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de reprimir directament a aquelles 
persones que s’organitzen i lluiten 
activament, no pretenen res més que 
emmascarar una realitat repressiva 
que va molt més enllà d’aquest mo-
viment polític. L’Estat, emparant-se 
en la creació d’un enemic intern ben 
visible i delimitat sota uns paràmetres 
ben concrets, pretén separar i aïllar 
a les anarquistes d’aquestes lluites 
transversals, així com enviar un mis-
satge clar a tota la dissidència.

Fent servir un marc legal existent 
de fa molts anys, han reformulat el 
concepte de terrorista per tal d’ex-
pandir-lo al màxim, per tal que la por 
i la inactivitat s’escampin; no volen 
vagues generals, resistència vers des-
nonaments, ni atacs contra objectius 
concrets; les piulades tampoc poden 
anegar les xarxes!

Ens volen aïllades i emmordassa-
des, no volen veure com la solidaritat 
torna a inundar els carrers. Ens repri-
meixen i castiguen per atacar i qües-
tionar aquest sistema opressiu, ens 
reprimeixen i castiguen per estar or-
ganitzades, per coordinar-nos i con-
tinuar assenyalant, lluitant, resistint, 
qüestionant i atacant aquesta realitat 
social que ens asfi xia i ens fastigueja. 
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Suport mutu, com les companyes 
de la FAGC i del Banc Expropiat, 
que lluiten contra els desnonaments, 
les polítiques d’habitatge i els grans 
grups bancaris que especulen amb 
l’habitatge. Es recolzen mútuament, 
reokupant pisos, col·lectivitzant fi n-
ques i espais abandonats, per trans-
formar-los en habitatges socials o uti-
litzant aquests espais per tal de teixir 
xarxes solidàries i d’atac i resistències 
en els nostres barris; sabotejant i ata-
cant amb la seva acció les entitats 
bancàries i el poder.

Nosotros levantamos la voz desde el 
barro, en el corazón mismo de la po-
breza. No pienso hablaros con la cara 
limpia, ni sacurdirme el polvo en vues-
tra presencia ni ofreceros una mano 
lavada; aquí abajo, a pie de obra, no 
huele bien, no hay debates estériles ni 
sirve la retórica. Trabajando en la mi-
seria, buscamos la manera de organi-
zarla. ¡Empecemos!

FAGC (Federación de Anarquistas 
de Gran Canaria)

La solidaritat, com la desplegada 
amb les companyes represaliades per 
l’Estat (Pandora, Piñata, Columna, El 
bloqueig al parlament, judicis contra 
la FAGC, el Banc Expropiat, Gamonal, 
Can Vies, les lluites contra els CIE i les 

polítiques frontereres, etc.). Una so-
lidaritat que ha traspassat fronteres; 
hem vist com companyes feien seves 
les nostres lluites en l’àmbit interna-
cional, per tot el continent Americà, 
des d’Uruguai fi ns a Canadà, des de 
Belgrad a Edimburg. En un context en 
què l’explotació i la misèria no ente-
nen de fronteres, les lluites i resistèn-
cies tampoc han de fer-ho. Per deixar 
ben clar que terrorista és qui ens con-
demna a una vida de misèria, no qui 
es rebel·la contra ella; dibuixant amb 
claredat a les seves consciències que 
Si ens busquen porta a porta, respon-
drem colze a colze.

Des de la penúltima crisi econòmica 
capitalista, els confl ictes, les lluites, 
les resistències i els fronts oberts per 
l’Estat són múltiples i amb una gran 
complexitat. Diferents ideologies i 
estratègies convergeixen en punts co-
muns i les formes d’atacar i assenyalar 
els culpables també s’han diversifi cat. 
La fi gura “de l’antisistema” així com 
l’imaginari creat pels mass media que 
l’envolta es difumina, aquella vella 
reivindicació de “som les vostres veï-
nes, les vostres companyes de feina, 
les vostres familiars o companyes 
d’escola” ha fet que perdi crèdit per 
bona part de la població, i s’han teixit 
complicitats que desmunten aquesta 
cantarella en què moltes ja no crèiem.

Els últims cops repressius dirigits 
contra el moviment anarquista, a més 
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Aquest document vol ser una 
explicació i invitació a la pro-
posta de campanya que sor-

geix d’algunes de les imputades dels 
casos de Pandora i Piñata (cops re-
pressius que s’han donat al llarg del 
2014 i 2015,  orquestrats pels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Nacional, on 38 
anarquistes i antiautoritàries van ser 
detingudes i algunes d’elles empreso-
nades, sota l’acusació de formar part 
d’una suposada organització terroris-
ta: GAC. Aquestes encara estem a l’es-
pera de judici, havent d’anar a fi rmar 
mensualment i amb la prohibició de 
sortir del país si no és amb un permís 
especial).  (https://efectopandora.
wordpress.com/operacion-pandora/).

Aquest document es previ a la pre-
sentació pública ( del dissabte 4 de 
Març a les 12:00h) on s’exposaran de 
forma més concreta les iniciatives per 
iniciar la. 

 Els objectius principals d’aquesta 
campanya són per una banda infor-
mar de l’actualitat dels casos repres-
sius de Pandora, Piñata i reactivar la 
solidaritat amb aquests,  com d’altres 

casos afectats per l’aparell antiterro-
rista, així com crear una xarxa que ens 
ha de permetre difondre’ls i generar 
un discurs propi i col·lectiu.

A partir de la lectura i anàlisis dels 
sumaris de Pandora, Piñata i Columna 
que permet veure més clarament qui-
na és la intencionalitat d’aquest cop i 
el que intentava fracturar, sorgeix la 
campanya que pretén ser una eina 
amb la que poder desentrellar el fun-
cionament i l’abast que té l’aparell an-
titerrorista i veure quins són els agents 
que generen  discurs i  realitat acord 
amb el poder, així com  els agents 
que ho executen. Aquesta proposta 
no busca generar una “identitat” com 
encausades, sinó com a lluitadores, ja 
que entenem que no és la repressió o 
el lloc on ens col·loca l’Estat el que ens 
defi neix sinó les nostres pràctiques i 
idees i és aquesta l’actitud que ens 
agradaria mantenir al llarg del procés.  

 Creiem  que, tot  el que estan fent 
servir actualment (independentment 
de les condemnes que acabin  pe-
sant),  està reestructurant un model 
repressiu  i que és imprescindible que 
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aquesta imposició per part de l’estat i 
els poders econòmics és la que genera 
el confl icte amb totes aquelles expul-
sades/discordants/opositores rebels 
que no poden o volen tenir cabuda en 
l’organització social actual. 

L’explotació genera confl ictes i resis-
tències, provoca la necessitat d’orga-
nitzar-nos per tal de donar respostes 
col·lectives a les misèries que en de-
riven. Per tal de respondre apostem 
per formes d’organització no jeràr-
quiques, el suport mutu, la solidari-
tat i l’acció directa, entre altres. Ac-
ció directa, com aquelles companyes 
d’un geriàtric (La casa de les monges) 
que decideixen organitzar-se assem-
bleàriament i que aposten per l’anar-
cosindicalisme per tal de defensar els 
seus drets laborals i llocs de treball, 
confrontant-se directament amb la 
direcció de l’empresa sense interme-
diaris. O també com la què utilitzen 
les companyes de La vaga de totes, i 
la lluita contra un gegant com El Cor-
te Inglés, denunciant les seves pràcti-
ques empresarials i les condicions la-
borals indignes dels seus treballadors 
i treballadores durant la vaga general 
del 29 de març del 2012; demanant 
la retirada de la demanda de respon-
sabilitat civil i la denuncia i demanda 
de 5 anys de presó vers les nostres 
companyes.

Cada persona que alguna vez haya 
pensado que tenía el derecho de expre-
sarse, y valientemente hubiese proce-
dido a hacerlo, solitariamente o junto 
con otros que compartiesen sus convic-
ciones, ha sido practicante de la Acción 
Directa.

Cada persona que alguna vez haya 
planeado hacer alguna cosa, y fue y la 
hizo, o que haya presentado un plan 
a los demás y ganado su cooperación 
para hacerla con ellos, sin tener que di-
rigirse a autoridades exteriores a pedir-
les que por favor la hicieran por ellos, 
ha sido practicante de la acción direc-
ta. Todos los experimentos cooperativos 
son esencialmente, acción directa.

Toda persona que alguna vez en su 
vida haya tenido que resolver una dife-
rencia con otra persona, y se haya diri-
gido directamente a la otra u otras per-
sonas involucradas para resolverla, ya 
sea de manera pacífi ca u otra, era un 
practicante de la acción directa. (...)

Estas acciones por lo general no se 
deben a que alguien se ponga a pensar 
demasiado acerca de los méritos de lo 
directo o de lo indirecto de la acción, 
sino que son recursos espontáneos de 
aquellos que se sienten oprimidos por 
una situación. En otras palabras, todo 
el mundo es, la mayor parte de las ve-
ces, creyente en el principio de la acción 
directa, y lo practica. 

Voltarine le Cleyre
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Defensa i propagació de les nostres 
formes d’organització i lluita

Històricament oprimides i opri-
mits s’han organitzat per con-
frontar les oligarquies econò-

miques i socials que han sustentat 
els seus privilegis i la seva riquesa en 
l’explotació i la misèria “de la majoria 
de la humanitat”; s’han organitzat per 
lluitar contra aquells poders respon-
sables de la seva opressió.

Les antiautoritàries, llibertàries i 
anarquistes, entre altres moviments 
polítics i socials, ens hem organitzat 
de diferents formes per tal de plan-
tar cara/respondre/confrontar aques-
ta situació de misèria i explotació 
(a tota mena de sistemes governa-
mentals...) per tal d’empoderar-nos 
i apropiar-nos de la nostra vida. Les 
formes d’organització i coordinació 
entre grups i individus han variat al 
llarg de la historia així com en fun-
ció de les diferents lluites, confronta-
cions i realitats socials; totes aquestes 
són eines vàlides, que poden canviar i 
adaptar-se a cada context i de les que 
ens sentim hereves.

Ajuntar-nos i organitzar-nos és in-
herent a la societat. Ho afi rmem  com 
a oprimides que sentim aquesta neces-
sitat immediata per tal d’oposar-nos a 

les violències quotidianes a les quals 
ens veiem exposades, sempre empa-
titzant amb la situació de companyes 
que també pateixen la injustícia en 
qualsevol de les seves formes. Alho-
ra ens remet a un enfocament estra-
tègic que ens empodera i ens permet 
teixir resistències i complicitats per 
tal d’atacar aquesta estructura que 
ens constreny, sembrant nous models 
relacionals i autoorganitzatius.

La nostra força està en aquesta ca-
pacitat organitzativa (sigui del tipus 
que sigui, col·lectius, individualitats, 
organitzacions formals, informals o 
coordinadores) i això preocupa el 
poder, castiguen i posen el focus en 
aquelles i aquells que decideixen 
ajuntar-se per tal d’atacar i donar 
resposta a les misèries i explotacions 
quotidianes, sigui en el nostre lloc 
de treball, en el nostre habitatge i/o 
en el nostre barri; sigui per la nostra 
condició de migrants, de ser dones, 
lesbianes, transsexuals, així com pel 
nostre actuar polític i social.

Aquestes diverses formes d’autoor-
ganització pretenen donar resposta a 
les múltiples necessitats i sensibilitats 
en un món que imposa un únic patró, 

- 5 -

Dossier de presentació

se li presentin resistències amb totes 
les eines que tenim a l’abast. Consi-
derem que aquesta no és només una 
onada repressiva, sinó que és la re-
estructuració d’un aparell que s’ ha 
anat modifi cant  al llarg de la histo-
ria, adaptant la seva tipologia de llei 
per atacar  als diferents grups politics  
que no tenien cabuda en aquesta fi ns 
ara. Malgrat que aquest cop ha anat 
dirigit contra l’entorn anarquista i an-
tiautoritari, entenem que  l’estructu-
ra antiterrorista,  estén el seu efecte 
a qualsevol grup que s’organitza per 
donar resposta i confrontar la realitat 
social existent. 

De la mateixa manera que no vol 
ser una campanya al ús en solidaritat  
amb un grup  d’ encausades, tampoc 
és vol crear  una línea única de lluita, 
sinó que volem impulsar una estratè-
gia que pugui estendre’s en el format 
que cada grup o individualitat cregui 
oportú, generant un reconeixement 
d’una situació compartida de manera 
que podem fer-nos més fortes.

Una  de les idees principals és la de 
poder analitzar la utilització actual 
que s’està fent de l’aparell antiterro-
rista i com s’està utilitzant contra dife-
rents sectors de la dissidència política 
a nivell d’estat espanyol i a nivell eu-
ropeu. Tant com propagar i reafi rmar 
les idees i pràctiques de lluita.

Per aconseguir-ho llancem una pro-
posta,amb  la qual busquem que se li 
puguin aportar iniciatives i que sigui 
reproduïble a altres llocs adaptant-la 
a la realitat de cada context. 

ESTRATÈGIA DE LA CAMPANYA

Impulsar una campanya específi ca, 
dividida en dos línees de treball que 
tingui com objectiu poder contrares-
tar els discursos policials i dels mass 
media,  per tal de desemmascarar 
l’aparell antiterrorista de l’Estat, així 
com els objectius d’aquests cops i sen-
yalar/pressionar a les responsables. 
Tant com  propagar i agitar les idees 
anarquistes/antiautoriatàries i les 
lluites de les que formem part. 

¿CÓM?

L’idea es dividir la campanya en dos 
blocs, que ens marcaran les línees de 
treball:

BLOC 1: “Explicació y anàlisis de 
l’aplicació actual de l’aparell antite-
rrorista i la seva utilització contra la 
dissidència política.

BLOC 2: Propagació de les diferents 
formes d’organització i lluita(que 
és organitzar-se..), així  como de les 
idees que ens porten a organitzar-nos. 
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Establim  unes temporalitats defi -
nides per objectius polítics, que ens 
marcaran els temps de la campanya, i 
els dos blocs seran existents al llarg de 
tot el procés:

   1. Propaganda, difusió: una pri-
mera temporalitat informativa que 
tingui com objectiu arribar el màxim 
de gent possible, per tal de reacti-
var  la solidaritat en relació al casos, 
conèixer en quin punt jurídic estan i 
visibilitzar tot l’entramat de l’aparell 
antiterrorista.

 2. Assenyalament/pressió als 
responsables i constructors de dis-
curs i realitat imperant.

   3. Agitació fi ns el dia de judici: 
en la tercera fase, seria l’agitació més 
constant al carrer, una vegada i hagi 
data de judici posada.

Durant tot el procés, s’haurà d’anar 
treballant en la línia de defensa,  on 
potser és podria recuperar els debats 
en torn als processos judicials. Pro-
posta elaborada per Acció Llibertària. 
Després d’aquesta presentació, es vol 
generar una assemblea amb una tem-
poralitat a decidir, on s’acabaran de 
defi nir els continguts i les iniciatives 
que s’hagin d’anar donant al llarg del 
procés.

Portem uns eixos de treball que 
creiem que són transversals a tots els 
grups que poden estar interessats en 
ella i als que volem donar forma con-
juntament, de totes maneres portem 
uns mínims que ens agradarien que 
es tinguessin en compte:

LA NOSTRA PROPOSTA DE FUNCIONAMENT:

- Crear una assemblea fi xa, per tre-
ballar la campanya. Mitjançant  grups 
de treball els quals desenvoluparan 
les propostes en funció dels objectius 
a complir. Ex: iniciatives informati-
ves,propaganda, mobilitzacions, es-
cratxes, resistències dins el procés… 
etc.

-  Volem un espai àgil en el qual no 
faci falta “pujar” i “baixar” les propos-
tes als col·lectius sinó que es puguin 
començar a treballar les iniciatives 
des del moment que es proposen i 
es remarca la importància de la “res-
ponsabilitat” a l’hora de transmetre la 
informació i propostes als col·lectius.  
De la mateixa manera que la gent que 
vingui a nivell individual tingui en 
compte el que comporta el consens 
entre col·lectius i grups diferents.

- Busquem un espai d’enteniment 
perquè totes les iniciatives i esforços 
tinguin un caràcter “nucleador”.

- 19 -

Dossier de presentació

Obviar, o més aviat acceptar i mi-
nimitzar aquesta realitat són actituds 
conformistes a les quals ens hem acos-
tumat. En aquest text assenyalem al-
guns dels mecanismes amb els quals 
es reprimeixen les lluites prèviament 
a qualsevol condemna.

Aquests d’una banda funcionen com 
a mecanismes coercitius, és a dir, com 
un xantatge, ja que no anar a signar 
o deixar el país, pot suposar (aques-
ta és l’amenaça) l’ingrés directe a la 
presó afectant a tots els aspectes de la 
nostra vida, i d’altra banda, com una 
via d’assimilació de la seva legitimitat. 
Quan s’assumeix acríticament i accep-
tem sense qüestionar que, previ al ju-
dici, és la nostra obligació anar a sig-
nar, és un poder més que se li dóna a 
l’Estat. Amb això no volem assenyalar 
que no s’hagi de complir, això és al-
guna cosa que cadascú ha de sospesar 
tan individualment com col·lectiva te-
nint en compte el pes que tenen les di-
ferents realitats de cadascuna (càrre-
gues familiars, laborals, regularització 
de papers...) sinó assenyalar el pes i 
els efectes que tenen en la nostra vida 
i en les nostres lluites, i el doble càs-
tig que això suposa segons la situació 
personal. Creiem que és important 
que tinguem en compte que reduir 
aquests mecanismes a una mera tasca 
burocràtica signifi ca minimitzar –so-
lament en l’imaginari- els seus efectes 
punitius, impossibilitant que puguem 

enfrontar-nos a ells; ser incapaços de 
situar en la nostra quotidianitat els 
efectes reals d’aquest xantatge no ens 
permet desenvolupar les estratègies 
de cura col·lectiva necessàries per po-
der enfrontar-nos a la repressió en to-
tes les seves facetes.

Nosaltres fa dos anys que, previs al 
judici, estem obligades a anar a signar, 
sense poder sortir del país o obligades 
a sol·licitar permisos especials, per a 
moltes coses (per viatjar, haver de re-
portar els canvis de domicili, quadrar 
els nostres horaris per anar a signar, 
no buscar treball fora de l’Estat).

La normalització tant en els nostres 
entorns com en general d’aquestes 
mesures punitives, fa que obviem la 
part d’interiorització que fem d’ella. 
S’ha produït una acceptació genera-
litzada de la potestat de l’Estat en la 
regulació dels nostres hàbits. I això no 
deixa d’afectar a les nostres estratè-
gies polítiques. No ser conscients d’en 
quin punt ens trobem inevitablement 
ens conduirà a equivocar-nos en quins 
són els obstacles i pors que hem de su-
perar abocant-nos a repetir els nostres 
errors. Creiem que hem de repensar 
els nostres posicionaments i pràcti-
ques enfront d’aquestes mesures i les 
realitats que generen, per intentar 
transformar aquest xantatge en una 
eina de resistència.
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Pur xantatge

Sempre que hi ha poder hi ha 
resistència, i tota resistència 
comporta repressió. I aquesta 

adoptarà les més diverses maneres; 
en funció del context en el qual es 
trobi serà més directa o menys, més 
brutal o més subtil, estarà més o men-
ys legalitzada..., però sempre adopta 
la forma que li és més efectiva a cada 
moment i segons els seus interessos.

Aquesta efectivitat no depèn so-
lament de com “ells” la desenvolu-
pen, sinó també de com “nosaltres” 
l’assumim i com la reconeguem i as-
senyalem. No parlar i no donar-li la 
importància que tenen les diferents 
eines de pressió i de por que s’utilitzen 
per castigar la dissidència, els propor-
ciona tant poder com la seva mateixa 
execució.

Durant tot el temps de la nostra 
vida que es consumeix fi ns a qualsevol 
tipus de judici, es produeix un càstig 
previ que va des del moment de la de-
tenció i els registres, amb tota la fus-
tigació prèvia a les mateixes (segui-
ments, intervencions de telèfons amb 
la conseqüent violació de la intimi-
tat...) i el que es dóna posteriorment 
des de l’assetjament mediàtic fi ns al 

policial a peu de casa, passant per la 
limitació pròpia a l’hora de seguir ac-
tuant políticament i, sobretot, la por 
desencadenada i la paralització que 
comporta, i amb això el temor i la ver-
gonya a parlar sobre aquestes preocu-
pacions no fan més que reforçar-ho.

Sembla que quan parlem de re-
pressió solament parlem de la presó 
i moltes vegades parlem d’ella com 
un concepte abstracte assenyalant els 
efectes (durs en extrem) que té el fet 
de ser empresonada, però obviem la 
resta dels efectes (familiars, socials, 
psicològics) que tenen les condemnes 
i, amb la resta dels mètodes repressius 
que patim fem el mateix.

MECANISMES INVISIBILITZATS

Previs a la condemna existeixen 
molts mecanismes per reprimir que 
solem obviar. Aquí volem assenyalar, 
en particular, la judicialització que del 
nostre dia a dia fan les mesures pre-
ventives (la defi nició de les quals ja 
diu bastant d’elles), suposa un càstig 
previ, un “per si de cas” no hi ha con-
demnes i un clar xantatge quotidià. 
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LÍNIA DE MÍNIMS PROPOSATS:

● Que ningú parli en nom nostre, 
com nosaltres no parlem en nom de 
cap altre persona o col·lectiu.

● No volem cap tipus de vinculació 
amb, ni que es busqui suport de par-
tits ni institucions polítiques. Perquè, 
com es evident, no sols signifi ca un 
xoc frontal amb les nostres idees po-
lítiques, sinó perquè tampoc volem 
que cap partit ni institució de l’Estat 
tregui rèdit polític a costa nostra. 

● Que no es plantegi la dualitat 
innocència/culpabilitat. Sabem que 
aquest és un atac a la dissidència i 
no som nosaltres les que actuarem 
en aquests termes. Buscar l’absolució 
de “les innocents” pot signifi car a “les 
culpables” a més a més d’obligar (a 
les imputades) a posicionar-se sobre 
determinades pràctiques en comptes 
d’analitzar en si la situació repressiva. 
A més o redueix tot a un mer confl icte 
legal – si es té o no relació amb el de-
licte – en lloc de valorar la repressió 
com un fet polític. 

●  Que no es parli de muntatge po-
licial, ja que ha sigut utilitzat de for-
ma abusiva per diferents moviments 
d’esquerres en el passat, y el seu abús 
des legitima les pràctiques de lluita 
de molt gent, a part d’enfrontar-se a 
la repressió només des del posiciona-

ment del binomi innocent/culpable. 
Seguint la lògica anterior parlar de 
muntatge policial en alguns casos 
deixa entendre que en la resta l’actua-
ció policial estaria justifi cada. 

● No considerem els mitjans de co-
municació de masses com a canals 
utilitzables ja que aquestes mitjans 
desenvolupen un paper rellevant, en 
la construcció de la imatge de l’ene-
mic necessari en cada moment. Es 
clara la vinculació de tots aquells 
amb els diferents interessos polítics 
així com la seva completa dependèn-
cia dels seus benefactors econòmics. 
El circ mediàtic es que criminalitza, 
apunta i legítima la repressió. 
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Informació i actualització 
dels casos

Per tal d’informar i actualitzar 
sobre els últims casos contra 
l’entorn anarquista i antiauto-

ritari: Columna, Pandora, Piñata, Ice 
i Titiriteros, veiem que és necessari 
fugir de l’especifi citat de cada cas i 
veure que és el que tenen en comú 
aquests cops: per una banda que són 
cops a persones que pertanyen a la 
dissidència política i per una altra 
banda que són cops sota el prisma 
del terrorisme i executats per l’Au-
diència Nacional. Però de totes ma-
neres veiem imprescindible explicar 
la situació d’aquests casos i quins són 
els delictes que s’imputen, per tal de 
veure millor quin és l’abast que la llei 
antiterrorista vol assolir, i posar el 
focus en el canvi de paradigma que 
s’ha fet durant els últims anys amb el 
qual accions contra la propietat priva-
da passen a ser considerades actes de 
terrorisme.

De la mateixa forma que nosaltres i 
les nostres lluites tenen una història, 
la seva legislació també té una his-
tòria amb uns interessos en funció 
dels quals, s’ha anat modifi cant la llei. 
Per tant veiem que és necessari fer un 

dibuix general de quines són les eines 
utilitzades en aquest entramat antite-
rrorista:

A l’Estat espanyol i en aquests úl-
tims casos repressius s’ha utilitzat 
l’anomenada estructura antiterroris-
ta, on l’AN, cossos policials i apare-
ll mediàtic treballen colze a colze, 
per defensar uns interessos polítics 
i econòmics en consonància al sis-
tema de valors imperant. Per poder 
justifi car la seva actuació i la defen-
sa d’aquests interessos polítics, en el 
cas de la lluita contra la dissidència, 
creen una imatge de perillositat o de 
possible perillositat, construint un su-
posat enemic intern, per tal d’endurir 
la repressió i poder ajustar-la a aquest 
enemic que es va creant.

Volem mostrar el funcionament i 
interessos de l’AN, creada en època 
franquista, la qual amb l’excusa de 
combatre la lluita armada, va rebre 
poders excepcionals. I des d’aque-
ll moment ha anat estenent el seu 
radi d’actuació. Primer va incloure 
en el seu concepte de terrorisme tot 
l’entorn de determinades lluites po-
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propaganda- ja que en cap moment va conside-
rar-se aquest àmbit com un fi  en sí mateix, sino 
més aviat una eina. Encara menys és creia que 
fos l’únic espai possible o l’únic capaç d’eviden-
ciar la lluita. A partir d’aquests plantejaments, 
part de la propaganda elaborada i difosa no es 
va signar tot i que darrere d’aquesta sempre hi 
ha hagut persones viculant-se amb la resta de 
l’espectre anarquista.

Aquest espai es va denominar Grups Anar-
quistes Coordinats, es va decidir batejar-lo 
perquè, com s’havia refl exat en molts debats, 
es veia la «necessitat de què el treball i el dis-
curs constant tingués una contiuïtat», i per a 
«poder diferenciar aquesta continuïtat i fer-la 
arribar a un nombre major de sensibilitats», de 
la mateixa forma que es deicideix posar nom 
a projectes variats com editorials, revistes, 
col·lectius, etc.

Lògicament al tractar-se d’un espai de coor-
dinació, la dinàmica en la presa de decisions és 
horitzontal i el seu funcionament característic 
es basa en l’adhesió, es a dir, no és necessària 
l’aprobació unànime d’una idea exepte que es 
tracti d’una qüestió que afecta directament a 
l’espai comú.

Font:

https://efectopandora.files.wordpress.
com/2016/02/sobre-los-grupos-anarquis-
tas-coordinados.pdf
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policials va quedar encara més en 
evidència després de no trobar abso-
lutament res incriminatori durant els 
registres, seguiments o intervenció 
de les comunicacions que validés la 
versió de l’Estat respecte a una es-
tructura que defi neixen amb aquestes 
característiques concretes.

Els fets dels últims anys revelen la 
més que previsible intenció de l’Estat 
i la seva posada en pràctica d’aniqui-
lar les lluites anarquistes i antiauto-
ritàries, ja sigui des de la lògica de 
la prevenció, per evitar que puguem 
desenvolupar confl ictes que vagin 
a més; des de la venjança pel que 
d’alguna manera ja generem; o des 
d’ambdues. De totes maneres, més 
enllà de l’anàlisi i del que puguem 
extreure d’aquestes experiències, la 
refl exió més profunda ha de donar-se 
en com podem continuar, enfortir i 
estendre les nostres lluites, buscant 
la forma de donar vida a les nostres 
idees, reforçant-nos i reafi rmant-nos 
individualment i col·lectiva en aquest 
camí lliurement escollit, on ni els lí-
ders, ni les jerarquies, ni la dominació 
són ben rebudes. 

L’ESPAI DE COORDINACIÓ...

Fa alguns anys, una sèrie de companyes i 
companys van decidir engegar un projecte 
que aglutinés diferents realitats anarquistes 
en diverses zones geogràfi ques de l’Estat espa-
ñol. Surgeix així una iniciativa encaminada a 
materialitzar els víncles per a la millora de les 
comunicacions i enfortir llaços, per a crear un 
espai amb la idea de potenciar el treball local i 
fer més directa la relació entre les companyes i 
companys de la península, ja que cada localitat 
té els seus ritmes, espais i diferenciacions; en 
tots els casos, compartim una realitat comuna 
que és el sentiment de les idees llibertàries.

Multitut de fronts comuns, mètodes i fi nali-
tats, sempre respectant l’autonomia dels grups 
i les individualitats, van fer que hi hagués una 
confl uència en aqeust espai de coordinació 
comú, públic i obert a totes les sensibilitats 
anarquistes.

Aquest procès, que no neix de l’originalitat 
absoluta ni molt menys, suposa una experièn-
cia intersant en la creació de nous àmbits que 
potencien les relaicons entre companyes i com-
panys, buscant superar l’aspecte “campanyista” 
o puntual de coordinació i pensant-se i projec-
tant-se en perspectiva. No buscava reproduir 
un activisme que funcionés a remolc d’acon-
teixements, si no ésser un refl ex del treball rea-
litzat dia a dia.

Amb aquesta intenció es pretengué trans-
metre cap a fora, i des d’una cotidianeitat i 
continuïtat mitjançant la seva forma de coordi-
nar-se, les seves pràctiques, els seus principis, 
etc. Per aquest motiu l’espai es va fer públic i 
obert a qulsevol anarquista. Potser, aquest es-
pai va ésser poc conegut  -tot i la gran difussió i 
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lítiques, com es va fer amb el: TOT 
ÉS ETA; després s’ha anat incloent 
en aquest concepte totes aquelles 
que s’organitzen, escudant-se en la 
suposada perillositat que té la crea-
ció d’organitzacions amb estructures 
més o menys clàssiques, fi ns a arri-
bar al concepte del llop solitari o de 
les cèl·lules difoses, amb les que no 
és necessari un coneixement ni una 
col·laboració prèvia entre les repre-
saliades ja siguin persones, organitza-
cions... per considerar que es pertany 
a un mateix “cos terrorista”. 

De la mateixa manera, veiem neces-
sari visibilitzar la relació bidireccional 
entre cossos policials i l’audiència na-
cional, així com especialment la feina 
de la brigada d’informació que és la 
que investiga i crea tota la base teòri-
ca que es farà servir, tant  com analit-
zar el clima de por versus la realitat 
que creen els mitjans de comunicació 
de masses.

No volem parlar dels casos de forma 
aïllada, ja que formen part d’un llegat 
repressiu que ha anat passant d’unes 
lluites a altres, endurint-se cada vega-
da més i ampliant el subjecte terroris-
ta a qualsevol grup o persona que es 
confronta a la realitat social existent.
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Sobre la necessitat de l’Estat 
d’atacar la dissidència 

i el perquè

● Creació de l’enemic intern per 
mantenir l’statu quo.

● Provocar una tensió en relació a 
la pacifi cació de la societat vs. la rea-
litat de les resistències i oposicions 
al poder (com la gent continua or-
ganitzant-se malgrat que ens volen 
vendre que ja no hi ha raons per a 
això). Existència de presos polítics. 
L’estat per al manteniment de l’ordre i 
de l’obediència necessita establir una 
pacifi cació que consisteix a reprimir a 
aquells individus o grups que amena-
cen la seva estabilitat.

Això es plasma en dues possibles 
formes:

Per un costat colpejar realment mo-
ments de ruptura de la normalitat/
pacifi cació, per castigar als “respon-
sables directes”. Per l’altre construir 
un mecanisme de càstig exemplar 
perquè quedin clares les fortes con-
seqüències que qualsevol dissidència 
pot generar, construint un espantao-
cells la raó de ser del qual no és úni-
cament la repressió d’allò més visible 
sinó la repressió de “el potencial”.

Un exemple d’aquest mecanisme és 
la política europea cap a la migració 
il·legal. Les persones tancades en els 
CIEs i/o deportades són un percentat-
ge mínim respecte a la població mi-
grant il·legal. El CIE en si no és una 
mesura física per reprimir la il·lega-
litat sinó una amenaça constant que 
oprimeix a tota persona subjecta a ser 
tancada, i, sota aquesta espasa de Dà-
mocles, es pacifi ca i anul·la qualsevol 
possibilitat de disconformitat.

En els molts casos que s’han viscut a 
escala europea, de repressió cap a les 
anarquistes i antiautoritàries, es col-
peja durament (aplicant legislació an-
titerrorista) l’expressió de certes idees 
i pràctiques que ataquen al Poder, per 
deixar clara no tant (o no només) a 
les persones reprimides la reacció del 
Poder mateix, sinó a la totalitat del 
moviment anarquista i més enllà, per-
què quedi empremta en les possibili-
tats, lluites futures i potencials.

Quan aquestes mesures “àmplies” 
no són sufi cients, l’Estat, històrica-
ment, s’ha dotat de les eines per a la 
construcció d’un enemic intern, espe-
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un seguit de registres, detencions i 
empresonaments. En concret, el nexe 
comú a tots els casos seria la perti-
nença a GAC-FAI-FRI, que sempre se-
gons la versió de l’enemic, formaria 
una estructura a la qual responsabilit-
zen d’alguns atacs a entitats bancàries 
i de l’enviament de diversos paquets 
bombes a Madrid i Barcelona.

Però, per què aquestes sigles i no al-
tres? D’una banda, i és pràcticament 
conegut per totes les companyes, la 
FAI-FRI són unes sigles utilitzades en 
molts punts del globus per reivindicar 
accions contra els símbols del Poder. 
Per una altra, els Grups Anarquistes 
Coordinats 1, com va quedar refl ectit 
en alguns dels seus textos, va ser un 
espai, com tants altres de coordina-
ció, que es va presentar públicament 
mitjançant un comunicat al juny del 
2012 i que sense pretendre ser una 
organització ni un projecte d’afi nitat, 
es concebia com una eina amb la ca-
pacitat de potenciar les lluites en les 
quals participava cada grup que la 
integrava, creant i aprofundint vin-
cles entre companyes i companys de 
diferents llocs i amb diferents plante-
jaments.

Si bé algunes d’aquestes accions que 
formen part de l’acusació contra els i 
les encausades sí anaven signades per 
grups adherits a la FAI- FRI, en cap 
d’elles es plasma la dels GAC. Malgrat 

aquesta qüestió, la versió policial es 
centra en diversos aspectes per apun-
tar a aquest projecte de coordinació: 
d’una banda estaria la qüestió de la 
temporalitat, argumentant que des 
que es va fer públic GAC van augmen-
tar les accions amb artefactes explo-
sius o incendiaris; per un altre l’ele-
ment de coordinació, ja que sembla 
que algunes d’aquestes accions es van 
fer simultàniament a diverses ciutats; 
per un altre el component ideològic 
en el qual situen als i les encausades; 
i fi nalment el fet de l’existència de 
vincles entre companys i companyes 
de diferents llocs i l’aparent ús de co-
rreus encriptats tipus “riseup”.

Una altra qüestió a ressaltar de les 
acusacions són les mateixes contra-
diccions que concorren entre la versió 
dels Mossos d’Esquadra i de la Policia 
Nacional sobre com s’estructuraria 
GAC. Pel seu costat, la Policia Nacio-
nal adjudica una jerarquia i uns rols 
ben defi nits que s’ajustarien als grups 
armats tradicionals, amb persones 
dedicades al fi nançament, a la cap-
tació, a les accions, etc. No obstant 
això, els Mossos encara que parlen de 
lideratges informals, no vinculen tas-
ques específi ques als i les encausades 
i descriuen una sèrie de petits grups 
autònoms que es relacionen entre si.

La vaguetat dels arguments esgri-
mits per justifi car tantes operacions 
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La construcció d’un relat 
repressiu

La dura legislació penal de l’es-
tat espanyol es compon d’unes 
variades formes de càstig per 

a aquells i aquelles que s’atreveixin 
a traspassar els marges de la legali-
tat o que d’una manera o una altra 
mostrin la seva disconformitat contra 
l’autoritat, factor que també és explo-
tat com a component dissuasiu en la 
prevenció de qualsevol tipus de con-
fl icte. Des d’aquesta lògica, no sem-
bla tan estrany que aquest territori 
sigui proporcionalment un dels quals 
més població reclusa tanca a les seves 
presons en l’àmbit europeu, malgrat 
comptar amb una de les taxes de “cri-
minalitat” més baixa del món. 

Durant els últims anys s’han anat 
aprovant lleis cada vegada més restric-
tives i al seu torn s’han anat allargant 
els períodes a la presó, però parlant 
en termes repressius, la guinda del 
pastís la hi porta la llei antiterrorista, 
no només per la duresa de les condi-
cions de detenció, empresonament i 
condemnes que es compleixen a pols, 
sinó per la facilitat amb la qual és 
aplicada. En l’ofensiva de l’Estat con-
tra l’entorn anarquista i antiautoritari 
que s’ha dut a terme durant els últims 

tres anys, el relat del Poder ha buscat 
la manera d’ajustar la nostra activitat 
a les seves lleis antiterroristes amb 
el clar objectiu de reduir i destruir la 
nostra projectualitat de lluita, alhora 
que pretén immobilitzar i castigar a 
aquelles que segueixin enfrontant-se 
fermament a la dominació. D’aquesta 
forma, encaixant les nostres lluites en 
aquesta ambigüitat que l’Estat defi -
neix com a terrorisme, es proporcio-
naria la capacitat d’empresonar llargs 
anys a companyes i companys en con-
dicions més severes de tancament, 
d’embargar comptes solidaris amb les 
preses, de perseguir tot gest solidari, 
de comptar amb tots els recursos al 
seu abast per fustigar als investigats 
així com als seus entorns i de crear 
un precedent que serveixi per judicia-
litzar a totes aquelles persones que el 
Poder vulgui treure’s del mig sota el 
pretext de pertinença, col·laboració o 
enaltiment del terrorisme.

La voluntat repressiva de l’Estat s’ha 
anat justifi cant a través d’una litera-
tura policial i judicial que descriu un 
terrorisme anarquista que s’organitza 
sota una amalgama de sigles oportu-
nament escollides, donant lloc a tot 
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cialment en moments de convulsió 
social ( com per exemple en aquests 
anys de reestructuració del capital, 
crisi l’anomenen).

Aquesta construcció no es plasma 
només en un pla policial/jurídic sinó 
també en erigir un subjecte “enemic” 
en l’àmbit social i cultural, en un pro-
cés on els mitjans de comunicació i la 
Cultura de masses juguen un paper 
fonamental.

L’enemic ja no és solament el rebel 
contra l’Estat, que podria generar fi ns 
i tot certa simpatia i/o adhesions, sinó 
l’enemic de tots, en aquesta forma de 
canibal·lisme social o guerra entre 
pobres en què es construeix la visió 
que l’amenaça ja no són els podero-
sos sinó el que comparteix amb tu la 
mateixa opressió, per pobra, migrant, 
àrab, rebel, revolucionària.

En el cas de Columna, Pandora, Pi-
ñata, el cop cap a cap a les anarquis-
tes pretén bloquejar completament 
(i no només políticament sinó a un 
nivell més existencial) a les persones 
que estan directament investigades 
o preses dins d’aquestes operacions. 
Però també vol deixar un avís a qual-
sevol individu grup o moviment, no 
necessàriament anarquista, que s’or-
ganitza contra el Poder.

L’estat espanyol, un dels més 
avançats en matèria antiterrorista, ha 
desenvolupat al llarg de molts anys 
un armament (militar, d’intel·ligència 
policial, penitenciari, discursiu...) que 
necessita seguir justifi cant.

Volem aclarir que volem sortir 
d’una perspectiva absolutament vic-
timista. És clar que la repressió ens 
assoleix amb un objectiu que va més 
enllà del nostre actuar i de les nostres 
responsabilitats i projectes polítics. 
Però també és absolutament necessa-
ri fer una refl exió sobre què signifi -
ca optar per la ruptura i el confl icte. 
Una decisió que necessita prendre en 
compte fermament les possibles con-
seqüències. Entre elles, la repressió. 
Sempre que decidim organitzar-nos 
de la forma que sigui per lluitar, el 
Poder intentarà colpejar-nos. Perquè, 
amb les nostres idees i pràctiques, en 
aquesta guerra social, algun dia triem 
ser el seu enemic.
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El paper dels mitjans de 
comunicació de masses

M ITJANS DE COMUNICA-
CIÓ DE MASSES COM A 
PART CONSTITUTIVA DEL 

PODER

Entenem els mitjans de comuni-
cació de masses com uns dispositius 
que formen part de l’engranatge del 
poder, que, per tant, perpetuen el do-
mini. No són elements aïllats, sinó 
que reprodueixen una suposada rea-
litat “objectiva”, la de l’Estat i el capi-
tal, actuant com un canal pel qual es 
genera opinió. Travessen l’entramat 
social amb força, bombardejant de 
forma constant a la població, situats 
en la part de privilegi en les tensions 
socials existents. Són lobbies de po-
tència econòmica que només poden 
defensar els seus interessos com a rics 
i poderosos que són. En tot cas, més 
o menys infl uents, més o menys rics, 
aquests dispositius tenen una mateixa 
lògica.

A través d’un relat basat en la idea 
d’una “democratització” de la infor-
mació, en la qual l’emissor es diversi-
fi ca, s’interpel·la al públic per a la seva 
identifi cació i categorització entre 
el “bon ciutadà” i el “sense papers”, 
el “mantero” etc., participant així en 

l’engranatge del control social i la de-
lació.

CREACIÓ D’UNES CONDICIONS 
EN L’ÀMBIT DE L’IMAGINARI SO-
CIAL ÒPTIMES I FUNCIONALS A LA 
REPRESSIÓ I EL CONTROL SOCIAL

En l’estat espanyol, una vegada 
minimitzada la tensió entre l’Estat i 
grups armats com a ETA, GRAPO, etc. 
comença a assenyalar-se com a fac-
tor de confl icte, desordre social i fi ns 
i tot terrorisme a entorns anarquistes 
i antiautoritaris, creant un relat favo-
rable a l’actuació jurídic-policial pos-
terior. Aquest relat constitueix la base 
fonamental per garantir cert grau de 
credibilitat davant l’atac de l’Estat, en 
aquest cas, contra els grups anarquis-
tes. Aquest assenyalament és fruit d’un 
procés en el qual els cossos policials 
han identifi cat a l’”enemic intern”, en 
un primer moment utilitzant la fi gura 
del manifestant antiglobalització, de 
l’”okupa-antisistema” fi ns a arribar a 
l’”anarquista insurrecionalista”. Arri-
bats a aquest punt, han reproduït les 
tesis policials, en les quals s’assenyala 
una estructura organitzada i jeràrqui-
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ca que aglutina a diferents grups anar-
quistes, i a la qual responsabilitza tant 
d’accions, atacs explosius i incendiaris 
com de la “radicalització” de determi-
nades lluites. No seria possible tant 
desplegament i obstinació de la força 
policial, sense la cobertura espectacu-
lar que va preparant el terreny.

En aquest sentit, el treball conjunt 
entre cossos policials i l’ens redactor 
d’aquest tipus de mitjans va més enllà 
de generar un imaginari social favora-
ble a la repressió, si no que ha existit 
col·laboració directa, facilitant imat-
ges, fotografi es, etc. a les respectives 
brigades d’informació que ho han re-
querit.

MITJANS DE COMUNICACIÓ DE 
MASSES COM A CIRC

Els especialistes de la comunicació 
massiva, tant periodistes com tertu-
lians, etc., contribueixen a la construc-
ció del fet noticiable com un element 
d’espectacle: transformen fets, succes-
sos, confl ictes, etc. en mercaderia. En 
aquest sentit, la “notícia” neix esclava: 
neix per ser venuda i comprada.

Mentre que entenem que aquest 
tipus de canals mediàtics i poder es-
tan directament vinculats, el nostre 
posicionament és seguir qüestionat 
aquests mecanismes de control i d’es-
pectacularització de la vida.


