
Ponència: 

Coordinació del Moviment Llibertari: Qui entra aquí ? 
(X. M., I. A. i A. P., de CO) 

 
Assabentats com estem de les diferents opinions (algunes molt en contra) que ha generat l'àmplia 
convocatòria que ha precedit a aquesta primera I Trobada de Grups i Individualitats Llibertàries de 
Mallorca i sabent que ja es presenta almanco una proposta per la coordinació del moviment 
llibertari a l'illa prou elaborada per part de Els Oblidats, hem cregut convenient tocar el punt més 
polèmic per complementar el text de Els Oblidats en un aspecte que no hi entra. 
 
En principi no entenem la por que ha generat en segons qui la possibilitat de trobar-se aquí amb 
col·lectius que no es defineixen específicament com a llibertaris. Nosaltres tampoc compartim un 
criteri tan ampli com el que han tengut Els Oblidats, però no ens resulta un problema, doncs ens 
veiem capaços d'explicar-ho en aquesta ponència i defensar-ho en un debat. 
 
Aleshores, la pregunta adient és: Qui ha d'estar dins d'aquesta coordinació del moviment llibertari?  
Estem d'acord que les persones, grups i organitzacions que acompleixen els principis i objectius 
proposats per Els Oblidats. Però pensam que això no basta. Ha d'existir una coherència entre 
principis i objectius i les pràctiques, essent això el més important. 
 
Nosaltres no estaríem disposats a coordinar-nos amb tres tipus de grups que tot i voler tenir un 
discurs llibertari, tenen pràctiques contradictòries: 
 
– Aquells que no tenen un funcionament assembleari. Consideram que qualsevol projecte de 
caire llibertari o antiautoritari s'ha de gestionar des de l'assemblea i no només això, sinó que ha de 
promocionar el funcionament d'aquesta (i el bon funcionament d'aquesta amb rotacions de càrrecs, 
etc.). 
 
– Aquells que tenen persones que al seu interior tenen privilegis que els permeten acumular 
poder en respecte a la resta dels membres del grup. Seria el cas d'alliberats sindicals. 
 
– Aquells que participen de les institucions de l'Estat i es presenten a eleccions ja siguin 
polítiques o sindicals. 
  
En aquest sentit, tampoc tenim cap problema en què a la coordinadora hi participin grups que per 
les seves característiques no s'hagin definit mai com a llibertaris, però que tenguin un funcionament 
assembleari i les seves pràctiques no entrin en contradicció amb els principis i objectius proposats 
en la ponència de Els Oblidats. 
 
D'altra banda, vistes certes actituds en el passat recent, volem deixar clar que pensam que la manera 
de prendre decisions és el consens. Però també volem manifestar que les opinions es defensen des 
dels fets, i que si estem en contra de l'autoritat, d'altra banda reconeixem una autoritat moral en la 
gent més activa que està treballant en dur projectes concrets endavant. Ho fem constar perquè això 
és una trobada de Grups i individualitats i, a vegades, és molt fàcil opinar des de la teoria i poc des 
de la pràctica. 
 
Per concloure, volem manifestar que trobam una necessitat i una magnífica idea crear una 
coordinació constant del moviment, sempre que no suposi un entrebanc a les feines dels nostres 
grups. 
 
      


