec del 

Consell d’Empresa triat pels treballadors. La durada màxima al Comitè seria de 

2 anys. 

 

Aquesta etapa s’inicia amb la incorporació de la CNT a la Generalitat i amb el 

Decret de col·lectivitzacions, i es caracteritza per l’avenç en la coordinació de 

l’economia col·lectivista i la legalització de més empreses col·lectivitzades i 

agrupacions d’aquestes. Extraiem, doncs, que d’una banda s’avança en la 

consolidació de la col·lectivització, però, d’altra banda, la utilització del poder 

estatal com a mitjà per a aconseguir aquesta consolidació, malgrat el predomini 

que hi exercia la CNT, implica una greu contradicció amb els principis en que es 

basa la ideologia llibertària. 
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- Tercera etapa (maig 1937-febrer 1938) 

Entre el 3 i el 7 de Maig de 1937 a Barcelona es van produir uns altercats 

entre les forces públiques de la Generalitat amb el suport de milicians de la 

UGT, el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), i els milicians de la CNT 

amb el suport del POUM( Partit Obrer d’Unificació Marxista) que van ser 

anomenats ‘fets de Maig’. Aquests fets van comportar la pèrdua de domini 

polític de la CNT-FAI, un increment repressiu sobre el POUM, i un augment i 

reforçament del poder de la Generalitat. 

Per tant, aquesta època es caracteritza per un augment del control estatal de 

l’economia. 

 

- Quarta etapa (febrer1938-gener 1939) 

L’intervencionalisme del govern de la república sobre l’economia va 

augmentar de manera molt notòria, així com els atacs a la col·lectivització. El 

govern republicà afavoria la reprivatització i l’estatització. La CNT va fer un 

pacte amb la UGT el 18 de març de 1938 que significà l’acceptació d’aquesta 

estatització, abandonant així l’ideari de l’autogestió. 

Tot i aixo, fins que les tropes franquistes ocuparen Catalunya, van continuar 

funcionant un gran nombre d’empreses col·lectivitzades i agrupacions, degut a 

la defensa dels treballadors. 

 

2.2.4 Desenvolupament de les col·lectivitzacions 

a Sant Just Desvern 

Decidim incidir en aquest punt amb l’objectiu de visionar quins efectes van 

tenir i com van funcionar les col·lectivitzacions en un ambient proper.  

Visió de R. Malaret 

La informació sobre l’economia santjustenca durant la guerra civil queda 

detallada en els testimonis de Rafael Malaret. Aquest personatge va viure de 

primera mà tots aquests processos ja que fou secretari administratiu a 

l’Ajuntament i formà part del Comitè revolucionari, però, segons l’arxiver de 

Sant Just Jordi Amigó, la visió de Malaret és força subjectiva degut al fet de que 
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és un personatge descrit com a egocèntric, i va participar activament en aquests 

processos. El seu testimoni descriu el següent: 

Implantació de la col·lectivització a Sant Just 

És difícil explicar com va desenvolupar-se a Sant Just Desvern l’aplicació del 

decret de col·lectivitzacions, ja que la majoria de testimonis van morir o 

desaparèixer, i a més els informes extrets dels arxius d’algunes fabriques 

col·lectivitzades  indiquen que amb l’arribada de  les tropes feixistes la 

documentació fou cremada i van ser destruïts els documents que podrien 

constituir la base històrica d’aquesta investigació. 

 

 Els sindicats obrers i la seva incidència a Sant Just 

La transformació social i econòmica es va produir d’una forma molt atenuada.  

Als municipis veïns el procés de col·lectivització i incautació de la propietat 

privada va afectar molt més, ja que tenien un major grau d’industrialització i 

proletarització. 

A l’inici de la guerra no existia cap organització sindical amb domicili i local al 

poble tot i que alguns treballadors estaven afiliats a alguna de les centrals 

sidicals majoritàries,  però ràpidament, a aprtir de l’esclat de la guerrra, es 

varen constituïr i emplaçar la seu de la CNT ( que ocupava el carrer del marquès 

de monistrol num. 13), i de la UGT (al carrer Font). A parir de llavors, i a causa 

de l’obligada afiliació sindical, la militancia obrera va créixer de forma 

geomètrica.  

 

 El comitè revolucionari i l’Ajuntament 

Per evitar incidents i controlar l'ordre es van constituir dos comitès 

revolucionaris locals amb el nom de Milícies Antifeixistes. L'un estava situat a 

l'Ajuntament, integrat per elements afins a la majoria municipal del Front 

Nacionalista, i l i l'altre a la Carretera, en el qual van agrupar-se els afiliats a 

ERC, la gent de la CNT i els comunistes que van constituir la UGT i la primera 

cèl·lula del PSUC.  

Es va alçar una barricada a l'altura de l'estació de gasolina amb el fi de 

comprovar la identitat dels pocs vianants que circulaven per les carreteres i a la 

recerca dels facciosos. 



 “Anarquia i societat”. 2011 

 
32 

Més tard, els dos comitès revolucionaris es van unificar. Realitzaven tasques 

de vigilància al poble i de protecció dels seus habitants, atenien el pagament de 

les soldades dels voluntaris santjustencs als fronts de lluita. 

Dissolts els comitès revolucionaris per decret de la Generalitat, es va 

constituir im ajuntament gestor que substituí el nomenat democràticament.. La 

seva principal preocupació va ser l'abastament local dels articles de menjar, ja 

que després d'una alegre improvisació degut a que tothom creia que la guerra 

coma molt unes quantes setmanes, es va començar a sentir la mancança de 

queviures. Aviat s'estableix la primera cartilla de racionament per als gèneres 

obtinguts. 

 

 L’alimentació i el racionament 

Les tendes de queviures, els forns de pa, les pastisseries, les bodegues i 

adrogueries, i tots aquells comerços dedicats a l'alimentació i a les necessitats 

de l'home van agrupar-se en un gremi, sota la denominació de Gremi de Petits 

Comerciants i Industrials (GEPCI), que formava part de la sindical UGT. I amb la 

col·laboració de la conselleria de Proveïments de l'Ajuntament, procedien a la 

distribució de les existències alimentàries, que quedaven centralitzades al 

magatzem instal·lat a l'antic cine Jardí, situat al carrer de Bonavista núm. 30. 

Més tard, les necessitats es van agreujar amb l’arribada d’una important 

expedició de refugiats bascos procedents de Sant Sebastià i Irun, els quals foren 

recollits per diverses famílies santjustenques, i d’assetjats madrilenys. 

La manca de moneda fraccionaria per tal 

d'atendre els pagaments i cobraments dintre 

de la localitat va fer que l'Ajuntament de 

Sant Just avalés, l'any 1937, un tiratge de 

quinze mil bitllets d'una pesseta i set mil 

cinc-cents de cinquanta cèntims.  I Sant Just 

en aquell moment va ser anomenat Just 

Desvern.  

 

  

Moneda santjustenca acunyada per l’Ajuntament 
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El ram de la construcció 

Els mestres d'obres van ser inicialment intervinguts per comitès de control 

integrats per obrers de la UGT i la CNT. Les empreses constructores existents en 

aquells temps eren: Fills de Magí Campreciós, Francesc Galopa i Campamà, 

Manuel Fajardo i Batet, Jaume Pi i Rius i Miquel Malaret i Fosalba. 

La intervenció consistia pràcticament en l'estampació del segell indicatiu de la 

fiscalització sindicalista a les factures corresponents.  

La integració patronal a l'empresa col.lectivitzada va ser total i efectiva. De 

fet s’han trobat alguns rebuts d'obres efectuades en que signen Isidre 

Campreciós  (patró) i Nemesio Cañamares (obrer).  

La Col·lectivitat, que tingué els seus principis per l'abril del 1937, va realitzar 

importants obres i construccions, arreglant carrers, construint clavegueres i 

rigoles, i mantenint la conservació dels edificis municipals i escolars (l'edificació 

de la primera planta de les escoles del carrer de Montserrat, aleshores Grup 

Escolar municipal, i la construcció de diversos refugis antiaeris dins del nucli 

urbà de la població, especialment el que tenia l'entrada al costat de l'edifici de 

l'Ateneu Santjustenc) Aquestes obres foren finançades per l'Ajuntament i per la 

Caixa de Crèdit Industrial i Comercial de la Generalitat de Catalunya, creada d 

final del 1937.  

També s'efectuaren nombroses instal·lacions d'aigua potable, wàters i 

dutxes, a les cases que en mancaven, que eren pagades per la comissió especial 

de l'Administració de la Propietat Urbana, organisme de dependència municipal 

que cobrava els lloguers de tots els habitatges de Sant Just Desvern. 

Els industrials auxiliars de la construcció, fusters, manyans, ferrers, 

electricistes, pintors, etc, van continuar dirigits pels respectius patrons, amb el 

control del comitè obrer de cada empresa, sense greus problemes. 

 

Segell d’una col·lectivitat de paletes. 
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Les col·lectivitzacions agrícoles 

Les masies del terme eren explotades pels masovers que les ocupaven: can 

Carbonell, can Fatjó, can Baró, can Solanes, can Merlès, can Coscoll, can Biosca, 

can Cortès, can Candeler, can Roldan, can Gelabert, o bé pels respectius 

propietaris, com can Melic, can Pedrosa i can Vilar. Tant els uns com els altres 

—masovers i propietaris— van mantenir els seus cultius, insuficients per al 

consum local, sense altra intervenció que la de ser associats a la Unió de 

Rabassaires de Catalunya, com a agrupació sindical. Però van haver-hi tres 

excepcions: Can Vilar, col·lectivitzada després de l’assassinat del seu propietari, 

Miquel Reverter, la Fontsanta, que fou intervinguda per acord entre treballadors 

i representats dels propietaris que havien fugit, i Torreblanca va ser 

intervinguda, explotada i controlada pel comitè revolucionari de Sant Feliu. 

 

 Indústries, tallers i serveis col·lectivitzats 

Empreses col·lectivitzades: 

-Una petita indústria de foneria metal·lúrgica, situada a l'antic camí de Sant 

Joan va ser controlada, i posteriorment col.lectivitzada, amb assistència del 

mateix amo i dels fills, i amb participació sindical de la CNT i de la UGT. 

- Les companyies d'autobusos. 

La companyia local La 

Santjustenca, que feia el servei de 

transport de viatgers des de Sant 

Just a la plaça d'Espanya, i que 

tenia el seu garatge i tallers a la 

Carretera núm. 67, va ser 

integrada en l'organització 

controladora dels transports urbans 

de Barcelona, conjuntament amb la 

societat que explotava les línies 

d'autobusos i tramvies de la capital (una de les quals anava de Sant Just a la 

plaça de Catalunya) En el Comitè corresponent, radicat a Barcelona, hi van 

figurar com a membres destacats els veïns de Sant Just, tots de la CNT. 

- Les bòbiles Fomento de Obras y Construcciones, i Forrajes y Ladrillos S.A. 

van continuar funcionant amb intervenció obrera i posterior col·lectivització. La 

bòbila del Foment, en canvi, va ser dirigida des de la central de Barcelona, on 

radicava el comitè corresponent 

Tramvia pertanyent a la CNT . Barcelona 
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No tenim altres notícies que acreditin l'existència d'indústries o comerços 

intervinguts o col.lectivitzats, però molts santjustencs van participar en la 

direcció d'empreses d'aquests tipus que radicaven fora del nostre terme 

municipal. 

 

Serveis municipalitzats 

Van ser municipalitzats alguns serveis que abans de la guerra s’efectuaven 

particularment: 

- Aigua potable:  La societat Aguas Potables de San Justo, propietat del 

marquès de Monistrol, que subministrava aigua potable no solament a Sant Just 

sinó també a bona part de les cases de Sant Feliu i d'Esplugues de Llobregat, va 

ser municipalitzada i la captació d'aigua millorada amb noves deus. 

- Servei d’enterrament: Abans s’encarregava La Victoria S.A, però a partir de 

llavors ho va realitzar directament l'Ajuntament, el qual requisà un cotxe 

fúnebre a la referida societat. 

- Educació: La unificació de les escoles públiques i privades (Escola Nacional, 

Grup Escolar municipal i Escoles Núria) en una sola organització escolar, amb 

implantació de la coeducación i del règim d'escola activa, sota la direcció del 

Comitè de l'Escola Nova Unificada (CENU). 

 

La Auxiliar de la Construcción S.A (Sanson) 

La fàbrica de ciment Sanson,  situada on l’actual edifici Walden 7 (i de la qual 

encara queda la xemeneia) propietat de la societat La Auxiliar de la 

Construcción S.A, va ser considerada des dels primers dies com una indústria de 

guerra i va ser intervinguda per la Generalitat de Catalunya i un comitè de 

control obrer (CNT-UGT) que tingué cura del seu funcionament. L'ajuda 

financera procedia de la Generalitat. Pràcticament no va quedar-se cap 

representant patronal, i a l'acabament de la guerra, com va passar en 

nombroses indústries col·lectivitzades, els propietaris, en recobrar la seva 

propietat, es van trobar amb una indústria modernitzada, amb unes 

instal·lacions íntegres i amb molt de material emmagatzemat, la qual cosa els 

va permetre de reprendre ràpidament les activitats industrials. 
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 Puntualitzacions sobre la visió de Malaret 

Segons l’arxiver de Sant Just Jordi Amigó, el treball d’investigació realitzat 

per Roger Cunties sobre l’economia santjustenca durant la Guerra civil, és l’obra 

més completa i rigurosa que existeix sobre aquest tema, per això creiem 

necessari complementar la visió de Malaret amb els seus coneixements.  

I doncs, les puntualitzacions que es poden fer es resumeixen de la següent 

manera: 

L a visio malaret té cert grau de subjectivitat, ja quen alguns ascpectes s'hi 

passa per sobre i en d'altres es basa en apriorismes que s'han demostrat poc 

veraços. Fins a cert punt es podria entendre pel fet de que després de la guerra 

es va intentar passar pàgina i no remoure molt tot el que havia passat al poble, 

donant la imatge, de que si bé van passar algunes coses van ser menors, d'una 

importància relativa. I aquest no és el cas de les col·lectivitzacions. Una dada: 

un 32,6% de les propietats agràries a Sant Just o bé van ser expropiades o bé 

col·lectivitzades. Si ens centrem en la gran propietat, un 53'4% d'aquesta es va 

veure afectada (expropiada o col·lectivitzada). 

No es pot assegurar que obrers i patrons treballessin conjuntament en la 

gran majoria de les col·lectivitacions, però si que, parlant de casos concrets, 

sembla que, per exemple, en la col·lectivitat de Paletes hi van participar els 

patrons i els antics propietaris sense problemes aparents. Amb la excepció de la 

gran indústria local, la SANSON, que va passar a ser una indústria amb control 

obrer sense tenir-hi res a dir els amos, i algunes masies que es trobaven en 

règim de masoveria, amb els propietaris molt lluny. 

 

A Sant Just van ser incautades les propietats de Can Baró, Can Biosca i Can 

Cortés, Can Candeler, Can Fatjó i varis terrenys agrícoles del Marques de 

Monistrol (entre ells Torreblanca). A part es van produir dues col·lectivitzacions 

portades des del poble, Can Vilà i les terres de Gaspar Modolell i Jané. 

 

Els fets de maig es viuen intensament a Sant Just pel que fa al camp de 

batalla, però com a mínim no suposen una eliminació de les col·lectivitzacions. 

Podríem hipotitzar sobre la pèrdua d'influència de la CNT en àmbit local tal com 

va passar a Catalunya, però sense poder assegurar res. Sí que és cert que no hi 

ha notícies de que cap de les col·lectivitzacions agrícoles que fins aquell moment 

s'havien dut a terme es tirés enrrere.  
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2.2.3 Funcionament organitzatiu i accions 

econòmiques i socials de les col·lectivitats 

Com hem esmentat anteriorment, les empreses col·lectivitzades es van 

aplegar en agrupacions. Aquestes agrupacions presentaven diferències segons 

l’àmbit econòmic, el sector territorial que abastaven, o si eren legals o no. Tot i 

així tenien característiques comunes pel que fa a l’organització, i les accions 

econòmiques i socials. 

 

Funcionament organitzatiu 

El funcionament i l‘organització interna de les agrupacions era equivalent al 

de les col·lectivitzacions, però més complexa. Constava dels següents òrgans 

interns: 

- Assemblea General: Màxim òrgan de decisió 

Formada per: El conjunt de tots els treballadors (manuals, administratius, 

comercials, i tècnics) 

Encarregada de:  

- Discutir i definir les línies generals d’actuació 

- Escollir i (si és necessari) revocar els membres dels òrgans de decisió 

quotidiana i controlar-ne  l’actuació. 

- Consell d’Empresa: 

Format per: Representants escollits per l’Assemblea general 

Encarregat de: Direcció quotidiana tècnica i econòmica 

-Comitè Sindical: 

Format per: Representants escollits per l’Assemblea General 

Encarregat de: defensa quotidiana dels interessos immediats dels 

treballadors (remuneració,  condicions de treball, jubilació, etc.) 

- Interventor de la Generalitat: Només existent a les col·lectivitzacions 

legalitzades. 
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Format per: Individu nomenat pel Conseller d’economia a proposta i acceptat 

pels treballadors. 

Encarregat de: Mantenir la relació amb els organismes superiors de la 

Generalitat (conseller d’economia, Consell d’economia, etc.) 

 

Existia un equivalent de cadascun d’aquests tres òrgans a nivell general 

d’agrupació per a cadascun dels altres nivells d’organització (centre de treball, 

localitat, regió, etc.), que disposaven d’autonomia pel que feia al seu àmbit. I es 

donava especial importància a la fluïdesa i rapidesa de la intercomunicació tant 

vertical com horitzontal. 

 

Accions econòmiques significatives 

En un inici es van elaborar estadístiques, comptes d’explotació, etc. amb la 

finalitat de fer una reestructuració i una racionalització de l’activitat productiva, 

que implicà: 

- Centralització dels serveis administratius, comptables i comercials. 

- Supressió d’intermediaris amb la finalitat d’apropar el consumidor a la 

producció. 

- Canvi del tipus de productes degut sobretot a les necessitats de la guerra, i 

també a les noves necessitats socials. 

- Desenvolupament d’una nova política de substitució d’importacions que 

implicava la utilització de productes autòctons i fabricació de nous productes.  

- Millora tècnica i modernització de l’equip productiu. Aquesta millora, però, 

no pot ser atribuïda totalment al funcionament de les col·lectivitzacions ja que 

això ho va fer possible una inversió per part de la Generalitat ja que la majoria 

de la producció era de la indústria de guerra.  

 

Accions socials 

– Disminució de les diferencies salarials, arribant fins i tot en alguns casos a 

l’eliminació del salari. 
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– Creació de serveis d’assistència  (mèdica, clínica i farmacèutica) i de 

previsió social (malaltia, accident, part, incapacitat laboral i jubilació), 

gestionats i controlats pels mateixos treballadors. 

– Augment dels llocs de treball I repartiment d’aquest si era necessari, amb 

la finalitat d’eliminar l’atur. 

- Augment de l’atenció als interessos dels consumidors: augment de la 

qualitat dels productes i serveis (barberies, industria làctia, etc.) i facilitació en 

l’accés als productes i serveis. 

 

2.2.4 Causes del fracàs 

Recessió del procés revolucionari: Segons el transcurs estudiat dels 

processos de col·lectivització, sembla ser que el propòsit inicial de col·lectivitzar 

els mitjans de producció que tenia com a finalitat última la socialització global 

dels grups industrials, va ser aturat o retrocedit a partit de la tercera etapa, és a 

dir, dels fets de maig. A partir d’aquest moment el propòsit inicial es va anar 

degradant ja que les forces anarcosindicalistes que havien impulsat aquest 

propòsit, van perdre el poder paulatinament alhora que l’adquiria el govern 

republicà, amb interessos força diferents. 

Derrota definitiva: La causa indiscutible de la derrota va ser la victòria 

franquista i la conseqüent derrota republicana i implantació del règim feixista. 

 

2.2.5 Conclusions 

Des del punt de vista dels mateixos defensors del socialisme llibertari, 

L’experiència col·lectivista desenvolupada a Catalunya assoli, en termes 

generals, uns resultats clarament positius en l’aspecte econòmic i social. Afegint 

que comptà amb el ferm recolzament de la immensa majoria dels obrers, 

suposant una evidència d’això la baixa taxa d’absentisme laboral i la defensa de 

les col·lectivitzacions que van fer quan es van veure amenaçades. 

 A més, ressalten que es posà en evidència l’enorme capacitat creativa, 

organitzativa i productiva dels treballadors quan les empreses estaven en les 

seves mans i eren ells els qui decidien. I també solen fer referència a la millora 

productiva i tècnica en que es trobaven moltes indústries després de 

l’experiència col·lectiva. Però aquest fet, com ja hem esmentat anteriorment, no 
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es pot associar directament al funcionament de la indústria, ja que fou 

determinant la finançament de la Generalitat. 
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3. L’ANARQUISME AVUI 

3.1 Procés de creació d’una societat anarquista 

<<A les formes socials els hi passa el mateix que als éssers humans: 
neixen dificultosament, pugnant amb nombroses traves i paranys; creixes i es 
desenvolupen fins a arribar a un límit determinat, i , a partir d’aquest límit, 
comencen a declinar, envelleixen i moren. >> (Isaac Puente) 

Hi diferents propòsits d’organització que han postulat diversos teòrics 

anarquistes amb la fi d’arribar a una societat llibertària. Entre aquestes teories 

trobem la revolució social que es podria dur a terme amb actes terroristes, com 

defensà Kropotkin, o bé mitjançant l’acció i pressió sindical, com defensava 

Bakunin. 

Mitjançant les conclusions extretes sobre les causes de l’alçament de les dues 

societats analitzades (Catalunya a la guerra civil i la Comuna de París) s’observa 

que ambdós varen sorgir, a més de per motius de descontent popular causat 

majoritàriament per la superioritat de classes, per l’esistència d’un buit d epoder 

de l’Estat superat per les circumstàncies de la guerra, ja que les dues societats 

es van organitzar en associacions cooperativistes degut en gran part per la 

pressió bèl·lica. Aleshores, seria de gran dificultat especular sobre un possible 

pla de revolució, tenint en compte la complexitat de l’elaboració d’un mecanisme 

per a aconseguir la transició d’un sistema social capitalista a un d’anarquista. 

Doncs, ens proposem descriure diferents organitzacions actuals, que tot i no 

tenir com a objectiu la instauració directe d’un nou ordre social, simbolitzen 

mecanismes de pressió i crítica al sistema de funcionament de la societat actual 

i que per tant evidencien el descontent popular necessari per a dur a terme un 

procés de transició, i s’observa el grau d’eficàcia de l’organització assembleària, 

en un entorn no bèl·lic i on el buit de poder de l’estat es produeix de forma 

conscient mitjançant l’adquisició d’aquest poder per part de les empreses 

multinacionals. És el cas de diversos fòrums mundials o contracimeres, els 

anomenats moviments antiglobalització.  
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3.1.1 Moviments antiglobalització  

El procés de globalització s’observa coma  negatiu sobretot des del punt de 

vista de la globalització econòmica. Aquest procés implica la integració de les 

economies locals a una economia de mercat mundial on les formes de producció 

y els moviments de capital es configuren a escala planetària. Això comporta que 

sigui de gran importància el paper de les multinacionals, que tenen un gran 

poder sobre aquest mercat mundial, que alhora té les seves conseqüències 

sobre les polítiques de govern dels estats. També s’implanta la lliure circulació 

de capitals amb l’objectiu de la implantació definitiva d’una societat de consum 

mundial, és a dir, una societat que correspon a una etapa avançada del 

desenvolupament industrial i capitalista, que es caracteritza pel consum massiu 

de béns i serveis, degut a la producció massiva d’aquests. Doncs, s’entén la 

globalització econòmica com el triomf i implantació mundial del sistema 

capitalista, on, a la pràctica, s’observa que s’avança cap a un increment de la 

desigualtat social, on uns pocs (multinacionals) concentren el monopoli de la 

riquesa. 

Són aquests els motius generals que tenen en comú la lluita antiglobalització 

i la lluita llibertària, sigui amb el simple objectiu d’eliminar aquestes injustícies, 

o amb l’objectiu final d’implantar un nou sistema de funcionament. 

A partir dels anys noranta van començar a sorgir diversos fòrums alternatius 

on van començar a fer-se ressò les protestes contra una globalització injusta. 

Aquestes denúncies no provenien només dels exclosos i subalterns, sinó que 

també es van fer sentir les veus dels més benestants. Des de llavors, diverses 

reunions de caràcter mundial han anat acompanyades paral·lelament de 

mobilitzacions populars, com va succeir per primer cop a Seattle en una reunió 

de l’OMC (Organització Mundial del Comerç), i posteriorment a diverses 

trobades del G7 ( grup dels 7 països més rics del món), del Banc Mundial, o de 

l’FMI (Fons Monetari Internacional). 

Llavors començaren a formar-se els fòrums internacionals, iniciats a 

Portoalegre, on es debatien propostes i noves maneres d’afrontar la realitat.  

L’experiència de Portoalegre posà en practica els pressupostos participatius i 

altres iniciatives de democràcia directa. I d’aquests fòrums s’extreuen moltes 

idees per aplicar les experiències i una declaració final que recull els temes 

tractats. 
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3.1.1.1 ‘Anonymous’ 

Aquest moviment, conformat per una legió de 

ciberactivistes mobilitzats a la xarxa, pretén lluitar per la 

transparència, la llibertat d’expressió i els drets humans, 

sense cap tipus de vinculació a un moviment polític. És 

producte de la necessitat de mobilització contra un món 

cada cop més cínic i injust. És un moviment que s’ha 

conformat conversa rere conversa, idea rere idea, on la 

gent es va posant progressivament d’acord sobre una idea 

fins que la sort del consens espontani indica quina és el 

següent objectiu, és a dir, funciona com una assemblea cibernètica. Aquest 

moviment, com bé indica el seu nom, no té líders ni representants. Es tracta 

d’una unió de persones independents amb un interès comú, que s’organitzen i 

participen en accions particulars. Existeix des de fa més d’un lustre, però les 

darreres operacions més significatives s’han dut a terme aquest últim any. 

Aquestes són algunes de les actuacions més significatives que han dut a 

terme: 

- Atacs contra la llei Sinde (gener de 2011) : En vista de la proposta de la llei 

Sinde ‘renovada’ (relativa la regulació de webs i a la protecció de la propietat 

intel·lectual) que implica una forta restricció pel que fa a l’àmbit que abasta, el 

moviment va atacar la web del Senat Espanyol com a signe de protesta. Aquest 

atac ve estar seguit de diversos actes de pronunciament contra aquesta llei.  

- Derrocament de les webs oficials de Tunísia (gener de 2011): Després de 

divulgar uns documents de Wikileaks relacionats amb la corrupció a Tunísia i en 

plena crisi política, es van atacar diverses webs oficials del país en suport al 

poble tunisià. 

- Atac a les webs del Ministeri d’Informació egipci i del partit del president 

Mubarak (gener 2011) 

S’observa que aquest moviment, a diferència de la majoria de fòrums 

mundials que constitueixen un espai de debat tot i que no s’arribi a conclusions, 

arriba a decisions concloents i desenvolupa accions concretes. 

 

Símbol del col·lectiu  
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3.1.1.2 Moviment 15M  

<<És la nostra obligació vetllar tots junts perquè la nostra societat segueixi 
sent una societat de la qual puguem sentir-nos orgullosos, i no aquesta 
societat d'indocumentats,d'expulsions, de sospites pel que fa a la immigració, 
no aquesta societat en la qual esposen en qüestió les pensions, els èxits de la 
Seguretat Social, no aquesta societat on els mitjans de comunicació estan en 
mans dels poderosos.>>  Stephen Hessel 

 Els pertanyents a aquest moviment són anomenats ‘Indignats’, ja que en 

part fou inspirat pel llibre Indigneu-vos! De Stephen Hessel. El llibre és un 

al·legat de mobilització destinat a la joventut, incitant als joves a deixar de 

banda la indiferència en aquests temps adversos. L'autor va ser combatent de la 

resistència francesa i diplomàtic, va viure l’horror d'un camp de concentració i 

va ser membre actiu de la Resistència durant la II Guerra Mundial. Per això fa 

referència a la dificultat del jovent actual a mobilitzar-se envers un objectiu 

ferm, ja que al contrari que anteriorment, la societat actual no té un element 

individual responsable de la necessària indignació de la població, sinó que són 

molts factors referents al sistema de funcionament els que desperten aquesta 

sensació. 

Aquest moviment s’inicià a Espanya, amb una manifestació convocada per la 

plataforma ‘Democracia real ya’, amb el següent manifest: 

 

- Crítica al sistema capitalista: 

El funcionament actual del sistema econòmic i de govern no atén les que 

haurien de ser les  prioritats de la societat (la igualtat, el progrés, la solidaritat, 

el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, el 

benestar i la felicitat de les persones) ni garanteix totalment els drets bàsics 

(dret a l’habitatge, al treball, a la cultura, a la salut, a l’educació, a la 

participació política, al lliure desenvolupament personal i el dret al consum dels 

bens necessaris per a una vida sana i feliç) i és un obstacle per al progrés de la 

humanitat. A més aquest sistema fomenta la desigualtat social a causa de 

l’ànsia i acumulació de poder en un grup reduït, que produeix crispació i 

injustícia. I això porta a la violència, que s’ha de rebutjar 

 

- Crítica a la classe política: 

La democràcia surt del poble així que el govern ha de ser el poble. Però en 

aquest país la major part de la classe política ni tan sols ens escolta. La seva 

funció hauria de ser portar la nostra veu a les institucions, facilitant la 
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participació política ciutadana mitjançant línies directes i procurant el més gran 

benefici per al gruix de la societat, no la de enriquir-se, atenent només als 

interessos dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder mitjançant una 

dictadura bipartidista encapçalada pel PP i el PSOE. 

 

-Necessitat d’una revolució ètica: 

S’han posat els diners per sobre de l’ésser humà i s’ha de posar al nostre 

servei. Els individus són persones, no productes de mercat, no són només el que 

compren, sinó que també importa perquè ho compren i a qui l’hi compren. 

Partint d’aquestes idees bàsiques, que en molt s’assemblen a una denúncia 

llibertària, els ‘indignats’ van establir acampades en forma de protesta en 

diferents ciutats de l’estat espanyol. Les acampades s’organitzaven en 

comissions, i es realitzaven assemblees. També van tenir un paper important les 

xarxes socials com a via de difusió de totes les decisions i propostes que 

s’acordaven a les assemblees. 

 

Acampada Bcn 

A continuació exposem les característiques de funcionament de l’acampada 

de Barcelona, ja que és la més propera i per tant va poder ser objecte del 

nostre estudi. 

-  Inici: 16 maig  

- Característiques espacials: S’instal·là a la Plaça Catalunya, on es van 

construir diverses cabanyes corresponents a algunes de les comissions, i on 

tothom hi podia accedir per participar-hi o informar-se. 
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- Comissions:  En un inici constava de les més bàsiques, però finalment 

constava de 16, cadascuna de les quals s’ocupava dels següents àmbits: 

activitats, autoorganització, continguts, cultura, difusió, diversitat funcional, 

educació, extensió, feminisme, hort (encarregats de l’hort que es va cultivar 

enmig de la plaça), informàtica, infraestructures, internacional, medi ambient, 

salut, i vaga i mobilitzacions. 

- Assemblees: Se celebrava una cada nit, i es convocaven de més generals 

amb temàtica concreta sovint setmanalment. 

Mapa de l’acampada de Plaça Catalunya 
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- Fi de l’acampada: Es decidí de forma assembleària la desintegració de 

l’acampada amb l’objectiu de fomentar les assemblees per barris o pobles, de 

caràcter més reduït, i millor funcionament. 

A Sant Just Desvern existeix també una organització assembleària resultat 

d’aquet moviment, que es reuneix setmanalment, i consta de pagina web i d’un 

grup a la xarxa social facebook que consta de 102 membres, tot i que a les 

assemblees la participació és molt més reduïda. 

 

 

3.2 Funcionament d’una societat anarquista 

En aquest apartat ens proposem desenvolupar les característiques de 

funcionament d’una hipotètica societat anarquista. Donat que l’organització  

completament anarquista d’un poble en tots els seus aspectes: econòmic, 

jurídic, ‘polític’, etc. correspon a una societat sense precedents, amb l’objectiu 

de confirmar o desmentir l’efectivitat de la pràctica anarquista, establim un 

possible funcionament social basat en l’antiautoritarisme, la justícia social, 

l’abolició de la propietat privada, i la llibertat individual i col·lectiva, des dels 

punts de vista de l’economia, el govern, la justícia, i l’educació. Per a fer-ho  

utilitzem una comparació amb l’actual sistema capitalista, i ressaltem les 

avantatges de l’anarquisme sobre aquest, des de cadascun dels punts de vista 

esmentats. Per a establir els principis d’aquest funcionament ens basem en els 

coneixement sobre l’anarquisme en general exposats fins al moment, en les 

conclusions extretes de l’anàlisi realitzats de pràctiques de cert caràcter 

anarquista, i en certs precedents referencials resultat d’una recerca amb 

l’objectiu d’argumentar cadascun dels propòsits de funcionament, amb la 

referència de fets històrics o actuals. 

 

3.2.1 Economia 

3.2.1.1 Necessitats i producció 

<<L’utòpic és pensar que es pot tenir més i més en un planeta finit>> 
(Carlos Taibo) 

Inicialment cal distingir entre una societat basada en la necessitat  i una 

societat basada en la suficiència. El nostre sistema capitalista actual és basat en 
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la necessitat, ja que genera necessitats constants. En una societat basada en la 

suficiència no es generarien necessitats, així doncs, estaria encaminada a 

satisfer només les necessitats més bàsiques. 

 

Necessitats en el sistema capitalista 

El capitalisme té com a objectiu aconseguir el màxim nivell de producció, i un 

creixement il·limitat de bens.  Això comporta: 

- Hàbits de consum desmesurat o innecessari: Les necessitats són allò al que 

és impossible sostreure’s o resistir, i l’activitat econòmica produeix béns i 

serveis adreçats a satisfer aquestes necessitats. Doncs, la fi de l’activitat 

econòmica és el consum dels béns i serveis per a satisfer les necessitats, és a 

dir, que en teoria la producció es regula en base a les necessitats. Però aquestes 

necessitats no depenen només de la psicologia dels individus, depenen de la 

producció i no a l’inrevés. 

L’actual sistema econòmic té com a finalitat l’increment constant de la 

producció, per tant és necessari incrementar la demanda, i per tant crear 

necessitats, per a que els bens siguin consumits, així doncs, moltes de les 

actuals ‘necessitats’ no són impossibles de sostreure de la vida humana. Per 

exemple: Es produeix un vehicle, és necessari crear demanda mitjançant la 

creació de necessitats en la població i això s’aconsegueix gràcies a la publicitat, 

que es comporta com un estímul que generarà el consum del vehicle. 

Doncs, l’interès principal és el desenvolupament del sistema productiu, i per 

tant les necessitats al estar en funció de la producció, creixen al mateix ritme 

que el desenvolupament d’aquesta. 

- Problemes ecològics: Les elevades quantitats de producció i consum, també 

tenen un gran efecte sobre el planeta. L’intent constant d’elevar la producció 

implica l’aprofitament i la màxima explotació possible dels recursos naturals. I 

alhora el consumisme genera gran nombre de residus.  

Hi ha diferents col·lectius que prenen consciència d’alguns d’aquests 

problemes i prenen la iniciativa per a dur a terme alguns canvis significatius a la 

societat.  

Un exemple d’alguns d’aquests col·lectius són els ‘Pobles en transició’: 

Es tracta de comunitats que tracten de crear una societat autosuficient que 

van sorgir l’any 2005. 
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Aquestes iniciatives de transició són una proposta emergent i evolutiva en 

sostenibilitat a nivell de comunitat. Parteixen de dos problemes inicials: 

-El zenit del petroli: Es tracta de la fi del petroli barat i abundant. 

-El canvi climàtic: Augment de la temperatura mitjana de la terra que podria 

comportar el desgel dels pols, degut a l’efecte hivernacle causat per l’increment 

de CO2 a l’atmosfera. 

Partint de la idea de que la vida amb menys energia és inevitable, que els 

habitatges actuals no tenen la robustesa per a afrontar el xoc energètic 

conseqüent al zenit del petroli,  tracten de planificar l’arribada d’aquest 

moment, anticipant-se, i mitjançant actes col·lectius i immediats. Creen 

comunitats amb resiliència, és a dir, amb capacitat de no col·lapsar amb les 

escassetats de menjar o combustible, i amb flexibilitat enfront les possibles 

alteracions. Desitgen crear noves formes de vida més enriquidores, més 

connectades, i que reconeixen els límits biològics dels nostre planeta. 

 

Societat suficient 

Una societat suficient, seria aquella que se centraria només en la satisfacció 

de les necessitats bàsiques per a garantir la supervivència i el benestar de la 

població. Així doncs, no es crearien noves necessitats a causa del menester 

d’augment de la producció propi del capitalisme, sinó que s’establiria una 

activitat econòmica estable, dirigida a satisfer sempre un cert nombre de 

necessitats. Aquestes necessitats podrien variar a causa del desenvolupament 

de la societat, però això al contrari que en l’economia capitalista no implica que 

hagi d’augmentar el nombre de necessitats. 

A més, això implica un aprofitament sostenible dels recursos, en 

reconeixement dels límits biològics del nostre planeta, intentant crear 

comunitats amb el màxim grau d’autosuficiència. 

 

3.2.1.2. Funcionament del sistema econòmic 

Un sistema econòmic anarquista defensa diversos models de funcionament 

sempre que segueixin els conceptes bàsics de l’anarquisme. S’espera que les 

associacions d’individus o les comunes seleccionin la seva organització 

econòmica que els afavoreixi respecte els seus propis interessos. Doncs, l’únic 

concepte remarcable és l’autoorganització, sense poder central, de lliure 
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coordinació o lliure interacció. També és destacable el rebuig a l’estatisme 

(intervenció de les organitzacions públiques) i al mercantilisme que es 

consideren formes de coacció. 

 

Sistema capitalista actual 

El capitalisme inclou formes d’activitat econòmica que són considerades pels 

anarquistes com a opressives: 

- La propietat privada.: Sobre aquesta va dirigida una de les principals 

crítiques de l’anarquisme (les bases d’aquesta crítica s’expliquen al punt 1.1.2), 

i és alhora un dels conceptes que fonamenten el capitalisme.  

- Les rentes de propietat: Partint de la base que planteja la crítica a la 

propietat privada de que no ha d’existir la diferència entre propietari  i posseïdor 

d’un bé, no té sentit el pagament d’aquesta renta. 

- Les relacions jeràrquiques de producció. Qualsevol tipus de jerarquia 

imposada comporta la coacció per part dels individus de major rang sobre els de 

menor. 

- L’obtenció de beneficis en els intercanvis. Un intercanvi en sí no suposa 

beneficis per a cap de les parts, però en el sistema capitalista els intercanvis 

suposen un benefici per a alguna de les parts. (*) 

- El treball assalariat i l’extracció de la plusvàlua per part dels empresaris. La 

plusvàlua és el valor que crea el treball no remunerat d’un treballador assalariat 

per sobre de la seva força de treball. L’empresari capitalista s’apropia d’aquest 

valor, en concepte del risc que corre en realitzar qualsevol inversió. Però aquest 

valor prové del fruit del treball de l’assalariat, i per tant, la no remuneració 

d’aquest treball i l’apropiació d’aquest benefici per part de l’empresari, suposa 

una infravaloració del treball mateix. 

- Obtenció d’interessos en préstecs. El préstec suposa una forma d’opressió, 

en quant a que no hi ha fonament real per als beneficis que se’n deriven i es 

dóna en causes de necessitat. 

Aquest sistema a més d’estar basat en la lliure iniciativa i la lliure 

competència, funciona amb una economia de mercat, és a dir, basada en la llei 

de la oferta i la demanda. En aquest sentit cal destacar els problemes dels 

mercats que afecten a la societat: 
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- Hi ha una tendència a degradar la societat soscavant els propis fonaments 

de l’economia de mercat: Es fomenta l’individualisme que corroeix la substància 

moral de la societat creant una competència que tendeix a eliminar-se, i una 

deshumanització degut a que cada cop més  la gent només es maneja i s’entén 

en el mercat dels preus. 

- Els mercats no poden proveir amb totalitat els béns públics que la societat 

necessita per a subsistir. 

- Externalitats negatives: Una externalitat és un perjudici o benefici que 

experimenta un individu o empresa a causa d’accions executades per altres 

individus o entitats. Però la majoria de les externalitats resulten negatives, en 

que una empresa realitza una activitat de la qual no assumeix tots els costos i 

part d’aquests són traspassats a la societat en general. El fet està relacionat 

amb la tendència de l’economia de mercat a socialitzar costos i privatitzar 

beneficis. 

- Crisis periòdiques: Els cicles econòmics de l’activitat econòmica es 

caracteritzen per tenir fases d’expansió i contracció consecutives. Les fases 

d’expansió corresponen a un creixement i prosperitat econòmica, en canvi les 

contraccions generen crisis que afecten negativament a l’economia de la major 

part dels ciutadans. Per tant les crisis econòmiques són característiques del cicle 

de l’economia de mercat. 

- La acció il·limitada del mercat agreuja les desigualtats. 

- El dinamisme il·limitat genera desequilibris: Les crisis, l’atur i la inflació 

(increment dels preus de béns i serveis), etc. són conseqüència de la lliure 

dinàmica de l’activitat econòmica. 

- El repartiment eficient dels recursos i riquesa no implica que sigui just. 

 

Propòsit de funcionament 

Tot i que hi ha diferents tipus de teories econòmiques anarquistes, considero 

que un  sistema de funcionament basat en  una barreja dels principis de  

l’anarcosindicalisme, l’anarcocomunisme, i el col·lectivisme seria el més eficaç, 

ja es van posar en funcionament de la Comuna de París, Catalunya a la guerra 

civil, i els pobles en transició, amb eficàcia. 

Es partiria de la idea col·lectivista d’establir la propietat col·lectiva de la terra, 

les matèries primes, i els instruments de treball, i la apropiació del total del 

producte del treball per part dels treballadors. La distribució dels béns es 
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realitza per decisió col·lectiva i proporcional al treball realitzat. I la propietat ha 

de ser social i administrada col·lectivament pels ciutadans reunits en petites 

associacions, que correspondrien als sindicats. I de la teoria anarcocomunista de 

que la distribució de la riquesa segons les necessitats de cadascú permet un 

repartiment del treball segons les capacitats de cadascú i més equitatiu. Però 

tots els homes capacitats per a treballar tenen les mateixes necessitats com a 

ésser humans, per tant en aquests s’aplicaria la norma col·lectivista de que el 

repartiment de la riquesa és en base al treball realitzat, que alhora ha de ser 

equitatiu per a tothom, i per als nens i discapacitats s’aplicaria la norma 

comunista del repartiment dels béns i serveis en base a les necessitats, ja que 

aquests dos col·lectius poden tenir diferents necessitats.  

El funcionament constaria de tres fases: 

1. Organització assembleària local: 

El funcionament general de la societat estaria coordinat per assemblees 

populars. En aquestes, pel que fa al punt de vista econòmic, es decidiria quins 

són els béns i serveis necessaris per a la supervivència i benestar de la 

comunitat. A més si es tractés d’un conjunt de comunitats en una zona més 

amplia, es farien assemblees regionals per a equilibrar les diferències de 

producció de cada comunitat, és a dir, intercanviar béns inaccessibles per a 

algunes comunitats a causa de factors climàtics, ambientals, de recursos, etc. 

 

2. Organització sindical: 

Un cop establerts els béns i serveis necessaris per a la comunitat, totes les 

persones capacitades es repartirien el treball necessari per a la producció 

d’aquests béns i serveis. Cada individu seria lliure de triar el seu treball que 

volgués desenvolupar i aquest seria sempre revocable. Doncs, degut a que la 

identitat del treball, la comunitat d’ofici i de preocupacions professionals creen 

un poderós impuls associatiu, es crearien el que són avui en dia els sindicats, o 

agrupacions menors d’indústria, que prendrien un paper molt més important. 

Tots els ciutadans capacitats per a treballar haurien de formar d’aquests 

sindicats, on mitjançant assemblees s’encarregarien de calcular la producció 

mitjana necessària per a satisfer les necessitats de tota la comunitat respecte al 

bé o servei corresponent a cadascun i repartir el treball necessari entre els 

components del sindicat, i d’establir la qualitat mitjana dels productes o la 

qualitat o tipus de servei i d’assegurar l’aportació del treball necessari acordat 

de cadascun del components, entre d’altres decisions necessàries. 
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3. Repartiment de béns i serveis. 

S’establirien comunes, on tots els ciutadans podrien disposar dels béns 

dipositats pels productors. Però, aquells ciutadans que no complissin amb el 

treball assumit i acordat als sindicats, tindrien una penalització. Tot i que 

s’esperaria, ja que l’anarquisme es basa en la cooperació, que això no passés, el 

tipus de penalització, que podria consistir per exemple en la privació dels serveis 

menys essencials, seria acordada per les assemblees comunitàries.  

 

Ús i gaudi de les coses 

Pel que fa a la propietat privada, o individual, es converteix en propietat 

col·lectiva pel que fa als béns i serveis en general. Tothom (amb excepció dels 

qui no compleixin amb el seu treball acordat) tindria dret a gaudir de tots els 

béns i serveis posats  a disposició per part dels ciutadans de la comunitat.  

Però hi ha el cas particular de la vivenda. Tothom tindria dret a construir-se 

una casa o ocupar-ne de desallotjades. En aquest aspecte, tenint en compte que 

no existiria la propietat individual, una vivenda seria inalienable, amb la finalitat 

de respectar el dret al ús i gaudi d’aquesta al seu posseïdor. Però si la vivenda 

és abandonada i per tant deixa d’existir l’ús d’aquesta, ja no hi ha posseïdor, 

així doncs, la vivenda deixa de ser inalienable. Però el temps d’abandó mínim 

per a considerar que una vivenda ha deixat de tenir posseïdor, s’hauria de 

concretar en assemblea local. 

En conclusió es pot observar que el propòsit de funcionament talla amb la 

propietat privada, les relacions jeràrquiques de producció, i l’obtenció de 

beneficis en els intercanvis, la obtenció d’interessos en préstecs, les rentes, el 

treball assalariat i el capital en general, que es consideren formes d’activitat 

econòmica opressives. 

En aquest sistema de funcionament en comptes d’incitar a l’individualisme i la 

competència deshumanitzadores, es fomenta i practica el cooperativisme. La 

comunitat es veu proveïda de tot el necessari per a satisfer les seves 

necessitats. Ja no es socialitzen costos ni es privatitzen beneficis ja que ambdós 

recauen en la comunitat en general. I s’acabaria amb les crisis econòmiques 

periòdiques i les desigualtats socials. I inclouria altres avantatges com un medi 

ambient millorat, i una població menys estressada, degut a una major 

estabilitat. 
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Però, no s’acabaria amb les externalitats, ja que tot i no existir la figura del 

capital, si fallés alguna part de la producció degut a la mala acció d’un o més 

individus, les conseqüències caurien sobre la resta de la societat. 

 

3.2.3 Sistema d’autogovern 

Tenint en compte la necessària abolició de l’autoritat per a la conformació 

d’una societat anarquista, a partir de l’anàlisi de la Comuna de París i de 

Barcelona a la guerra civil, s’observa que la pràctica que sorgeix de forma 

natural de l’home és la lliure associació, que mitjançant assemblees i 

democràcia directa, permet la participació de tots i cadascun dels ciutadans amb 

capacitat de decisió en l’elecció del tipus de funcionament dels diferents 

aspectes de la vida social. 

 

Sistema actual 

Hi ha diferents factors del sistema governamental actual que causen 

inestabilitat política i /o desconcert social. I que acusen l’autèntica expressió de 

la sobirania popular. Alguns d’aquests factors són: 

- El tancament i la rigidesa dels partits polítics, i la manca de la democràcia 

interna necessària per a assegurar la democràcia real. 

- La corrupció: els partits polítics estan cada cop més relacionats amb 

interessos privats, ja sigui per obtenir tractes de favor com per a ocupar càrrecs 

importants. Així doncs, els partits es converteixen en molts cassos, en un mitjà 

d’obtenció de beneficis privats. 

- El Parlament és visualitzat per part de la majoria dels ciutadans, com una 

institució llunyana, allunyada de la realitat social. Aquest fet implica també una 

visió desconfiada envers la classe política per part de molts ciutadans. 

- Sovint mana l’economia per sobre del desig popular: Degut a diversos 

factors que caracteritzen l’economia capitalista, sovint les prioritats polítiques 

han d’anar adreçades a millorar l’economia, siguin quines siguin les 

conseqüències per a aconseguir aquesta millora. Per exemple, en la crisi actual, 

el govern es veu obligat a dur a terme nombroses retallades socials que afecten 

a la vida de tots els ciutadans. 
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Propòsit de funcionament 

Es tractaria d’assemblees locals, on participarien o podrien participar tots i 

cadascun dels ciutadans amb capacitat de decisió. Cal remarcar que per sobre 

de tot acord assembleari, es trobaria el respecte a les lleis morals comunes del 

gènere humà, és a dir, no seria apreciable cap acord que anés en contra de la 

ètica, així s’assegura el respecte, la igualtat i la justícia social.  El funcionament 

de les assemblees consisteix  en un debat dels temes a tractar, que finalitzaria 

amb una expressió del desig popular mitjançant l’acord entre tots els ciutadans, 

o en les decisions més complexes, mitjançant la democràcia directa. Caldria una 

organització inicial, on s‘establirien tots els aspectes necessaris per al 

funcionament de la societat: 

-En relació amb els aspectes econòmics, tal i com he explicat anteriorment, 

s’hauria de decidir quins són els béns i serveis mínims necessaris per a 

assegurar la supervivència i benestar de la comunitat, un cop establert això es 

coordinaria l’associació en sindicats i es durien a terme els pactes entre aquests, 

a més d’altres decisions necessàries ja explicades an l’apartat anterior. 

-En relació al sistema de protecció de drets, caldria organitzar el 

funcionament d’aquest (que es detalla en el següent apartat), com a un servei 

més, necessari per al benestar de la població. 

A més, se celebrarien assembles periòdiques amb la fi de resoldre els 

problemes o conflictes que anessin sorgint, per a anar millorant el sistema 

d’organització, i dur a terme els canvis periòdics de funcionament, com per 

exemple el canvi de sindicats per part dels individus, etc. 

Així, s’acaba amb els problemes interns dels partits ja que aquests deixen 

d’existir, amb la corrupció ja que no existeix superioritat de poder, tothom té el 

mateix grau de decisió, amb la desconfiança ciutadana de la classe política, ja 

que desapareix la distinció d’aquesta, tothom participa en la política, i amb les 

conseqüències negatives de la intromissió de l’economia en la política, 

mitjançant la desaparició de l’economia capitalista. 

 

3.2.4 Sistema de protecció de drets 

Com en tota societat, ha d’existir algun tipus d’organització destinada a 

garantir els drets dels ciutadans. El dret subjectiu de cada persona existeix per 

a ser exercitat pel seu titular i cobra vida, precisament, mitjançant l’exercici de 

les facultats que comporta, així, l’exercici del dret no depèn , només, de la 
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voluntat del seu titular sinó també de la col·laboració de les altres persones, que 

han de respectar-lo. Entenem, doncs, que existeixen uns drets naturals i 

inherents a cada persona. Per això l’ésser humà ha buscat sempre la protecció 

d’aquests drets per a garantir-los i fer-los respectar.  

 

Evolució en la resolució de conflictes o protecció de 

drets. 

En un principi dels temps s’exercia la venjança il·limitada com a resolució de 

conflictes, és a dir, cada individu perseguia a l’autor del delicte , això suposa el 

reconeixement de que amb l’ús de la força es pot aconseguir la solució 

d’aquests conflictes.  Avui dia, aquest mecanisme de protecció de drets està 

exclòs del món del Dret, i per tant, prohibit.  La idea de la necessitat d’aquesta 

prohibició la defensa molt bé Hobbes ( filòsof i polític del segle XVII) en el seu 

llibre el Leviatàn (1651), on defineix l’estat de naturalesa de l’home, que essent 

l’expressió d’aquesta autotutela de drets, comporta moltes guerres i conflictes. 

És a dir, que el fet de que la gent es prengui la justícia per comte propi, 

suposaria una cadena de venjances il·limitades que desencadenarien en 

confrontacions perpètues, on “ l’home seria un llop per a l’home”. Doncs, 

Hobbes considera que en aquest estat de naturalesa on l’home té plena llibertat 

per a defensar els seus drets inherents de manera individual, és tan perjudicial 

per a la societat que seria necessari que cadascún dels individus cedissin part 

d’aquesta llibertat a una autoritat superior, de manera que , aquest, ostentaria 

el monopoli de l’ús de la força. Aquest traspàs de la voluntat individual a tercers 

per a la resolució de conflictes s’anomena heterotutela, ja que la tutela dels 

drets no la ostenta el titular dels drets sinó aquests tercers.  

 

Sistema actual: 

El sistema empleat en la justícia actual està basat en l’heterotutela, on es 

presumeix que cada ciutadà ha cedit al Poder Judicial, que està col·locat en una 

posició superior, la facultat d’imposar la solució de cada conflicte. Es reconeixen 

també, tot i que en menor mesura, figures com la mediació, la conciliació i 

l’arbitratge, que formen part també de l’heterotutela però en aquests casos el 

tercer no té el monopoli de la força. 

Alguns problemes de la justícia actual: 
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-Politització: Hi ha diferents fets que vinculen el Poder Judicial amb el Poder 

Executiu, com per exemple el fet que el President del Govern és qui designa els 

presidents del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem.  

- Lentitud burocràtica: La magnitud i complexitat de les tramitacions 

jurídiques comporta que la resolució de conflictes s’allargui, sovint 

exageradament. I aquest fet pot ser causa d’atenuant per a condemnats o bé 

pot prorrogar exageradament el cobrament de deutes, etc. 

- Complexitat burocràtica: Hi ha una falta d’informació sobre les etapes a 

seguir en els processos posteriors a la demanda. 

- Corrupció judicial i policial 

- Manca d’efectivitat de les presons: Les presons actuals tenen una taxa molt 

baixa de reinserció dels presidiaris. 

 

Propòsit de funcionament: 

En un sistema anarquista no es podria acceptar el funcionament de la Justícia 

actual, per diferents motius: 

- Les presons minven absolutament la llibertat individual 

- El presumir que cada individu cedeix part de la seva facultat al Poder 

Judicial , que, entès com a superior, dicta sentències que s’han de complir, és 

una expressió d’autoritat. 

Però tampoc seria acceptable el lliure desenvolupament de l’autotutela ja 

que, com he esmentat abans aquesta sol desencadenar  

Per tant, he elaborat un mecanisme de funcionament d’un sistema de 

protecció de drets ideat a partir d’una composició entre el sistema actual 

d’arbitratge civil (utilitzat en escassos casos i molt precisos) i arbitratge 

internacional, i el sistema romà de magistrats i jutges. 

El funcionament constaria de tres factors:  

- Arxiu d'enregistrament de costums: Es tracta d'un arxiu on es trobarien els 

casos i resolucions de conflictes més rellevants. És important entendre que no 

són les lleis les que fan les costums sinó al revés. Les costums, per el 

reconeixement tàcit, prenen forma de lleis. Però si aquest reconeixement no és 

universal, les lleis esdevenen una imposició i una forma de coacció. Hi ha moltes 

lleis actuals que són exemples d'aquesta no universalitat, com per exemple la 
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llei Sinde, que, per a molta gent suposarà una forma de coacció. Per això es 

tindrien en compte les costums fonamentades en la moral, que han de ser 

necessàriament universals.  S'arxivarien i estarien a disposició de tothom. Seria 

convenient la difusió d'aquestes costums i la difusió de la consulta d'aquestes 

per tal d'evitar els conflictes.  

 - Resolució de conflictes: Aquí entra en joc la figura que correspondria a una 

barreja entre els arbitres i els jutges i magistrats romans. La particularitat dels 

arbitres consisteix en l'existència d'una llista de persones especialitzades en 

diferents branques de coneixement, que serien escollides per a dur a terme la 

resolució d'un conflicte. Els magistrats romans eren els encarregats facilitar el 

resultat donant un acord entre les parts, i la sentència d'aquest era obligatòria 

acatar. Els jutges en canvi emetien l'opinió sense coneixements jurídics previs. 

Ambdós amb la obligació de fonamentar i argumentar qualsevol decisió presa. 

Existeixen dos tipus de conflictes:  

• conflictes amb voluntat prèvia en ambdues parts: Es tracta de dues 

persones amb voluntat de solucionar un conflicte comú. Aquestes persones 

haurien d'escollir per consens un àrbitre d'una llista. Ambdues parts es 

comprometen prèviament a acceptar la solució proposada o donada per l'àrbitre, 

que tindria el paper de jutge romà. 

• conflictes amb obligatorietat de comparèixer: Es tracte de conflictes que 

posen en perill la igualtat social, entenent per posar en perill aquesta igualtat 

qualsevol acte que atempti greument contra la integritat de les persones, etc. 

Per tant, tot i ser una imposició, degut a la gravetat que suposa el conflicte seria 

necessària la compareixença de la part imputada. Aquí seria més eficaç que el 

paper d’àrbitre no fos individual sinó que es tractés d’un jutjat, escollit de igual 

manera per consens entre la part denunciant i la imputada. Aquí el jutjat tindria 

el paper de magistrat romà ja que la seva decisió hauria de ser acceptada per 

les dues parts. 

- Reinserció de cometedors de conflictes que posen en perill la igualtat social: 

Un cop et jutjat hagués determinat la validesa de l’acusació, delegarien la 

decisió sobre el que seria necessari fer amb l’imputat a experts en àmbits 

relacionats amb la reinserció. És a dir, en comptes de les presons, els 

cometedors d’actes de menor grau de perillositat passarien a mans de 

treballadors i educadors socials, si fos necessari passarien a mans de psicòlegs, 

si amb això no fos prou psiquiatres, i en última instància en centres de 

reinserció, que no podrien ser obligatoris ja que és una forma de privació de 

llibertat, per tant l’imputat hauria de decidir entre l’internament o l’expulsió de 
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la societat. Cal tenir en compte, però, que aquells qui visquessin en una societat 

anarquista serien majoritàriament defensors dels seus principis, així doncs, en 

teoria cap defensor dels principis anarquistes prioritzaria el benestar pròpia al 

de la societat, ja que la societat col·lectiva té la mateixa importància que la 

individual. 

 

3.2.5 Educació 

Entenem per educació l’assimilació dels valors i comportaments que regeixen 

el funcionament d’una societat per part dels individus que la formen. Per tant, la 

societat i els seus models de funcionament depenen de l’educació per 

perpetuar-se en el temps, i alhora l’educació és un reflex de la societat. A més, 

en una societat anarquista és probablement la part més important per al 

desenvolupament i per a assegurar la durada d’aquesta, ja que parteix de la 

base de la bondat humana, i per tant, l’assimilació de valors morals i de 

consciència de comunitat  de cada individu són imprescindibles per al 

funcionament òptim de la societat.  

 

Exemples pràctics d’educació llibertària: 

Escoles llibertàries del s.XIX creades per teòrics anarquistes: 

- “L’Orphelinat  de Cempuis”, creat i dirigit per Paul Robin, qui va posar en 

practica les seves teories sobre l’educació integral. Es pretenia ensenyar als 

alumnes des de l’ateisme i l’internacionalisme, amb l’objectiu de formar-los de 

forma global, tant física, intel·lectual, com moralment. Es va haver de tancar 

per denúncies per part de l’església a Paul Robin. 

- “La Ruche”, una escola dirigida i creada per Sebastien Faure, que fou 

inspirat per Paul Robin. S’impartia educació tant a orfes com a fills d’obrers i 

gent sense recursos, gratuïtament. S’impartia una educació general, i 

ensenyament tècnic i professional, en un marc d’alimentació sana i contacte 

constant amb la natura. Era igual d’important l’ensenyament teòric que el 

pràctic. A més qualsevol forma d’autoritat inqüestionable, les recompenses, i els 

càstigs, estaven prohibits. Tractaven d’inculcar valors morals, destacant el 

respecte a l’autonomia dels nens, la falta de rangs o classificació ( a excepció de 

determinats grups d’edat) , l’educació sexual i l’educació mixta. Va tancar a 

causa de la guerra.  
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Escola creada al s.XX que està en funcionament actualment: 

- la Escuela Libre Paideia, va ser creada l’any 1978, a Mérida. Funciona com 

una cooperativa. 

Segons l’informe de pràctiques d’un estudiant de magisteri, en les primeres 

etapes de l’escola : Els resultats obtingut en els alumnes són: Una llibertat 

individual amplia, una capacitat creativa molt bona, un ampli desenvolupament 

mental per sobre de la mitja. 

S’aconsegueix inculcar els següents valors: La no-discriminació, la no-

violència, el diàleg com a forma de solucionar els conflictes, un fort sentit de la 

responsabilitat personal, una excel·lent capacitat d’adaptació a situacions noves, 

i una gran llibertat individual.  

Funcionamet de l’educació llibertària: 

Tot i que hi ha agut moltes i diverses teories sobre pedagogia que s’han 

relacionat amb el moviment anarquista, em centro en el que en manuals i 

històries de l’educació qualifiquen com pedagogies llibertàries, antiautoritàries o 

anarquistes. 

La pedagogia llibertària és una forma diferent a la que estem acostumats de 

percebre l’educació. Si l’anarquisme busca una transformació global de la 

societat, llavors és necessari potenciar molts valors que no destaquen en la 

societat actual. Això és pot aconseguir a través de l’educació mitjançant el 

suport mutu, llibertat, igualtat ètica i col·lectiva, solidaritat, responsabilitat i 

dignitat. És important que aquest valors siguin adquirits a edat primerenca, 

quan encara no han influït negativament sobre nosaltres la societat, la família, 

el poder, y els mitjans de comunicació. Tot i així aquesta educació ha de ser una 

forma de funcionament de vida dels ciutadans. Les idees de pedagogia llibertaria 

estan enfocades a crear un ambient just, solidari i participatiu. 

Els principis generals de la pedagogia llibertaria són: 

- Autonomia de l’individu: En contra de les dependències jerarquitzades, cada 

individu té drets y obligacions assumides voluntàriament, responsabilitat 

col·lectiva i respecte, ja que són necessaris per a la realització de l’autonomia de 

la resta d’individus . Els alumnes afronten els seus propis problemes, creen les 

seves pròpies conviccions i raonaments.  

- llibertat col·lectiva: la llibertat tant individual com col·lectiva a fi de 

fomentar la responsabilitat en viure en grup. 
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- No autoritat: Ningú té una màxima autoritat, es tracta de prendre decisions 

col·lectives i obertes mitjançant compromisos assumits. 

- Coeducació sexual i social: Una educació igual i conjunta sense separació 

per motiu de sexe o de recursos econòmics. 

- Educació laica: L’educació s’ha de fonamentar en una base científica i 

racional. 

- Desenvolupament del caràcter: Cal preparar als individus en un equilibri 

moral i físic, i elevar les seves facultats a la màxima potència. Aquesta educació 

moral, resultat de l’exemple, s’ha de basar en la solidaritat. 

Per a formar persones lliures i autònomes és necessari que cadascú esculli i 

tracti allò que li interessi sense la necessitat de rebre ordres de ningú, essent 

conscient de les seves limitacions. La persona ha de decidir la manera, el temps 

i el lloc en que desitja treballar els conceptes necessaris per al desenvolupament 

de l’educació. No significa, però, que no s’inciti i es doni importància a 

l’assoliment d’un màxim nivell educatiu. 

És important el component auto-didacte, de manera que cadascú pugui 

aprendre el que vol aprendre, mitjançant el lliure accés a informació, fomentant 

així el cooperativisme didàctic. L’assemblea també prendria un caràcter 

important en aquest tipus d’educació ja que és font d’espontaneïtat i lliure 

comunicació. 

L’avaluació es faria mitjançant registres d’observació y proves de maduresa 

que comproven les actituds internes, trencant amb el caràcter competitiu dels 

exàmens. 

Si es pretén posar en pràctica aquest tipus d’educació es necessita paciència i 

perseverança per a perfeccionar les tècniques educatives ja que, tot i ser més 

correcte èticament des del punt de vista anarquista, són molts els problemes 

que s’han d’afrontar si es vol desenvolupar questes pràctiques pedagògiques. 

 

L’educació actual 

La pedagogia de l’escola pública actual es fonamenta en base uns principis 

força semblants a la pedagogia llibertària. Comparteixen l’educació laica i la 

coeducació sexual i social, així com l’objectiu de  

desenvolupament del caràcter i l’autonomia de l’individu amb l’objectiu de 

formar persones crítiques. Això, però, contrasta amb la tendència de la societat 
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a fer que les persones s’habituïn a pensar y actuar com és convenient per el 

sistema establert, acceptant les normes predisposades. La nostra societat 

pretén mantenir certes estructures i formes de govern que són injustes des del 

punt de vista anarquista, ja que no permeten el desenvolupament igualitari de 

les persones, creant classes tant política com econòmicament dominants, i per 

això es fomenta la competitivitat i  la dependència el sistema. Per tant podríem 

dir que actualment no és del tot cert que l’educació sigui un reflexe de la 

societat.  

El sistema de funcionament, és a dir, la forma de desenvolupar aquests 

principis, si que és notòriament diferent a la pedagogia anarquista.  Contrasten 

pel que fa a la no autoritat i a la valorització de l’autonomia de l’individu. És cert 

que els professor ja no juguen un paper de màxima autoritat com en èpoques 

anteriors, però la proposta llibertària planteja un paper de professor molt 

diferent, com a un suport de l’alumne, com a guia. 

 El  problema més acusat actualment en aquest àmbit és l’efecte de les 

retallades socials, que no permeten una millora de l’educació, sinó més bé al 

contrari, i cada cop més ens endinsen en una tendència a la privatització, que 

alhora incrementa les desigualtats socials. 
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4. CONCLUSIÓ 

Al llarg de l’elaboració del primer apartat del treball, he adquirit molts 

coneixements pel que fa a la denúncia del pensament llibertari. Ha estat difícil 

elaborar una redacció clara i entenedora de cadascuna de les bases del 

pensament anarquista, ja que moltes d’aquestes bases suposen un gran 

contrast amb la societat en la que vivim, i per tant, amb la forma de pensar que 

tenim habitualment. Però la dificultat que m’ha suposat l’ordenament de 

cadascuna de les idees i els arguments que suporten les bases del pensament 

llibertari, ha significat també un major enteniment final d’aquestes. Amb 

l’elaboració d’aquest primer apartat he pogut demostrar un dels propòsits 

inicials, ja que corroboro, segons l’evolució i la conformació del pensament 

llibertari, que l’anarquisme és una forma d’organització de la societat basada en 

uns principis el més important dels quals és la desaparició de l’autoritat, i no un 

simple estat de caos com se sol entendre sovint. És clar que la llengua es viva, i 

si s’utilitza la paraula anarquia per a designar aquesta condició de desordre, s’ha 

d’acceptar aquesta accepció, però cal que es distingeixi, doncs, de l’anarquisme 

pròpiament dit, ja que només tenen en comú el prejudici de pensar que una 

societat sense govern és equivalent al caos. 

El meu propòsit principal era esbrinar si el funcionament d’una societat 

anarquista seria viable i eficaç o no. Cal emfatitzar, però, la dificultat d’aquesta 

determinació a causa de diversos factors. Un d’aquests factors que són la causa 

d’aquesta dificultat és el gran abast d’àmbits que són objecte d’estudi en 

l’anàlisi d’una societat, que implica el necessari coneixement de nombroses 

matèries. L’estudi que he realitzat ha estat força superficial en comparació al 

que requeriria determinar amb fiabilitat tal conclusió, ja que he pogut observar 

que seria necessari un estudi molt més profund, per a la realització del qual 

considero que no disposava de temps ni de coneixements necessaris. Tot i així, 

l’estudi m’ha permès arribar a certes conclusions, però la determinació d’una de 

definitiva que determini la viabilitat de les societats llibertàries m’obliga a dona 

una conclusió força subjectiva degut a les dificultats esmentades. 

D’ençà la realització dels anàlisis del funcionament de la Comuna de París i de 

les col·lectivitzacions catalanes he pogut concloure que hi ha una gran diferència 

entre el que correspon al mitjà d’arribada a una societat llibertaria, i el propi 

funcionament d’aquesta. 
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Les dues pràctiques analitzades donen expectatives positives pel que fa al 

funcionament, però no pel que fa a la revolució prèvia, ja que el context històric 

és molt diferent.  

El testimoni de Francisco Ruiz em va obrir els ulls i junt amb l’estudi de la 

globalització econòmica i els moviments antiglobalitzció, puc establir la conclusió 

de que no seria possible establir una societat anarquista en el context actual tal 

i com funciona actualment. Indiferentment de si aquesta societat es podria 

sostenir, seria impossible que arribés a establir-se. Hi ha un poder mundial 

massa potent (multinacionals i països desenvolupats) que defensa el capitalisme 

com a mitjà de protegir els seus propis interessos, i que, per tant, mai no 

permetria l’aixecament de tal societat. No obstant això, hi hauria la hipotètica 

possibilitat de que es produís un canvi en el sistema mundial que fes possible 

aquest fet. 

Pel que fa viabilitat i eficàcia del funcionament cal fer de nou una distinció, 

aquest cop entre la teoria i la pràctica. El meu estudi, com és lògic, ha estat 

teòric. I he arribat a la conclusió de que sí seria viable l’hipotètic funcionament 

d’aquest tipus de societat, si més no, tal i com jo l’he plantejat. Ja que he pogut 

desenvolupar totes les característiques de funcionament (tot i que aprofundint 

poc) d’una manera lògica i argumentada. Però no seria rigorós quedar-se amb 

aquesta conclusió. A més, és important emfatitzar que es parteix del supòsit de 

la bondat innata de l’ésser humà, principi que dona peu a moltes controvèrsies. 

El desenvolupament pràctic seria l’objecte d’estudi més decisiu per a la 

determinació fiable del meu objectiu. He analitzat fets pràctics, però al no 

tractar-se de societats plenament anarquistes, sempre hi ha variables que són 

determinants i per tant poden variar extremadament les condicions de la 

societat. És el cas, per exemple, del factor bèl·lic en les societats que he 

analitzat, que fa que no siguin comparables a la societat actual. 

El més segur és que analitzant un sistema anarquista trobéssim molts 

problemes de funcionament, però Tenint en compte que si féssim una anàlisi 

exhaustiu del funcionament pràctic del sistema actual trobaríem segurament 

també nombrosos problemes (Les crisis, les desigualtats i altres fenòmens en 

són un exemple), potser no és tan arriscat com es creu afirmar que l’ésser 

humà seria capaç de viure de forma sostinguda en una societat anarquista. 
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5. ANNEXOS 

1. Entrevista virtual a Roger Cunties. 

Segons l’arxiver de Sant Just Jordi Amigó, el treball d’investigació realitzat per Roger 

Cunties sobre l’economia santjustenca durant la Guerra civil, és l’obra més completa i 

rigurosa que existeix sobre aquest tema, per això crec necessari complementar la visió 

de Malaret amb els seus coneixements, amb la finalitat d’obtenir una visió més objectiva 

del tema. A continuación hi ha l’entrevista virtual que vam realitzar. 

-Quins aspectes es poden donar per superats de la visió d'Antoni Malaret?  

Hem de considerar diversos aspectes del treball fet per Malaret. Primer que es fa 

anys després dels fets ocorreguts, amb el risc que alguna de les cites es fes de memòria 

(fent possible així l'error). En alguns aspectes s'hi passa per sobre i en d'altres es basa 

en apriorismes que s'han demostrat poc veraços. Fins a cert punt es podria entendre pel 

fet de que després de la guerra es va intentar passar pàgina i no remoure molt tot el que 

havia passat al poble, donant la imatge, segons en Malaret, de que si bé van passar 

algunes coses van ser menors, d'una importància relativa. En el cas de les 

col·lectivitzacions, per exemple, crec que aquesta idea es pot rebatre. Una dada: un 

32,6% de les propietats agràries a Sant Just o bé van ser expropiades o bé 

col·lectivitzades. Si ens centrem en la gran propietat, un 53'4% d'aquesta es va veure 

afectada (expropiada o col·lectivitzada). 

Realment van participar a la gran majoria de les col·lectivitzacions patrons i 

obrers conjuntament?  

En la gran majoria no es pot assegurar. Si que, parlant de casos concrets, sembla 

que, per exemple, en la col·lectivitat de Paletes hi van participar els patrons i els antics 

propietaris sense problemes aparents. Però per exemple, en el cas de la gran indústria 

local, la SANSON, va passar a ser una indústria amb control obrer sense tenir-hi res a dir 

els amos, que es trobaven molt lluny en aquell moment. És, per exemple, el mateix cas 

que algunes masies que es trobaven en règim de masoveria, amb els propietaris molt 

lluny, i que durant els anys de guerra van passar a mans dels masovers sense que els 

amos hi poguessin dir res. 

Quina és la diferencia entre industria confiscada i industria col·lectivitzada?  

Una indústria col·lectivitzada és aquella en que la propietat de la mateix és dels 

treballadors de la pròpia indústria. Ens referim per tant al règim de propietat de la 

indústria, igual que podria ser pública o privada. La incautació és refereix, entenc, a una 
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altra cosa, per exemple (i no dic que passés així en realitat) seria verossímil creure que 

la Generalitat primer s'incauta de la SANSON i després la destina a les Indústries de 

Guerra. La incautació seria el pas previ, després la indústria passa a mans de l'Estat, per 

tant és pública, o dels treballadors. 

Realment només van haver-hi tres excepcions com diu Malaret de 

col·lectivitzacions agrícoles com eren Can Vilar, La Fontstanta i Torreblanca?  

A Sant Just van ser incautades les propietats de Can Baró, Can Biosca i Can Cortés, 

Can Candeler, Can Fatjó i varis terrenys agrícoles del Marques de Monistrol (entre ells 

Torreblanca). A part es van produir dues col·lectivitzacions portades des del poble, Can 

Vilà i les terres de Gaspar Modolell i Jané. 

Quines repercussions tindran els fets de maig del 37 a Sant Just? Com afectarà 

al procés col·lectivitzador?    

Els fets de maig es van viure intensament a Sant Just i va haver-hi combats entre els 

dos bàndols. Tot i que no ho he estudiat crec que en el llibre de "Sant Just Desvern. Un 

paisatge i una història." hi apareix una breu descripció. La seva afectació en el procés de 

col·lectivitzacions és molt difícil de dir. Podríem hipotitzar sobre la pèrdua d'influència de 

la CNT en àmbit local tal com va passar a Catalunya, però sense poder assegurar res. Sí 

que és cert que no tinc notícies de que cap de les col·lectivitzacions agrícoles que fins 

aquell moment s'havien dut a terme es tirés enrrere. Com a mínim a Sant Just els fets de 

maig no suposen una eliminació de les col·lectivitzacions.  

Quins aspectes t'han cridat més l'atenció d'aquest tema com a investigador? 

Aquesta va ser el primer cas de recerca històrica que vaig realitzar i el vaig trobar, en 

general, molt apassionant. Vaig tocar varis aspectes de la vida econòmica del poble 

durant els anys de la guerra civil i cap em va semblar avorrit. Varis em van cridar 

l'atenció, com per exemple conèixer l'abast del procés de col·lectivitzacions i 

d'incautacions de finques agrícoles i urbanes. Per mi, però, va ser apassionant tot el 

treball, conèixer una mica més com va viure la gent de Sant Just els anys de guerra, i la 

veritat és que em venia tot de nou perquè fins el moment de fer el treball n'era un total 

desconeixedor. 
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2. Entrevista a Francisco Ruiz Acevedo, president 

de l’Associació per la Memòria Històrica i 

Democràtica del Baix Llobregat 

El Paco Ruiz és un lluitador actiu per la recuperació de la memòria antifeixista 

del Baix Llobregat. Degut tant a la seva biografia com a la seva condició com a 

president de l’AMHDBLL, té grans coneixements sobre tots els fets ocorreguts 

durant la guerra civil així com sobre el funcionament de les cooperatives. 

 

F. Ruiz: Tengo que elaborar un cuestionario de otra estudiante de Esplugues, pero lo 

que más me satisface es que los jóvenes estudiantes empiecen a preocuparse de estos 

temas. En mi caso no me fue posible dada la ausencia de libertades impuestas por la feroz 

dictadura franquista que algunos terminamos siendo despedidos de los trabajos, detenidos, 

torturados y encarcelados. Ahora os toca a vosotros si queréis tener un mañana pleno de 

libertades. 

- Cree que durante la guerra civil se realizó una auténtica revolución libertaria o 

sólo se quedó en un intento? 

 Históricamente hay que reconocer el papel desarrollado por la CNT, entonces el mayor 

sindicato en Cataluña, para sofocar en Barcelona a los golpistas fascistas el 18 de julio de 

1936. Pero posteriormente derivó en graves enfrentamientos con el gobierno republicano y 

fundamentalmente con los comunistas en Barcelona que consideraban que había que 

acabar con el caos reinante para organizar un ejército popular organizado para hacer frente 

a la sublevación militar contra la legalidad republicana ya que la guerra era un hecho real y 

de larga duración. Según estos era totalmente inviable una revolución libertaria si la 

República perdía la guerra, porque la guerra no era de ningún modo entre Cataluña y 

España sino de todos los republicanos contra el levantamiento fascista que tuvieron todo el 

apoyo militar y económico de Hitler y Mussolini y la no intervención de los países europeos. 

En definitiva fue un bello sueño libertario que la realidad y la fuerza militar de los fascistas 

acabaron enterrando para una vez acabada la tragedia de la guerra implantar una cruel 

dictadura de cuarenta años. 

 

- Piensa que actualmente la lucha sindical es realmente relevante o significativa? 

 En la actualidad hay una fuerte desafección no solo hacia los partidos políticos sino 

también a las grandes centrales sindicales. La sociedad española esta sufriendo las 

consecuencias del pacto de la transición y el consiguiente bipartidismo. En primer lugar una 

Monarquía impuesta y heredada del franquismo; fuertes escándalos de corrupción; una 

democracia de baja intensidad y ausente de participación alguna; la pérdida de derechos 
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que tanto sacrificio costó como los recortes en las prestaciones sociales en la enseñanza, 

sanidad y pensiones; el significativo número de parados que afecta principalmente a un 

45% de nuestros jóvenes. Pero de forma destacada la grave crisis del capitalismo y los 

privilegios de la casa real, la Iglesia, la Banca y las grandes fortunas. En este contexto no 

resulta muy significativo ni relevante el papel del sindicalismo actual que se encuentra 

amordazado por las subvenciones recibidas y el acomodo a la profesionalización como 

medio de vida y subsistencia.     

 

- Creería viable la implantación de una sociedad libertaria en la situación actual? 

Porque? 

 En el contexto de la situación de nuestro país y dentro de una globalización mundial 

imposible. Dejándose llevar por la Utopía el escenario para ello sería a nivel europeo y con 

los vientos que corren no parece factible tal acontecimiento. Lo que si puede suceder si las 

cosas van empeorando, como es de prever en años venideros, es que la contestación 

ciudadana se convierta en revueltas sociales de mayor o menor intensidad. Existe un 

agotamiento del sistema capitalista pero nadie puede preveer los acontecimientos futuros. 

Lo verdaderamente importante es que la sociedad tome conciencia y salga a la calle a 

manifestarlo como esta ocurriendo en nuestro país, impulsado por el movimiento 15 M y en 

otros muchos, pues nada hace pensar que de las elecciones generales del 20 N salgan las 

soluciones.  

 

-(Pregunta vía email) Según su experiencia en la Cooperativa de Consumo 

de Cornellá, como calificaría la efectividad del funcionamiento de las 

cooperativas? Cuales cree que son los problemas básicos del funcionamiento de 

éstas?. 

Las sociedades Cooperativas deben ser ante que otra cosa una asociación de 

personas nunca una asociación de capital y a partir del momento que esta regla ó 

principio no se respeta dejan de ser Cooperativas y lo es al mismo tiempo en donde 

la libre asociación de personas se unen con la finalidad de resolver necesidades de 

orden económico ó servicios que no tenga finalidad de lucro. Resumiendo se puede 

decir y afirmar que los principios y las reglas de la cooperación no parten de las 

ideas de un economista ó de un sociólogo sino que son resultados de las experiencias 

asociativas de los trabajadores por tal de superar sus condiciones de clase camino de 

la emancipación. 

En plena guerra civil en Cataluña aparece con fecha 24 de Octubre de 1936 el 

Decreto de colectivización de las empresas y para los anarquista la revolución social 

desencadenada por la guerra civil se basaba en la palabra " colectivización " con lo cual 

se apoderaron de las empresas y cooperativas en donde se cometieron bastantes 

arbitrariedades y en donde el poder real en Cataluña no emanaba de la Generalitat sino 

de los propios comités de la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica ) que tanto daño 

causó a la causa de la República. Para el anarcosindicalismo más radical primero era la 

revolución y después la guerra sin tener en cuenta que el avance de las tropas 
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franquistas no tardarían en cruzar el Río Ebro y conquistar la ciudad de Barcelona el 26 

de enero de 1939.  

La instauración de la dictadura franquista anuló el Movimiento Cooperativo  

siendo perseguidos, encarcelados o fusilados sus dirigentes e incautados sus bienes 

patrimoniales y siendo suprimida las Leyes Cooperativas. 

El movimiento cooperativo fue estrangulado obligando la integración de las 

Cooperativas en el seno de la Obra Sindical de Cooperación del Sindicato vertical, 

dominado por los falangistas, perdiendo su carácter autónomo  y democrático y 

quedando enmarcado en una nueva Ley en 1942 que se caracterizó por ser una de las 

más autoritarias de la época.      

 La constitución de la Cooperativa de Consumo Cornellá representó una 

experiencia inédita que solo puede entenderse por el fuerte apoyo prestado por el 

movimiento obrero que tuvo un impulso extraordinario a través del resultado de las 

elecciones sindicales de Septiembre de 1966. Sus orígenes datan del 23 de Diciembre de 

1969 a través de la conversión de varios economatos laborares de empresas y estaban 

bajo la vigilancia y el control de la Obra Sindical de Cooperación del Sindicato vertical 

bajo las leyes de la Dictadura Franquista y las asambleas de socios eran vigiladas por un 

delegado gubernativo y los socios fundadores y los miembros del Consejo Rector no 

estar fichados por  ser desafecto al régimen. 

  

Los acontecimientos políticos posteriores influyeron también en la 

desaparición de la Cooperativa pues las causas estaban instaladas en las 

confrontaciones ideológicas totalmente antagónicas  que empezaron a manifestarse 

durante el año 1980 en el seno del P.S.U.C. (Partido Socialista Unificado de 

Catalunya) y culminaron en la celebración del V congreso en 1981.  

 

 El jugar a la algarada y la revolución mal entendida en un marco capitalista en 

donde la producción y el crédito financiero se encontraba ausente del Movimiento 

Cooperativista totalmente decapitado por la dictadura franquista durante cuarenta años 

determinó que la única Cooperativa de consumo con credibilidad en Catalunya 

espantara a los proveedores por las noticias que de la misma se publicaban en la prensa 

diaria de aquel entonces. 

  

Otra de las facetas importante de la Cooperativa era la solidaridad con el 

Movimiento Obrero. En la huelga general de Julio de 1974 por el convenio comarcal 

del metal y por los despidos de los trabajadores de Elsa la Cooperativa canalizó la 

solidaridad económica del movimiento obrero de la Comarca a través de vales para 

la adquisición de alimentos al mismo tiempo que recolectó una importante cantidad 

de dinero. 

 

La misma solidaridad se desarrolló con los trabajadores de Laforsa en Enero de 

1976 como consecuencia de la tercera huelga general ante la situación de despidos que 

culminó posteriormente con el cierre de la empresa y también con los trabajadores de 

Fama a los cuales se les proporcionó una importante cantidad de alimentos cuando se 

encontraban encerrados en la empresa como protesta contra el expediente de crisis 

instado por la empresa. 
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Como puede apreciarse la Cooperativa de Consumo Cornellá no era una isla 

aislada sino que estaba entroncada en toda la problemática laboral y social de su entorno 

participando en momentos puntuales con el cierre solidario de sus instalaciones ante la 

represión de las autoridades franquista contra el Movimiento Obrero y ciudadano. 

 

En aquel tiempo la Cooperativa jugó un importante papel no solo en la 

regulación de los precios en el entorno sino también en el proceso de dirigir y organizar 

una sociedad por parte de la clase obrera que fue capaz de tener una presencia 

económica importante que hubiese representado una ayuda y soporte vital en el periodo 

de la transición democrática en donde los nuevos Ayuntamientos democráticos tuvieron 

grandes dificultades por la herencia recibida de la dictadura franquista, los escasos 

recursos económicos y las deudas acumuladas. 

 

 En cualquier empresa colectiva no son incompatibles los aspectos de eficacia 

profesional y organización comercial que exige el mercado capitalista y es la propia 

razón de ser de una empresa cualquiera que sea el tipo de la misma y la democracia 

participativa y la transparencia en la gestión al igual que la solidaridad y que estas si no 

tienen resultados satisfactorios en cuanto a sus excedentes - ganancias en términos 

capitalista - están abocadas al cierre de sus instalaciones. 

  

 En definitiva todo ese marco unitario creado por las luchas del Movimiento 

Obrero y popular que tanto esfuerzo y sacrificio representó para los trabajadores, 

durante muchos años resultó roto en 1983 ante la falta de una visión realista del 

momento, por el que atravesaba la sociedad española. 

  



 “Anarquia i societat”. 2011 

 
71 

3. Glossari Bàsic 

Societat llibertària: En aquest context és un terme equivalent a societat 

anarquista. 

     Pensament llibertari: En aquest context és un terme equivalent a pensament 

anarquista 

     Moviment llibertari: En aquest context és un terme equivalent a moviment 

anarquista. 

     Anarcosindicalisme: És una vessant de l’anarquisme que reivindica com a 

mètode de lluita i d'acció directa dels treballadors l’acció sidical. 

     Anarcocomunisme: És una vessant de l’anarquisme que defensa la lluita 

violenta o terrorista com a mitjà revolucionari. 
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