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Cultura Obrera i el seu paper com a mitjà de comunicació del moviment. 
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El nostre és un periòdic que va néixer l'estiu del 2004 amb la intenció de donar més presència i 
difusió a les idees llibertàries. Cultura Obrera però, de tot d'una ja va tenir clar que no seria un mitjà 
exclusivament de propaganda del nostre ideari, sinó més bé una eina al servei del foment de les 
lluites i col·lectius antiautoritaris i anticapitalistes. Així les coses, ens havíem d'obrir i abraçar de 
tant en tant lluites no exclusivament anarquistes. 
Llavors, un dels nostres objectius també era que fos un mitjà de contrainformació, però a més 
formatiu i de debat. 
Una part de la contrainformació creiem que més o manco s'ha assolida, al no estar la nostra agenda 
informativa condicionada per la del poder. Ara bé, una altra cosa és que aquesta informació que 
generam arribi a la gent i suposi una contrainformació real a la del Sistema. Per altra banda, hem de 
dir que un aspecte de la contrainformació, com és el de la comunicació entre els col·lectius i la gent 
que es mou, no ha funcionat massa. Des de la nostra part, quasi sempre hem hagut de ser nosaltres 
els que generem les notícies, i no al inrevés, com hauria de ser. No hi ha hagut iniciativa 
contrainformativa dels col·lectius. Igualment, en altres aspectes, com la tasca divulgativa, la 
col·laboració i participació han estat quasi nul·les. 
Pensam que com a col·lectiu l'hem anat assumint un procés formatiu, doncs hem millorat en molts 
aspectes i això ha estat possible per l'autoaprenentatge individual però també col·lectiu. Una feina 
que sempre ha d'estar present i ha de ser constant. 
Després, l'altre objectiu, que Cultura Obrera sigui un mitjà pel debat, pensam que no s'ha aconseguit 
de cap de les maneres. En la secció d'opinió, però també en altres, com en qualque especial que hem 
tret, sempre hem intentat generar debat sobre molts d'aspectes. I aquest, si s'ha produït, sempre ha 
estat entre membres de la redacció de Cultura Obrera. De fora, la participació ha estat nul·la. 
Trobam que això no hauria de succeir, que fa falta debatre moltes coses entre nosaltres, com a 
moviment llibertari que a la vegada forma part de l'anticapitalisme mallorquí. 
Per acabar,  dir que una de les nostres principals fites era el de ser un referent, un mitjà que 
l'anarquisme mallorquí se'l fes propi. També, trobam que això no ha passat, encara que en els 
darrers temps s'hagin fet petites passes. Les subscripcions de la militància anarquista han estat 
mínimes (Tot s'ha de dir que fins ara, que sí ha augmentat un poc). Així mateix, l'ajuda en la difusió 
i distribució trobam que hauria de ser molt superior a l'actual. A vegades, ens ha donat la sensació 
que hi havia gent que no ens ha agafat de manera seriosa. 
Des de la redacció d'aquest periòdic, trobam que les causes de tot això poden ser degudes al poc 
temps que molts de pics no disposam, degut a la dedicació a les vàries empreses que hi ha en marxa 
en el moviment, cosa que també ens passa a nosaltres. Però, així i tot, trobam que s'ha de fer un 
esforç (de totes bandes, també de la nostra) per tal d'aconseguir que Cultura Obrera no sigui un 
projecte al marge, un més, sinó un referent, un mitjà que la gent se'l consideri propi. 
Si volem construir moviment, hem de tenir mitjans de comunicació al nostre servei, que siguin els 
nostres. 
A hores d'ara, la redacció de Cultura Obrera està sota mínims i qualsevol incidència en aquesta, 
podria desencadenar la paralització del nostre treball. Necessitam de gent que s'integri en la nostra 
estructura i metodologia de treball. 
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