
RELATS ANTIFEIXISTES A LA CONCA DE BARBERÀ

Antifeixistes Conca som un col·lectiu  nascut  el  desembre de 2018.  Probablement el

mecanisme de dominació més antic  és el  patriarcat.  Fa milers d'anys els  homes van

desposseir les dones i fins avui ens han convertit en la seva propietat. Anem vivint tenint

com a teló de fons l’encreuament del patriarcat amb el capitalisme, que és més recent

històricament.  Entenem  que  el  sistema  econòmic  capitalista  i  patriarcal  ha  revestit

diverses formes polítiques des de que existeix.  Algunes de nosaltres  hem conegut  el

franquisme tot i que la majoria només estem acostumades a la forma parlamentària, la

“pau democràtica” en la que malvivim.

La burgesia, si se li complica la dominació política i no veu satisfets els seus interessos

amb aquesta forma edulcorada que és el parlamentarisme, no dubta en prendre altres

formes polítiques més autoritaries, dictatorials. Així doncs, entenem que el capitalisme és

la base econòmica inqüestionable sobre la que es construeix el fenomen polític i social del

feixisme,  no  hi  ha  contradicció  essencial  entre  ells.  Al  canviar  la  forma  política  de

dominació, al mutar de parlamentarisme a dictadura amb tots els híbrids possibles pel

mig, va canviant també la ideologia, la teoria social, en la que es sustenta el nou règim

polític.  Ja no necessita ciutadans feliços i  dòcils que votin cada quatre anys sinó que

necessita  ments  dogmàtiques  agenollades  a  un  lideratge  fort,  amb  cohesionadors

ideològics com el racisme, el masclisme, l’homòfobia, el nacionalisme buit de contingut

però ple d’elements folklòrics…

Per això pensem que la millor manera d’oposar-nos al  feixisme és creant un subjecte

polític i social a l’alçada de les circumstàncies. Cal que entre totes creem un mur social

contra el feixisme que sigui antirracista, defensor de les llibertats LGTBi a la vegada

que, tal  i  com s’havia d’haver fet el 1945 per solucionar el  problema d’arrel,  netament

anticapitalista i feminista.

RELATS ANTIFEIXISTES

El feixisme s’ha de combatre des de tots els fronts, també des de la cultura. És per això

que de cara Sant Jordi proposem que les qui tenim algun tipus de relació amb la Conca

de Barberà expressem el nostre rebuig a l’auge del feixisme que va creixent arreu amb un

recull de relats que ens ajudin a pensar millor, que ens facin vibrar, que ens facin tenir

memòria... Us animem a enfrontar-vos amb el full en blanc i que us poseu a escriure. Feu-

nos arribar les vostres opinions, reflexions, vivències, denúncies, crítiques, propostes…



que  serveixin  al  desenvolupament  i  consolidació  de  l’antifeixisme  revolucionari  a  la

comarca.

NORMES DE PARTICIPACIÓ

• El tema ha d’estar relacionat amb l’antifeixisme, l’antirracisme, l’anticapitalisme, el

feminisme, la lluita LGTBi o d’altres de relacionades.

• Nom i cognoms de l’autor/a. Tot i així, de cara a la publicació, es pot signar amb un

pseudònim.

• Edat

• L’autor/a  ha  de  viure,  treballar,  estiuejar  o  tenir  alguna relació  especial  amb la

Conca de Barberà. Indicar-ne la localitat.

• Pot estar escrit en català o en castellà, revisar que no hi hagi faltes.

• El text no pot excedir les 3 pàgines. Arial 12 i interliniat 1,5. En format Word o odt.

• Data  límit  d’entrega  al  correu  antifeixistesconca@gmail.com diumenge  31  de

març a les 23:59

SANT JORDI

Per Sant Jordi, el 23 d’abril, Antifeixistes Conca tindrem presència al carrer. Encara estem

ultimant  la  localitat  i  el  format,  ja  us mantindrem informades.  En tot  cas,  tindrem una

parada on vendrem a preus populars el recull editat de tots els textos que ens hagueu

enviat i que acompleixin els requisits de participació.

Animem aquelles que vulguin fer la lectura pública del seu relat a que ho facin. Tindrem

micròfon i crearem un espai adequat a per a escoltar els relats.

NO PASSARAN!

Entre totes  hem de fer  forta  la lluita  antifeixista  perquè s’apropen temps difícils.  Fem

créixer  Antifeixistes  Conca!  Interessa’t  per  nosaltres  i  suma’t  al  nostre  col·lectiu!  No

permetem que passin!


