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“La Llamborda ens dóna ales, 
La Llamborda ens fa més forts”

Nil Sellés
CALDES DE MONTBUI

El passat dissabte dia 29 de nov-
embre es va inaugurar el Casal Popular 
“La  Llamborda”, a la vila de Caldes de 
Montbui. Aquesta inauguració significa 
la conclusió d’una etapa engegada ara fa 
quasi nou anys. Aleshores un grup de 
joves constituïren un col•lectiu el qual 
esdevingué amb el temps el referent de 
la lluita independentista i de classe al 
poble de Caldes.

Ara, amb el naixement de “La Llam-
borda” s’obre un nou horitzó el qual de-
para tot un ventall de possibilitats per-
què des de Caldes es segueixi avançant 
cap a un món millor i un país lliure. 
Durant la tarda vespre del dissabte van 
anar desfilant pel casal fins a un cente-
nar de calderins i calderines interessats 
pel nou projecte. El més jove encara no 
caminava, i el més vell podria ser el seu 
besavi, el que denota tota una declaració 
d’intencions; “La Llamborda” és per a 

tothom, tothom que comparteixi i res-
pecti el que ara neix. 

El xivarri de la gentada i l’alegria i 
il•lusió per un projecte que comença no 
van tardar en apoderar-se de l’ambient. 
Un bon piscolabis, regat amb cava català,  
va ser el que van trobar-se uns assistents 
molt encuriosits per quin camí prendria 
“La Llamborda”, un espai remodelat i 
adaptat íntegrament per joves calderins 
que han recollit la flama d’aquells que fa 
quasi nou anys decidiren fer alguna cosa 
per canviar allò que no els agradava. Així 
doncs, el Casal Popular “La Llamborda” 
serà un espai de trobada, de debat, per 
aprendre i també per ensenyar. 

En aquest sentit són clarificadores 
les paraules de la pròpia assemblea on 
partint de què s’ha assolit l’objectiu de 
què l’independentisme calderí disposi 
d’un local, “ara cal seguir caminant, cal 
seguir creixent i no abandonar el camí 
que anys enrere s’inicià. La Llamborda 
ens dóna ales, La Llamborda ens fa més 
forts.”

Moment durant el concert de KOP a Sant Celoni

Pau Cantarell
SANT CELONI

El passat 29 de noviembre  es va cele-
brar a Sant Celoni  un concert en motiu 
del  vuitè aniversari del Casal Indepen-
dentista i Popular Quico Sabaté. El nom 
d’aquest Casal fa referència al maqui as-
sassinat per la Guardia Civil que succeí al 
mateix centre de Sant Celoni. Els grups 
que es van convidar per a aquest aniver-
sari van ser KOP, Obrint Pas, Answer i 
tancant el cartell Skafam.

Es va obrir  portes a dos quarts de deu  
amb 1500 entrades venudes, l’assistència 
va ser tot un èxit. Durant el concert  es 
van llegir dos manifests, un dedicat al 
Guillem Agulló, maulet assasinat  ara fa 
15 anys per un grup feixista a València 
i un altre dedicat als presos i preses po-
lítiques catalanes on es va desplegar una 
gran pancarta on hi havia inscrit “Us vo-
lem a casa”.  

KOP va fer la seva reaparició com 
a grup músical, un esdeveniment molt 
esperat pels seus seguidors desprès de 
quedar interrumpuda la seva carrera per 
l’empresonament del Juanra, cantant del 
grup.  A més, en una de les seves cançons 
més famoses, “No te rindas”, s’utilitzà 
la tornada de la mateixa per a recordar 
i reivindicar la llibertat dels presos po-
lítics dels països catalans, introduint-hi 
els seus noms: Laura, Diego, Lola, Zigor, 
Marina i Franki.

Durant aquests vuit anys el Casal ha 
aconseguit consolidar un espai propi. A 
més ha estat un dels impulsors de la CUP 
de Sant Celoni i altres iniciatives vincula-
des amb la cultura popular com els basto-
ners o la recuperació dels garrotins. Així 
mateix ha participar de manera activa en 
la Festa Major i ha organitzat diverses 
trobades de pobles sense estat. I és que la 
lluita, el treball i el compromís han sigut 
la base de tots aquests anys de vida. 

8 anys amb el Quico, 8 anys d’independentisme

La inauguració del Casal Popular La Llamborda suposa iniciar una nova etapa per a l’independentisme de Caldes de Montbui a 
partir d’un projecte que s’haurà d’esdevenir en el seu espai de trobada i de debat.

El Casal Popular La Llamborda comença a caminar
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Albert Segarra
CARDEDEU

La jornada va començar a les sis de la tarda amb 
una exhibició de break dance, a càrrec d’un grup de 
nois i noies de la comarca, on van fer una demostra-
ció de les seves habilitats. Tot seguit també hi hagué 
un assaig dels bastoners en el mateix espai que fina-
litzà en una breu demostració per a totes les assistents. 
Paral•lelament a aquestes exhibicions es realitzà durant 
tota la tarda un mural a la façana principal de l’edifici. 
Aquestes activitats permeteren obrir les portes a un 
públic més heterogeni a l’habitual. En acabar-se totes 
aquestes activitats es va convidar als assistents a parti-
cipar en  un sopar popular fet per la mateixa assemblea 
de joves. En arribar la nit van començar els concerts 
gràcies a les col.laboracions dels grups convidats,  La 
Pim Pam Pum, La Pegatina, El Nota, Turray i Moun-
tain Roots Sound. La jornada es va acabar a les cinc 
de la matinada amb gran èxit i sense cap incidència. 
El concert fou l’acte que aplega una major afluència de 
gent 

Els diners recollits durant aquesta jornada són una 
eina per l’autogestió del Casino Popular de Cardedeu i 

es destinaran a realitzar activitats, tallers, exposicions, 
cicles de cinema i dinars o sopars populars per a to-
thom. A més, una jornada com aquesta també permet 
demostrar i fer entendre que no cal dependre de cap 
tipus d’institució perquè es gestionin les necessitats 
d’aquesta vila. 

Cal recordar que existeix un procés judicial contra 
aquesta okupació on un altre cop l’ Estat pretén tallar 
les ales a un projecte que ara tot just comença a créixer 
i donar vida a Cardedeu. I és que no s’ha d’oblidar que 
el Casino Popular és un espai alliberat perquè tots els 
habitants d’aquest poble puguin oferir propostes i dur-
les a terme en contraposició al lloc de trobada de les 
elits locals que havia estat. 

Així doncs,  es torna a demostrar que tot i la 
creixent mercantilització de la cultura que s’està patint 
a Cardedeu amb mecanismes com la llei de civisme o 
presentant la vila com a poble dormitori hi ha una res-
posta popular que construeix dia a dia espais de con-
trapoder. I és que mentre hi hagi persones amb una 
capacitat crítica que s’organitzin per a fer jornades com 
la del passat divendres no serà possible monopolitzar 
i privatitzar els espais públics, les activitats d’oci i la 
cultura. Cardedeu continua viu i combatiu.

Editorial

Moment de l’actuació del Nota durant el concert al Casino Popular

c/del forn, 26
08140 Caldes de Montbui - Barcelona

Tel: 938 652 512

cafè, te i xocolata

A data d’avui, més de 10 dones han estat assassina-
des pels seus companys o excompanys als Països Ca-
talans. A aquestes dades s’hi haurien de sumar les que 
encara no es reconeixen socialment com a violència de 
gènere: els milions de persones maltractades psicològi-
cament per patir dia rere dia la duresa del sistema social 
i econòmic on vivim, treballem i ens relacionem.

Sembla que després de segles de silenci s’ha acon-
seguit que la societat en general reconegui i condemni 
les agressions físiques violentes contra les dones. Però 
tot i que la solució penal pugui prevenir alguns actes de 
violència a curt termini, com a estratègia global per a 
acabar amb la violència no ha funcionat. Les lleis vin-
culades a la violència de gènere han portat un descens 
del nombre de dones maltractades que maten els seus 
agressors en defensa pròpia, però no han comportat un 
descens del nombre de maltractadors que assassinen les 
seves parelles. Per tant, la llei protegeix més els agres-
sors que les supervivents. La presó no funciona.

A més, no podem oblidar que la violència també es 
manifesta estrucuralment. Dia rere dia veiem com el 
cànon estètic patriarcal oprimeix totes les persones in-
dependentment del seu sexe. La cirurgia estètica o els 
trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia són la 
conseqüència més visible d’un sistema que exigeix la 
talla única com a forma d’èxit social.

Un altre tipus de violència normalment silenciada és 
la perpetrada per les dones contra les persones que depe-
nen d’elles, majoritàriament menors, persones grans o 
d’altres que necessiten una assistència física permanent. 
En un món regit pels principis capitalistes de la produc-
ció i els beneficis creixents, les velles són inútils, els 
infants molestos, i les persones que se n’encarreguen, 
principalment dones a les que no es valora socialment 
la seva feina, s’irriten fàcilment i acaben descarregant 
les seves frustracions de manera també violenta sobre 
les persones que en teoria han de rebre aquesta atenció. 
Per això, aquest tipus d’agressions també són violència 
de gènere. Em de superar el discurs victimista que tan 
sols denuncia les agressions físiques i passar al reco-
neixement de totes les violències que tenen com a font 
la jerarquia de sexe, d’opció sexual i d’edat. És a dir, el 
sistema patriarcal.

El patriarcat és violència en estat pur: és violència 
que el teu entorn no t’accepti perquè no ets heterosexual. 
És violència trobar-te amb etiquetes de talla única quan 
vas a comprar roba i matar-te de gana en conseqüència. 
És violència que els homes es passin hores al gimnàs 
per sentir-se masculins. És violència no poder demostrar 
emocions si ets home. És violència que pel fet de néixer 
amb un òrgan sexual femení se t’assignin les tasques de 
cura de la llar i les persones. És violència que a les dones 
ens controlin la sexualitat i no ens permetin avortar. És 
violència que hi hagi violacions sexuals. Per tot això, 
combatem el patriarcat!

Concert al Casino Popular 
de Cardedeu

El passat divendres 28 de novembre l’Assemblea de Joves de Cardedeu - CAJEI va or-
ganitzar un concert amb Le Pim Pam Pum, el Nota, la Pegatina, Mountain Roots Sound 
i Turray al Casino Popular per tal d’oferir en aquest espai okupat un oci alliberat de les 
relacions mercantils. 



Roger Castellanos
LA GARRIGA

El passat diumenge 23 de novembre, 
l’Assemblea de Joves “La República” va 
organitzar una xerrada sobre l’okupació, 
a l’Auditori de l’Escola de Música. L’acte 
s’emmarcava dins la campanya “ni espe-
culació, ni destrucció: el jovent defensa el 
territori!”, que està impulsant a la Garri-
ga, amb el recolzament de la Coordina-
dora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra 
Independentista (CAJEI). A més, va ser 
una de les desenes d’activitats que s’han 
celebrat al llarg del mes de novembre 
arreu del territori català amb el lema de 
“novembre per l’okupació”. 

Una intermediària entre l’Ateneu Po-
pular i l’Assemblea de Joves “La Repú-
blica” va explicar que mentre a la Garriga 
hi ha més de 800 espais buits censats, les 
entitats del poble no disposen d’espais 
on reunir-se i el jovent no pot assumir 
l’elevadíssim preu de l’habitatge. Per això, 
va argumentar que una part del jovent 
conscient d’aquesta problemàtica no es va 
voler quedar de braços plegats i decidí el 
passat mes de juny okupar el que després 
esdevindria l’Ateneu Popular de la Garri-
ga, un espai alliberat obert a tothom, per 
dur-hi a terme activitats pel poble.

Arran de l’okupació, diverses entitats 
i persones a títol individual van donar su-
port a l’Ateneu. Després de llargues hores 
de neteja i d’intents de reforma frustrats 
per la falta de pressupost, es va formar 
l’Assemblea de l’Ateneu Popular, oberta 
a tota la gent que hi volgués participar, 
per organitzar activitats: projeccions de 

pel•lícules, recitals de poesia, un especta-
cle de màgia, concerts de jazz i de diver-
sos estils, sales de reunions, magatzem, 
sala d’estudi,...

Tanmateix, la resistència d’aquest 
projecte no va ser gens fàcil, ja que va des-
encadenar-se una escalada de persecució 
política contra la gent organitzada del po-

ble, produint-se desenes d’identificacions 
i sent citades 15 persones a declarar als 
Jutjats de Granollers. A més,  els Mos-
sos d’Esquadra van aprofitar l’ocasió per 
extreure informació política i personal de 
les persones vinculades a l’Esquerra In-
dependentista de la Garriga, mostrant-se 
clarament el caràcter repressiu d’un pro-
cés judicial encara avui vigent. 

Després de mig any d’okupació, el 
Brou del Mestre, els Amics del Soroll 
i l’Assemblea de Joves “La República” 
– CAJEI es reuneixen per avaluar les 
problemàtiques a què responia l’Ateneu 
Popular de la Garriga, valorant positiva-
ment l’existència d’un edifici públic que 
pogués convertir-se en un espai social. 
A partir d’aquesta valoració es forma 
l’actual Coordinadora de la Torre del Fa-
nal. A partir d’aquí es decideix abandonar 
voluntàriament l’okupació, ja que des de 
l’Assemblea de Joves “La República” en-
tenen que amb la Torre del Fanal es podia 
resoldre la problemàtica a què responia 
l’Ateneu Popular, l’accés al jovent a un 
espai amb usos socials. No obstant, des 
de l’Assemblea de Joves “La República” 
es continua donant suport a l’okupació i 
denunciant l’especulació ja que aquesta 
continua ben viva i afectant a les classes 
populars. 
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Ateneu Popular de la Garriga, 
PUNT I SEGUIT

Ateneu Popular de la Garriga el dia en què es féu pública la seva okupació

Correllengua a 
Palautordera

Ferran Calbet
PALAUTORDERA

El passat dissabte 8 de novembre es 
va celebrar a Palautordera el Correllen-
gua, la campanya que recorre els Països 
Catalans reivindicant l’ús i la defensa de 
la llengua i la cultura catalana.

L’acte fòu organitzat per l’Ateneu 
Popular Esbarzer sota el lema “A Palau, 
defensem el català!”. Per començar es va 
preparar un taller de jocs tradicionals ca-
talans, on aquest any les baldufes d’aglans 
i el joc de les tabes van resultar-ne les es-
trelles. Tot seguit es va donar pas a una 
actuació de contacontes musicada, que 
va deixar ben bocabadats als i les més 
petites.  Finalment, i mentre la mainada 
continuava practicant amb els jocs que 
s’havien dispersat per la plaça, es va servir 
xocolata amb melindrus a tots els assis-
tents.

Unes 50 persones van omplir la Plaça 
Major del matí de dissabte, en un acte on 
hi coincidiren les tradicions popular ca-
talanes i les reivindicacions polítiques en 
pro de la nostra llengua i cultura.

L’Assemblea de Joves de la Garriga “La República” - CAJEI explicà el passat 23 de novembre els motius que l’han conduit a abando-
nar l’okupació de l’Ateneu Popular i la constitució de l’actual Coordinadora de la Torre del Fanal. 

Actuació del contacontes amb la quitxalla 

Cardedeu contra la 
violència de gènere

Ares Molins
CARDEDEU

El dissabte 22 de novembre és el dia 
que van escollir el col·lectiu antipatriarcal 
aDONA’t, l’Assemblea de Joves de Car-
dedeu - CAJEI i Endavant Cardedeu per 
a organitzar una sèrie d’actes en motiu 
del 25 de novembre, dia contra la violèn-
cia de gènere.

El primer dels actes, en format per-
formance, va transcòrrer inseperada-
ment carrers i bars de la vila. Una pa-
rella d’actors simulava escenes en què la 
violència masclista n’era la protagonista 
mentre els vianants se’ls miraven esper-
verats creient que allò passava de veritat. 
Seguidament, els organitzadors repartien 
fulletons en què s’informava la gent de 
com s’hauria d’actuar davant d’aquestes 
situacions i posava de manifest com en 
molts casos el nostre silenci ens fa ser 
còmplices d’aquesta violència.

El següent acte va consistir en un 
passi de curtmetratge al Casino Popular 
sobre la mateixa temàtica que concloguè 
amb un debat entre els assistents. Només lluitant aconseguirem la igualtat
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Assemblea de Joves Cardedeu

Roser Rifà

Ja des de temps antics l ’ésser humà 
és conscient que des d’una posició de 
poder pot influenciar en la conceptua-
lització de l ’entorn de les persones a les 
que sotmet. Així, el llenguatge es con-
verteix en un instrument d’elevat valor 
per a poder assolir els objectius que ens 
plantegem, ja sigui a escala individual 
o col•lectiva.

En conseqüència, la realitat pot te-
nir diverses perspectives d’acord amb 
quina concepció tenim de les persones 
i, per extensió, aquesta realitat vindrà 
condicionada per allò que transmetem. 
Aquests mecanismes verbals de domi-
nació han afavorit al llarg dels segles 
l ’establiment d’una societat patriarcal 
mitjançant l ’androcentrisme –con-
fusió del mascle amb l’ésser humà– i 
el sexisme verbals. I és que una de les 
pràctiques més habituals del sistema 
patriarcal és la de construir significats 
des dels mitjans de comunicació en 
base a la noció de gènere; és a dir, el 
model patriarcal es reprodueix de di-
verses formes, prioritzant, en els nos-
tres temps, la reproducció que té lloc 
a través dels mitjans de comunicació 
de masses (per bé que cal ser ben cons-
cients que existeixen altres formes de 
perpetuació del sistema patriarcal, les 
quals no tractarem en aquest article).

Podem trobar diverses definicions 
de patriarcat, d’acord amb els corrents 
de pensament existents, però sense en-
trar a buscar-ne les diferències, sí po-
dem acordar que el patriarcat es defi-
neix a partir de la institucionalització 
del domini masculí sobre dones i in-
fants de la família i, més enllà d’aquesta 
idea però per extensió a la mateixa, el 
patriarcat s’erigeix com el domini mas-
culí sobre el conjunt de dones de la 
societat. En conseqüència, el món ha 
adoptat i encara avui adopta una visió 
masculinitzada, d’exclusió sistemàtica 
de les dones de l ’àmbit de participació 
en la formació del sistema d’idees. 

Realitzat aquest breu apunt sobre 
una de les possibles formes de definir 

el patriarcat, cal realitzar un incís per 
a emmarcar què entenem per sexisme. 
Doncs bé, el sexisme és una actitud de 
menyspreu envers les dones, que inclou 
la desvaloració de les seves activitats. 
És una ideologia que diferencia per 

sexes i per les normes de comportament 
assignades socialment a cadascun d’ells 
i que es manifesta a través del llenguat-
ge que hom empra per a referir-s’hi.

Així doncs, si sumem ambdós con-
ceptes, observem com el sexisme és una 

exhibició del sistema patriarcal a través 
de l ’ús del llenguatge, que exalça la fi-
gura masculina i legitima la situació de 
subordinació femenina, en una pràcti-
ca comuna que tots i totes hem patit 
en alguna ocasió, ja sigui com a emis-
sors o emissores o bé com a receptors 
o receptores del missatge. En aquest 
sentit, cal que entenguem que un ús 
sexista del llenguatge és sinònim de 
violència, perquè no podem entendre 
per violència envers les dones única-
ment les agressions físiques que des de 
primers d’any han provocat la mort a 
10 dones dels Països Catalans. En tant 
que, en aquest àmbit, la nostra societat 
és massa estreta de mires, cal que am-
pliem l’enfocament i siguem conscients 
que aquest passat 25 de novembre no 
només hem rebutjat la violència física 
envers les dones, sinó la violència del 
patriarcat, dins de la qual incloem la 
violència en el llenguatge, la violència 
envers el dret a decidir sobre el propi 
cos, la violència que ens ve imposada 
per la moda i pels cànons estètics i un 
interminable etcètera.

Indiscutiblement, la societat pa-
triarcal ha condicionat i condiciona els 
mitjans de comunicació, els alter ego 
del llenguatge, els quals es caracterit-
zen, generalment, per la invisibilitat i 
l ’estereotip, l ’androcentrisme i la sub-
ordinació i on sovint també hi podem 
constatar una gran ambigüitat, amb 
l’ús de termes sexuals que amaguen 
la presència femenina. A més a més, a 
banda del condicionant en els mitjans 
de comunicació, el context publicita-
ri, tant present en la nostra societat de 
consum, també pateix una clara i mar-
cada tendència a representar els homes 
en un situació de preeminència respec-
te la situació en la qual es presenten 
les dones. Així, ells són mostrats com 
a éssers intel•ligents, independents, 
capacitats per actuar amb autoritat i 
prendre decisions; en contraposició, 
les dones, a banda de no presentar cap 
d’aquests atributs, acostumen a ser re-
presentades com a consumidores ave-
sades a l ’ús de productes banals, que es 

Llenguatge, sexisme i mitjans de comunicació

Vallès Oriental i Baix Montseny

Els mitjans de comunicació de masses 
reprodueixen en la societat uns este-

reotips sexuals que podríem compactar 
en la més simplicada expressió: dona-

afecte enfront home-instrumental

Les persones entenem la realitat que ens envolta a partir de la forma en què la ideem i l’expressem. D’aquesta manera, el llenguatge, 
a banda de construir la realitat, delimita la identitat social de les persones. 

Anorexia, una conseqüència més dels cànons de bellesa patriarcals



VALLÈS ORIENTAL I BAIX MONTSENY - SUPLEMENT DE L’ACCENT LLENGUATGE, SEXISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ 5

mouen a partir de sentiments i, per re-
gla general, i en tant que mestressa de 
casa, en un entorn casolà, com si d’una 
mena d’“hàbitat natural” es tractés. 
Cal no oblidar, a més, que sovint les 
dones són presentades, en els àmbits 
propagandístics, com a poca cosa més 
que simples dones-objectes d’atracció i 
de desig a partir d’uns cànons de belle-
sa i d’una moda altament discutibles. 
No és aquest l ’espai més adequat per a 
posar exemples d’anuncis concrets que 
reprodueixin aquests models, però po-
deu fer un exercici d’observació crítica 
dels mitjans de comunicació i ja em di-
reu si no hi identifiqueu aquests deixos 
de llenguatge sexista!

Cal dir, però, que no és necessa-
ri que ens centrem exclusivament en 
l’àmbit publicitari, el qual, recordem-
ho, es troba dirigit únicament a la in-
citació del consum, sinó que el conjunt 
de la programació televisa reforça els 
valors considerats tradicionalment fe-
menins, com l’amor a la família, la se-
ducció, la cura de les persones depen-
dents, l ’educació dels fills i la cuina, 
entre d’altres. Al mateix temps, aquest 
enfocament consolida els valors consi-
derats, també per tradició, relatius als 
homes. 

En definitiva, es tracta d’estereotips 
sexuals que, des dels mitjans de comu-
nicació, es reprodueixen en la societat 
en el que podríem compactar en la més 
que simplificada expressió: dona-afecte 
enfront home-instrumental. Queda 
clar, doncs, quin és el missatge que es 
transmet.

Sens dubte, aquesta realitat se’ns 
presenta com a problemàtica en tant 
que els mitjans de comunicació són, 
en l’actualitat, el sistema més massiu 
d’interacció social i, a més, juguen un 
paper fonamental en la difusió i el trac-
tament ajustat de les realitats socials. 
La perversió definitiva arriba quan 
l’expressió simbòlica des dels mitjans 
no es troba només lluny d’aconseguir 
la igualtat real sinó que, a més, perpe-
tua el subjecte masculí de dominació –i 
el femení de submissió, per analogia– 
quan s’adreça als més joves. Així, mal-
grat que els mitjans de comunicació 
de masses podrien ser una ajuda per a 
l ’eradicació d’aquestes actituds sexistes 
en el llenguatge, aquesta no és la rea-
litat i, a més, la degraden a partir de la 
divulgació de missatges, que sovint es-
tan molt amagats tot i que no per això 
deixen d’incidir en el subconscient 
col•lectiu, de construcció de models 
d’identificació per als i les joves ado-
lescents. I és que, avui dia, els mitjans 
de comunicació mostren les condicions 
estructurals que afavoreixen aquestes 
relacions de dominació i d’opressió que 
perpetuen un greu problema social i 
estructural fruit de la societat patriar-

cal en la qual vivim. 
Un factor a tenir en compte és que, 

malgrat que la perspectiva de gène-
re contempla l ’existència de dones i 
d’homes, hi ha clares dificultats per a 
teoritzar la construcció del subjecte del 
feminisme en la mesura en què aques-
ta subjectivitat es genera en una rela-
ció amb la sexualitat –llegiu sexualitat 
masculina–, a part de la construcció 
cultural latent. Es contempla la di-
versitat de gèneres com a un principi 

essencial en la construcció d’una hu-
manitat diversa i democràtica, però 
l ’existència de la dominació de gènere 
produeix l ’opressió de gènere i tant la 
dominació com l’opressió dificulten la 
construcció de la humanitat diversa i 
democràtica. 

En aquest sentit, quan els mitjans 
parlen de les dones ho fan deixant al 
marge la perspectiva de les dones o 
la també anomenada perspectiva fe-
minista; ho hem vist molt clarament 
amb el cas de la publicitat. Per altra 

banda, es parla de les dones des de 
l ’experiència de l ’individu –és a dir, 
des de l ’experiència de l ’home– en la 
seva interacció amb la realitat social. 
I donat aquest context, el problema 
radica en els significats culturals de 
cada persona. En el cas periodístic, ja 
hem fet al•lusió a què les representa-
cions construïdes pels mitjans privi-
legien la reproducció de valors en els 
quals es recolza la societat. Són aquest 
conjunt de costums, associacions, per-

cepcions, etc., el que ens generen com 
a persones, el que ens determinen. És 
així com podem considerar que els mi-
tjans de comunicació estan jugant un 
paper clau en la mobilització, l ’origen 
i l ’agudització del conflicte social i de 
la violència en les nostres societats ac-
tuals. Per extensió, podríem incloure 
dins d’aquest enunciat diferents ti-
pus de discriminació, com ara la que 
es dóna per raó de classe social, opció 
sexual o raça, entre tants d’altres. 

Cal també assenyalar, reprenent 

el fil ja apuntat anteriorment, sobre 
l ’adequació al destinatari dels missat-
ges dels mitjans de comunicació, que 
la dona ha estat històricament l ’eix de 
l ’organització del media. Ja des dels 
inicis de la ràdio, als Estats Units, la 
dona es convertí en un objectiu clau 
dels mitjans de comunicació: als anys 
20 aparegué el primer serial radiofònic 
(titulat Ma Perkins), que durà gairebé 
30 anys, dirigit exclusivament al públic 
femení. El patrocinador, una marca de 
detergents, donà nom a la “soap-opera”, 
origen dels posteriors serials televisius 
destinats també al públic femení. Tot 
això ara ens pot semblar remot –tant 
per distància històrica com geogràfi-
ca– però el cas és que aquestes pri-
meres històries complien directament 
una doble funció: d’una banda vendre 
productes domèstics per a la mestressa 
de casa, i de l ’altra integrar a la dona 
en el seu treball i en el seu rol, amb 
la corresponent gratificació del relat 
sentimental. La dona en els medis, 
però també en les diferents instàncies 
de socialització (església, escola, etc.), 
reclosa a l ’àmbit domèstic, es presentà 
com a dòcil, submisa, pudorosa, casta i 
propensa als jocs tranquils i a les acti-
vitats casolanes. 

Tornant als nostres dies i al nos-
tre país, ens trobem amb uns mitjans 
de comunicació –fonamentalment 
audiovisuals– que, lluny de permetre 
l ’expressió del pluralisme social en 
general, i en concret de les dones, se-
gueixen mantenint actituds conserva-
dores en aquest aspecte, dibuixant una 
única visió del món, que evoluciona a 
pas de pardal i que segueix ancorada 
en una societat arcaica. No oblidem, 
i valgui l ’apunt per a l ’exemple ante-
rior i també per al nostre cas concret, 
que l ’estricte relació que hi ha entre 
l ’extensió i la consolidació del capi-
talisme i el confinament de la dona a 
casa, reforça una divisió jeràrquica del 
treball, on l’home s’encarrega de pro-
duir i la dona de reconstituir diària-
ment la força de treball del marit. Té 
molt a veure, doncs, la discriminació 
dels rols sexuals i el manteniment de 
l ’economia capitalista. 

Sortosament, el biaix que pateix la 
llengua, i les limitacions que alguns 
li imposen, es poden eradicar. És una 
qüestió d’actitud. És per això que, si 
volem que el llenguatge canviï, cal co-
mençar fent un exercici d’introspecció 
per a conscienciar-nos, tots i totes, de 
què hem de canviar la nostra men-
talitat, perquè som nosaltres qui la 
parlem i la transmetem. És un tema 
d’ideologia, perquè el llenguatge és 
una eina al nostre abast per assolir tot 
allò que vulguem, ja sigui a nivell per-
sonal o social.

L’existència de la dominació de
 gènere produeix l’opressió de gènere, 

i tant la dominació com l’opressió difi-
culten la construcció d’una humanitat 

diversa i democràtica

Les representacions que ens fem de nosaltres mateixes s’allunyen massa de la normalitat
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Sergi Masó

El desenvolupament del capi-
talisme és un procés no regular on 
les fluctuacions s’expressen sota la 
principal expressió de les crisis. El 
fenomen de la crisi està directament 
vinculat a les contradiccions del pro-
cés d’acumulació capitalista. I és que 
no existeix una fórmula que permeti 
solucionar-les sinó que en cada si-
tuació de crisi tan sols s’aconsegueix 
aplaçar-la per a més endavant tot i 
que cada volta reapareguin amb una 
major virulència. Per explicar les cri-
sis capitalistes ens caldrà de manera 
ineludible entendre perquè hi ha un 
descens de la taxa de guanys donat el 
propi procés d’acumulació capitalis-
ta. A més, per a qualsevol període de 
crisi també hi haurem de contemplar 
la concentració i centralització del 
capital, la creixent internacionalit-
zació i el desenvolupament desigual. 
Consta dir que la teoria marxista és 
la única capaç d’oferir una explicació 
vàlida del fenomen de la crisi. 

El procés d’acumulació capitalis-
ta té com a únic objectiu l’augment 
de valor del propi capital. Per a 
aconseguir-ho, el capital es tro-
ba inscrit en un model representat 
sota la forma de  D->M->D’; on 
D=diners i M=mercaderies. La con-
secució d’aquest procés suposa anar 
des del capital com a inversió(D) 
fins a l’obtenció d’uns guanys (D’) 
donada la venda de les mercaderies 
(M) que en part seran reinvertits 
en un nou procés d’idèntiques ca-
racterístiques. La plusvàlua (PV) 
s’origina durant aquest procés ja 
que D’ s’ha esdevingut major que 
D, definint-se la plusvàlua precisa-
ment com la diferència entre D’ i D 
(PV=D’-D). Per altra banda la taxa 
de guanys (g’) calcula la rendibilitat 
del procés a partir de la relació entre 
la plusvàlua(PV) i el capital inicial 
(D), sent la seva fórmula g’=PV/D. 
Doncs bé, una crisis és essencialment 
una interrupció o desacceleració del 
procés d’acumulació que, com a tal, 
deriva de les dificultats de rendibi-
litat que impedeixen portar a terme 
de manera fluida l’augment de va-
lor del propi capital que dóna sen-
tit a l’acumulació. Sota el mode de 
producció capitalista les crisis són 
inherents al propi sistema. En efec-
te, en el propi procés d’acumulació 
capitalista s’hi produeix una con-
tradicció crucial: la substitució per 
mitjans de producció de la força de 
treball (única font creadora de valor, 
és a dir, productora de plusvàlua), 

tendeix a enfonsar la base mateixa 
dels guanys. En conseqüència, és 
precisament el propi funcionament 
del capitalisme el que genera una 
creixent pressió a la baixa de la taxa 
de guanys, el leit motiv del capitalis-
me. Aquest procés es regeix a partir 
de les explicacions següents. Sigui 
C=capital constant (mitjans de pro-
ducció); V=capital variable (salaris) 
i PV=plusvàlua; la taxa de guanys, 
g’, queda definida com PV/(C+V) 
ja que D=C+V. Si dividim tots els 
components d’aquesta expressió per 
V, capital variable (salaris), obte-
nim (PV/V)/[(C/V)+(V/V)]; és a 
dir, g’=p’/(o’+1); on p’=taxa de plus-
vàlua (o grau d’explotació donada 
la proporció de treball no pagat) i 
o’=composició orgànica del capital 

(relació que defineix precisament la 
tendència creixent a substituir la fo-
rça de treball, V, per mitjans de pro-
ducció, C); de manera que se’n deri-
va una relació inversa entre o’ i g’. I 
per tant, una pressió a la baixa de la 
taxa de guanys donat un augment de 
o’ per la substitució de V per C. Hi-
potèticament aquesta pressió podria 
contrarestar-se mitjançant un aug-
ment de la taxa de plusvàlua; però 
en tot cas això es dificulta de manera 
exponencial pel menor pes relatiu de 
la mercaderia que crea valor, la força 
de treball. En determinats moments, 
aquesta tendència es materialitza en 
una caiguda efectiva i, conseqüen-

tment, en una interrupció del procés 
d’acumulació (o com a mínim en una 
desacceleració del seu ritme previ). 
En definitiva, la contradicció del ca-
pitalisme és que donat que el capital 
necessita incorporar a la producció el 
progrés tecnològic per augmentar la 
rendibilitat s’acaba derivant en una 
situació on no és possible completar 
el cicle D->M->D’.

Al mateix temps, les crisis por-
ten a terme una funció indispensa-
ble en relació al procés de producció 
capitalista. En destruir-se els valors 
menys rentables (per exemple, aco-
miadant treballadors), les crisis pos-
sibiliten la restauració d’uns nivells 
de rendibilitat suficient pel capital 
(doncs els salaris cauen). En la me-
sura en què això succeeix, les crisis 

ajuden de forma efectiva al reacti-
vament del ritme d’acumulació. És 
a dir, des d’aquesta òptica les crisis 
desenvolupen una certa funció, tot i 
que no amb un caràcter automàtic, 
de sanejament pel capital amb una 
gran influència en el seu procés de 
centralització. De manera que les 
crisis, l’origen de les quals es troba 
en un insuficient augment del valor 
del capital, poden desenvolupar una 
tasca que ajuda al restabliment de 
les condicions de l’augment de valor 
del capital (tot i que, com ja veurem, 
cada vegada de forma més limitada).

Ara bé, la identificació de les crisi 
amb la interrupció, almenys parcial, 

del procés d’acumulació estructurat 
entorn el cicle complert de  D->M-
>D’, admet diverses interpretacions 
respecte el seu origen. Una primera 
interpretació es basa en l’anàlisi d’un 
fet elemental: en les economies capi-
talistes la producció de mercaderies, 
M, no garanteix la seva venda, el pas 
de M a D’. Aquesta separació entre 
el primer acte (des de D fins a M, 
producció) i el segon acte (des de 
M fins a D’, venda) obre la via a les 
anomenades crisis de realització, de 
desproporcionalitat i/o subconsum; 
és a dir, a les dificultats per a gene-
rar la plusvàlua fent efectiva la ven-
da (aconseguint el pas de M a D’). 
La desproporcionalitat fa referència 
al desequilibri entre la producció i 
el consum intersectorial; és a  dir, 
quan hi ha sectors de la producció 
on la taxa de guanys és molt elevada 
s’hi genera una desviació de capi-
tals que provoca que el sector acabi 
col•lapsant. El subconsum, com a cas 
particular de desproporcionalitat, és 
la insuficient demanda total de béns 
de consum respecte la seva produc-
ció total.

No obstant, els problemes de 
realització del capital no són fets 
excepcionals o desequilibris conjun-
turals, sinó que tenen un caràcter 
permanent. Aquest ve marcat per 
l’organització social capitalista on 
tant el repartiment del treball social 
(l’assignació de recursos) com el re-
partiment del resultat del procés de 
producció (els béns i serveis) es por-
ten a terme sense cap planificació ni 
programació social, sinó que es rea-
litza mitjançant la simple agregació 
a través del mercat de múltiples de-
cisions individuals. Per a més, el sub-
consum és una condició necessària 
per a l’acumulació i, alhora, una font 
de problemes per a ella. Això s’explica 
pel doble caràcter del treball assala-
riat com a productor de plusvàlua i 
com a consumidor (com a factor de 
demanda). En tant que productor 
de plusvàlua, un salari relativament 
baix és una exigència del capital en 
el procés d’acumulació ja que hi ha 
d’haver el marge suficient que per-
meti una taxa de guanys atractiva. 
En tant que consumidor, una deter-
minada magnitud del salari és neces-
sària per a garantir la venda de pro-
ductes i, per tant, per completar amb 
la fase M->D’ el circuit capitalista de 
realització de la plusvàlua que obri la 
via a la continuació de l’acumulació. 
En definitiva, tot i que el subconsum 
o la desproporcionalitat provoquin 
constants distorsions, d’això no se’n 

CAPITALISME ÉS CRISI*
En aquest article ens centrarem en explicar les contradiccions inherents al sistema capitalista que provoquen que de forma recu-

rrent aquest entri en crisi. Per tant, més enllà dels factors que han desencadenat els esdeveniments actuals, oferirem una explicació 
que ens permeti aproximar-nos al denominador comú de la crisi capitalista; és a dir, una explicació dels mecanismes inscrits en les 
fluctuacions del desenvolupament històric del capitalisme que han donat lloc tant a la crisi actual com la dels anys 70 o 30. 

La contradicció del capitalisme és que donat 
que el capital necessita incorporar a la pro-

ducció el progrés tecnològic per augmentar la 
rendibilitat s’acaba derivant en una situació 

on no és possible completar el cicle D->M->D’

L’acumulació capitalista
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desprèn que puguin ser identificats 
com les causes profundes de les cri-
sis. De fet, si realment fos així, tota 
crisi seria fàcilment superable ja que 
aquests desequilibris de mercat po-
drien resoldre’s mitjançant un sim-
ple reajustament que reinstaurés les 
proporcions intersectorials. O que 
reinstaurés l’equilibri entre l’oferta i 
la demanda de béns de consum en les 
crisis de subconsum. En aquest cas 
una resposta coherent podria ser per 
exemple una pujada generalitzada 
dels sous i salaris per augmentar la 
demanda. No obstant, resulta evident 
que el capital rebutjaria una mesura 
d’aquest tipus doncs s’afectaria de 
ple a la seva rendibilitat, amb el que 
es posa en evidència el veritable rere-
fons de la crisi, tot i que es manifes-
ti com un desequilibri de mercat, és 
abans que res un problema de rendi-
bilitat, de dificultat per a l’augment 
de la valor del capital.

Una altra interpretació situa 
l’origen de les crisis en les dificul-
tats d’incrementar el valor, deri-
vades d’una insuficient producció 
de plusvàlua que garanteixi la sufi-
cient rendibilitat. És a dir, les crisis 
s’expliquen per la periòdica mate-
rialització de la tendència a la baixa 
de la taxa de guanys en una caiguda 
efectiva, tal i com s’ha exposat ante-
riorment. O dit d’una altra manera, 
tot i expressar-se en la superfície com 
un simple desajustament de mercat, 
la seva causa principal, latent, s’ha 
de buscar les pròpies condicions de 
valorització del capital, això és, en la 
necessitat de produir una quantitat 
de plusvàlua suficient perquè la taxa 
de guanys a la que nodreix estimu-
li efectivament una acumulació en 
augment. Aquesta interpretació, que 
no nega la realitat dels problemes 
de subconsum o desproporcionalitat 
sinó que els integra, aportant un punt 
de vista més sòlid sobre les causes 
reals de les crisis. Per tant, la verita-
ble i profunda desproporció que està 
en l’origen de les crisis (enteses en 
un sentit estructural i no simplement 
conjuntural) no es troba en el mercat 
sinó en procés mateix de producció, 
en la relació entre plusvàlua i sala-
ris (o plustreball i treball necessari). 
Això és, en la taxa de plusvàlua, en la 
proporció entre el treball no pagat i 
el pagat; de manera que el principal 
repte per a la superació de les crisis 
és precisament l’augment de la taxa 
de plusvàlua. No obstant, el caràcter 
de les crisis, i la pròpia funció de sa-
nejament abans descrita, han experi-
mentat un canvi transcendental en el 
transcurs de l’evolució històrica del 
capitalisme.

Fins a començaments del segle 
XX, el mode de producció capitalista 
coneix una fase de desenvolupament 
en la que pot ser caracteritzat com a 
capitalisme ascendent o competitiu. 
Com a tal, fa possible, tot i la seva 
essència explotadora, un increible 

desenvolupament de les forces pro-
ductives, entenent-les no tan sols 
com l’espectacular desenvolupament 
de la producció fabril, sinó també del 
proletariat com a classe i de les grans 
aglomeracions urbanes, que donen 
lloc a un enorme desenvolupament 
de la construcció, els transports i les 
comunicacions. Les relacions econò-
miques internacionals van adquirint 
una importància creixent fruit de 
la pròpia extensió del capitalisme, 
però encara hi és com a predomi-
nant l’exportació de mercaderies. 
És aquest sentit el que no permet 

caracteritzar-lo encara com una eco-
nomia mundial configurada com a 
tal, constatable per altra banda per 
l’existència de territoris on la vin-
culació amb la lògica capitalista és 
pràcticament inexistent. No obstant, 
durant els últims cent anys, el capita-
lisme, que coneix una fase de desen-
volupament que es podria caracterit-
zar com imperialista o monopolista, 
experimenta canvis importants. Les 
relacions econòmiques internacio-
nals, dominades pel sorgiment del 
capital financer – fruit de la fusió del 

capital industrial i el capital bancari 
-, es concentren de forma creixent en 
l’exportació de capitals. Això consti-
tueix un factor de primer ordre per a 
la consolidació d’una sola economia 
mundial regida per l’acció de la llei 
del valor a escala planetària, on la 
materialització més inequívoca és la 
pugna pel repartiment del món entre 
les grans potencies i entre els que es 
van configurant com a grans capitals 
oligopolístics transnacionals. Vincu-
lat a tot l’anterior hi ha una última 
característica cabdal d’aquesta etapa: 
l’agudització de les dificultats de va-

lorització pel capital que s’expressen 
en l’esclat de virulentes crisis on el 
mecanisme sanejador de la crisi es 
mostra incapaç com a tal de resta-
blir les condicions de valorització. 
La conseqüència d’aquesta incapa-
citat es concreta en la necessitat de 
massius processos de destrucció de 
forces productives com a requisit 
per al reactivament de l’acumulació. 
En relació amb la crisi dels tren-
ta, la recuperació tant sols acabarà 
sent possible desprès de la brutal 
destrucció econòmica i social de la 

Segona Guerra Mundial i el poste-
rior marc internacional consensuat 
en els acords de Yalta i Postdam en-
tre EUA, Gran Bretanya i la URSS. 
Però és que quan fem referència a 
la crisi dels setanta, tot i les impo-
sicions posteriors permanents que 
suposaren els ajustaments dels FMI, 
ja no podem parlar d’una recupera-
ció generalitzada i sostinguda com la 
dels anys cinquanta i seixanta.

Les condicions fonamentals que 
caracteritzen al capitalisme des de 
llavors segueixen mantenint-se i 
tenen conseqüències greus des del 
punt de vista de les crisis. A més de 
les dificultats creixents per a contra-
restar la tendència a la baixa de la 
taxa de guanys, el lloc predominant 
que ha adquirit el capital financer 
impliquen una paradoxa. Si bé resul-
ta crucial la seva funció estimuladora 
del creixement i del procés de con-
centració i centralització del capital, 
així com del seu paper en la confi-
guració de l’economia mundial com 
a tal, la seva orientació fortament 
especuladora i  parasitària li fan pro-
vocar continus esclats de crisis molt 
greus en terminis de temps cada ve-
gada més curts incapaces de portar a 
terme la tradicional funció de sane-
jament que permeti el reactivament 
de l’acumulació.

Aquest fou el cas de la crisi dels 
anys trenta, on la resolució final va 
requerir també la intervenció massi-
va dels Estats fins a la pròpia guerra, 
donant lloc així a l’expansió del key-
nesianisme com a principal referent 
teòric inspirador de la polítiques 
econòmiques. No obstant, el fracàs 
d’aquesta orientació keynesiana per 
a fer front als creixents problemes 
de valorització inherents al desen-
volupament capitalista, es posen de 
manifest, de forma molt virulenta, 
a principis dels anys setanta amb 
l’esclat de la crisi. El retorn al pre-
domini de les polítiques d’inspiració 
liberal des dels anys vuitanta no ha 
ofert resultats als problemes de valo-
rització. El més clar exemple el tro-
bem en la crisi actual.

A mode de conclusió pot assen-
yalar-se per tant que les crisis capi-
talistes no són accidents de caràcter 
conjuntural, ni exogen, ni aleatori. 
Ni tan sols pot atribuir-se exclusiva 
o principalment el seu origen a de-
terminades formes de gestionar la 
política econòmica, tot i que aques-
tes puguin suavitzar-les o endurir-
les. Pel contrari, les crisis són inhe-
rents al funcionament del mode de 
producció capitalista. I en el marc de 
l’economia capitalista mundial actual; 
és a dir, en el marc de l’imperialisme, 
la seva profunditat planteja ineludi-
blement la discussió sobre el caràc-
ter històric limitat d’aquest mode de 
producció, desemmascarant-se així 
la fal•làcia de què la història no té 
cap altra sortida que no sigui el ca-
pitalisme.

*adaptació i traducció de l’article Crisis capitalistas de Xabier Arrizabalo i Jesús de Blas

En el marc de l’economia capitalis-
ta mundial actual; és a dir, en el marc 
de l’imperialisme, la seva profunditat 

planteja ineludiblement la discussió so-
bre el caràcter històric limitat d’aquest 

mode de producció.

La creació del valor

L’augment de la virulència a les crisis
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- Ho tornaria a fer? - preguntà el Fiscal.
- Vostè que creu? - respongué amb un somriure tebi.
                                  ***
Portava un vestit negre. Els homes no podien evitar mirar-li l’escot, altres es fixaven en les sa-

bates que tornaven a crear soroll i de passada li refilaven les cames. Quan creuava mirades encenia 
somriures. Va anar fins a la perfumeria del davant del cafè i va demanar un carmí del color de la 
cantonada del taulell de la seva cuina. Al sortir de la botiga s’acostà al retrovisor d’una motocicleta 
per pintar-se amb suavitat els seus llavis humiliats. Va anar al centre de la plaça i es va quedar 
parada, tothom la contemplava. No li calia escoltar els músics que tocaven cançons a ritme dels 
aires de les muntanyes d’aquell poble. Perquè aquell càlid matí d’hivern ella era el cant que tothom 
volia oir.

                                   ***
Entrava per la finestra una claror gelada. Es va aixecar despullada, va mirar-se el cos mentre 

plorava, cada dia es sentia més prima, més seca. Feia mesos que no es contemplava davant del 
mirall, tenia por de dir-se a si mateixa quin fàstic em fas Mercè . 

Va entrar al cafè sense fer soroll amb el cap abaixat. El cambrer li va portar un tallat se’l va 
prendre d’un sol glop, no tenia sentit allarga aquell cafè si quan aixecava el cap mentre se’l bevia, la 
mirada bruna d’aquell home ja no estava davant seu, amb aquells llavis que li parlaven de Marx i 
Engels, Lennin, Stalin i molts més i que junts discutien sobre els temes que ell, el seu estimat pro-
fessor exposava a les aules d’antropologia. Els pagesos de la taula del costat no paraven de mirar-la , 
ella tenia les galtes com cireres i va marxar com un llamp. Al forn va veure aquelles dones tant xa-
farderes. La Mercè mentre demanava el pa i el pagava se les va quedar mirant i se’n va anar com un 
tro. Pujant les escales de casa pensava que aquelles veus que escoltava parlant d’ella no eren reals.

Li feia mal l’esquena d’haver estat netejant a quatre grapes les rajoles. Estava tallant la ceba tant 
ràpid, que es va fer un trau. Va treure les cortines perquè pogués passar la claror fosca del migdia 
i sentir els músics que li recordaven que ell sempre li demanava d’anar a ballar. Aquells balls aca-
baven amb la claror del matí, respirant al mateix aire i després encara tenien forces per anar al cafè 
mentre parlaven hores i hores. I ell li deia, recorda que a nosaltres no ens caldrà escriure la nostre 
història d’amor enlloc, ella es començava a riure, no et riguis nina és veritat nosaltres estem vivint 
alhora que, el nostre poble petit ha deixat de ser esclau de  l’Estat estranger, la nostre vida estarà 
escrita en els llibres d’història. La Mercè tornava a somriure mentre ell li deia ets preciosa ella li 
murmurava, no em deixis caure mai i el seu professor se li acostava dient-li estàs boja, com vols que 
me’n vagi del teu costat. El grinyol de la porta la va fer retornar.

- Com és que no està fet el dinar?
- Ho sento
- Apa treu-te aquesta bata.
- No vols d...
- Que et callis i despulla’t! Aquest cop no t’escaparàs puta - Li va posar el cap sobre el marbre 

i va estripar-li les calces. Sota el pit del seu marit va girar els ulls cap a la finestra i mirant les mun-
tanyes del Montseny va veure al seu amor, aquell grup d’estudiants i a ella en aquella excursió. On 
ell va fer una xerrada de com podien fer perquè la terra que s’acabava de proclamar lliure s’arribés 
a alçar amb la falç i el martell. Ella aixecant  el puny i mirant-lo va cridar que encara no existia la 
victòria, que aquella era només una batalla guanyada, que encara en quedaven moltes per convertir 
aquell somni que estaven construint, en una futura realitat viscuda i que la lluita i la unitat eren la 
base d’aquella destral.

- ¡Ben fet conilleta! Ara neteja les rajoles que t’acabo d’embrutar - El seu marit se’n va anar. 
Ella va anar al lavabo es va posar davant del mirall aquest cop per esgarrapar-se la cara. I mentre 
veia com queia la sang a la pica, va recordar que feia deu anys la llum del seu professor, es va fondre 
en aquella cuneta, on ella conduïa el cotxe. Després va caure dos anys malalta i la falta de diners la 
va obligar a començar a treballar en una carnisseria, on va conèixer al seu marit. Aquella línia de 
combat i aquell amor ho va enterrar entre fetges, caps de pollastres i aquell carnisser.

Estava amb la mirada perduda sobre els fogons i es va veure despullada, sagnada i congelada. 
Ell amb un ganivet dins de la seva mà, estava esclatant de riure. En aquell moment va decidir 
que quan arribés el seu marit el deixaria, però era una ingenua. Els records havien carregat la seva 
arma.

 Ja el tenia una altra nit entrant a la cuina amb el seu alè de ginebra barata .
- A veure que m’has fet per sopar?
- No ho tastis que et cremaràs. Ell li va posar el cap dins de la pica mentre li deia que s’ha t’ha 

oblidat qui mana? 
- No
- Quin fàstic espero que el teu entrecuix tingui millor sabor.
- T’he de dir una cosa...
- Puja’t la faldilla i callat! - Aprofitant que ell estava ajupit llepant-li les cuixes, va agafar aquell 

cap calb amb les seves mans estripades i carregades de ràbies trastocades i el va esclatar un, dos i 
tres cops sobre la cantonada punteguda del taulell de la cuina i amb el ganivet que havia utilitzat 
per tallar la ceba el va penetrar. Les rajoles verdes es van convertir en un jardí salvatge ple de roses 
ferotges. 

Dedicat a les víctimes del patriarcat.

DESEMBRE

Dissabte 5 
 
Inauguració del nou Casal Popular l’Esquerda
 17:00 Obertura de portes
 21:00 Sopar de tapes
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda
  Lloc: C/Enric Prat de la Riba, 31 

(GRANOLLERS)

Dissabte 20
 
3r Aniversari del Casal Popular l’Esquerda
 22:00 Bingo musical
 24:00 PD Pipo
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda 

Lloc: Gimnàs EMT   
C/ Roger de Flor, 66

(GRANOLLERS) 

Dijous 25
 
Marxa de torxes pels presos i preses polítiques 
catalanes
 21:00 Encesa de torxes
 Organitza: Assemblea de Joves de Cardedeu – CAJEI i 
Endavant

Lloc: Plaça Sant Joan
(CARDEDEU)

Agenda de
l’Esquerra 
Independentista

Anna Gurguí


