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Tot i les massives manifestacions que s'han viscut durant 2011, l'actual ofensiva de l'Estat-Capital es 
desenvolupa amb molta facilitat en no trobar al davant un moviment antagònic fort. Ben al contrari, 
durant les darreres dècades hem vist i comprovat la deriva ciutadanista -socialdemòcrata- de la 
majoria de moviments socials (la darrera proposta és el Consell de la Societat Civil). La via que han 
proposat ha estat la de les reformes, el que en definitiva ha demostrat la seva connivència amb el 
sistema o la seva  incapacitat d'anàlisi coherent. Per a nosaltres aquesta via només representa una 
lenta agonia. 
D'altra banda, el descontent amb l'Estat i l'actual sistema cada vegada és major, però hi manquen 
espais per on poder canalitzar-lo per a què es converteixi en un problema per a la dominació. 
Per la seva part, el moviment llibertari ha deixat de ser un referent per convertir-se en un 
desconegut per a la majoria de la població.  Per donar exemples recents de com s'ha perdut espai, si 
vos fixau, fa anys que ja no es convoquen les abans tradicionals manifestacions del 20N -que 
convocava la CNT en solitari- o la manifestació del 31D en suport a les persones preses. És una 
tasca urgent reconstruir un moviment actiu, amb credibilitat i que parli de tu a tu a la resta de la 
gent. Aquest es podrà configurar com a alternativa a l'Estat-Capital però mentre això no arriba, ens 
trobam en una situació d'urgència per fer front a la situació. 
La nostra postura és que en aquesta urgència ens fa cercar aliats i aliades. Evidentment serà difícil 
trobar altres grups que no siguin els que participen d'aquesta trobada que vulguin acabar tant amb 
l'Estat com el Capital, però sí que podem trobar aliats per fer front a les greus agressions que s'estan 
desenvolupant contra el poble. Assumptes com la necessitat d'una vaga general, la reforma laboral, 
les retallades de serveis bàsics com l'educació o la sanitat, conflictes laborals específics, etc. són 
temes en què es pot trobar certa unitat  per obrir un espai al carrer on reunir tot el descontent amb el 
sistema capitalista. Aquest espai és una necessitat per poder anar agafant una força que ens fa falta 
si volem desenvolupar altres projectes com la desobediència, les ocupacions d'espais i d'habitatges o 
per crear espais físics d'autonomia respecte de l'Estat. 
Totes i tots sabem que a dins de l'anticapitalisme hi ha moltes tendències i sensibilitats i hi ha qui 
desconfia d'algunes d'aquestes. Però l'experiència ens diu que quan hi ha ganes i bona voluntat es 
poden fer coses en comú amb bons resultats. En els darrers 7 anys han hagut tres experiències que 
per a nosaltres han estat reconfortants i són sinònim del bon fer: El Casal Okupat de les Vies, La 
manifestació en solidaritat amb la lluita antiautopista d'Eivissa i El Comitè de Benvinguda als 
Ministres de la Guerra. Totes tres experiències foren unitàries, sense protagonismes i convocades 
des del respecte a les diferències entre els moviments. És en aquest punt que hem de saber trobar-
nos de nou. 
I convé destacar que especialment amb l'activitat del Comitè de Benvinguda es va superar de molt 
la capacitat de feina i de resultats de les propostes més reformistes que van haver de cedir el seu 
espai principal en la mobilització a un discurs radical contra els exèrcits i la Unió Europea. Aquesta 
bona feina es va aconseguir per la unió de grups i individualitats diverses que aportaven el seu 
treball davant d'uns fets concrets. 
Enguany, amb la nova reforma laboral es va fer una crida a fer un bloc unitari anticapitalista per la 
manifestació del 19F. En 5 dies es va organitzar aquest bloc, amb una participació considerable. Es 
pot dir que no va donar temps més que de mig improvisar. A partir d'aquí s'ha fet una crida a seguir 
amb aquesta coordinació anticapitalista seguint un model assembleari. Nosaltres trobem que hem de 
seguir treballant en aquesta línia sempre que la coordinació com a tal sigui certament respectuosa 
amb coses com l'autonomia envers les institucions o l'assemblearisme. Com en el passat s'ha de 
saber funcionar des dels consensos i des del respecte a les lluites específiques de molts dels 
col·lectius que poden integrar aquesta coordinació com el feminisme, el vegetarianisme i 
l'alliberament animal o la defensa de la llengua i la cultura pròpies de Mallorca, entre d'altres. 
Aquest respecte és fonamental per poder treballar en comú. 



Però la nostra aposta pel desenvolupament d'aquesta via no ha de significar l'abandó de la nostra 
feina específica. La coordinació anticapitalista ha d'assumir un ritme sostenible per a tots els grups i 
col·lectius que la conformen. 
I un altre tema que podem aprofitar per guanyar capacitat, és saber descentralitzar les lluites de 
Ciutat. A la part forana hi ha molt de potencial com es va demostrar en la lluita contra l'autopista 
Inca-Manacor o amb el Comitè de Benvinguda, que realitzava la majoria de les seves assemblees a 
pobles. 
Per tant reiteram el nostre pensament que els col·lectius anarquistes, llibertaris o simplement 
antiautoritaris i assemblearis han de ser a aquesta coordinació anticapitalista, doncs tenen molt a 
aportar i també molt a guanyar. Una coordinació que també ha de saber incloure l'anticapitalisme 
més social, en aquest sentit s'ha de saber recuperar tot un seguit de col·lectius socials i aquelles 
assemblees i grups de caire anticapitalista que varen nàixer del 15-M. 
 
Un tema delicat: els partits polítics. 
En aquesta proposta de coordinació, el que ha canviat de propostes anteriors ha estat l'activació en 
els darrers anys de dos grups polítics a Palma: el PCPE i Revolta Global-Esquerra Anticapitalista. 
Encara que extraparlamentaris, nosaltres els entenem com a partits polítics que quan poden 
participen del joc institucional. L'activitat d'aquests grups els ha dut a guanyar-se la simpatia d'altres 
organitzacions com Endavant o la CGT i ja han treballat en comú almanco durant 2011 i demanen 
la seva participació en la coordinació. Els altres grups ho troben normal i segurament mantenir-nos 
en una postura 100% contrària a la seva participació ens deixaria fora  de la coordinació, doncs hi 
ha certa imatge de què els llibertaris avui en dia poden arribar a posar moltes traves tot i la seva 
relativa poca capacitat de convocatòria. Això no ho diem nosaltres, ens ho han dit. 
D'altra banda, el que tothom té clar és que no poden participar partits que estan a dins de les 
institucions. 
Pensam que la situació requereix saber estar al moment. La nostra proposta és que puguin participar 
aquests partits però que abans de les eleccions quedin fora. Igualment pensam que les seves cares 
visibles mai haurien de fer de portaveus de la coordinació. Vaja, que cal concertar unes regles 
higièniques per evitar problemes i possibles instrumentalitzacions. 
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