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Amigues i Amics de Francesc Tomàs i Oliver

Ciutat ~ Ateneu Llibertari Estel Negre

Ciutat ~ Ateneu Talaiot Rebel

Ciutat ~ Ca Ses Mopis

Ciutat ~ CNT Palma

Felanitx ~ Ateneu de Felanitx

Mallorca ~ Assemblea Antipatriarcal

Mallorca ~ Contrainfo.cat

Mallorca ~ Coordinadora Llibertària

Mallorca ~ Els Oblidats

Manacor ~ Ateneu lo Tort

Manacor ~ Col·lectiu Arrels

Menorca ~ Memòria Llibertària

Menorca ~ Ses Voltes | Ciutadella

Pollença ~ Ateneu Popular de Pollença

Vols distribuir-nos? CONTACTA

El Nosaltres 04 vol agrair l'ajuda

econòmica de les llibertàries d'Inca i

rodalies
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Nosaltres?Amigues i Amics de Francesc Tomàs i Oliver els/les pots trobar a:

a les Balears i a les Pitiüses
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Vols col·laborar econòmicament?
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ASSEMBLEA
ANTIPATRIARCAL

Un espai on compartir i combatre
allò que no ens agrada de la societat,
l'Assemblea Antipatriarcal. Després
de cinc anys encara resisteix i cada
vegada amb més força. Un lloc on
trobar-nos per posar en comú les
nostres inquietuds i així dur-les a
terme entre totes. Cada una és una
petita espurna que deixa veure el que
no ens agrada i contra el que volem
lluitar. D'aquesta manera també
contagiam de tot lo bo que tenim per
reproduir-ho!

D iferents situacions viscudes
m'han fet buscar un lloc d'empara, de
recer, de sororitat, on compartir
experiències i reflexions, on no
sentir-me jutjada, però sí
acompanyada. Aquest és el camí que
em va portar a aquesta assemblea,
perquè és un lloc de lluita contra una
societat que ens oblida i ens intenta
silenciar, i per lluitar contra ella és
millor fer-ho envoltada de guerreres.

Com he arribat a s'AA? Era un
moment de la meva vida en el qual
necessitava un nou espai on poder
entendre i reflexionar sobre moltes
coses, ser escoltada i escoltar, fer
pinya i sortir al carrer. Mirant mirant
un dia vaig veure un enllaç:
Assemblea oberta! Vine i participa!
Per aquell temps encara no era molt
conscient de tot el masclisme que ens
envoltava, ni que hi havia gent que es
junta per aconseguir una societat
amb una mirada feminista. Des
d'estiu del 2015 form part d'aquest
grup de persones, i juntes feim lo
possible per un món millor!

L'Assemblea Antipatriarcal és un
espai on teixir xarxa feminista de
suport, de sororitat. Durant els anys
s'ha vist com les integrants anaven i
venien, però sobretot com noves
persones s'acosten per formar-hi
part. D'aquesta manera sempre som
unes quantes les que ens juntam per
lluitar col·lectivament dins aquesta
societat que ens oprimeix i silencia.

L’èxit turístic d’aquests darrers
anys de rècords d’arribades
turístiques i de boom de noves
modalitats d’allotjament com el
lloguer vacacional ens està abocant
a una situació crítica: el conflicte
amb la població ja és aquí. La
mentida de la repartidora turística
cada vegada es va fent més visible,
ja que les desigualtats socials
augmenten ràpidament, el dèficit
d’infraestructures socials és crònic,
la dependència exterior és
absoluta, l’impacte territorial no
atura i la petjada ecològica ha
augmentat tant que ens estam
acostant a les línies vermelles.

Per tot això, pretenem fer un
relat contrahegemònic en format
documental que presenti la cara
oculta del turisme i desmunti la
versió oficial sobre els orígens del
turisme i els seus suposats
beneficis. A causa del consens
favorable tant a dreta com a
esquerra que ha imperat durant
dècades entorn la indústria
turística, els treballs crítics amb el
turisme són pràcticament
inexistents o desconeguts i molt
més en l’àmbit audiovisual. Volem
així obrir un nou front de denúncia
que doni imatge i so a l’ampli
ventall de danys i conseqüències
derivades del turisme.

Els nostres mitjans són limitats,
pel que no podem produir-lo sense
la vostra ajuda. Necessitarem, per
tant, tot el suport que ens pugueu
oferir, sobretot econòmic.

Ajuda’ns a fer possible aquest

documental!

Caixa Colonya
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Transferència bancària indicant

«Documental Tot Inclòs»

El col·lectiu MalHetaires sorgeix
com a conseqüència de la manca
d’espais, grups o blocs crítics que
es caracteritzin, sobretot, per la
combativitat i l’acció directa
davant tots els atacs que reb el
nostre col·lectiu i, de manera
paral·lela, per a crear una
consciència radical a l’hora de
analitzar, subvertir i jugar amb els
diferents rols de gènere que ens
han imposat des de la nostra
infantesa. Així, a partir d’una
reflexió per a la necessitat
d’existència de grups autònoms i
combatius, hem creat aquesta
assemblea transmaribollera.

PPerò… d’on sorgeixen les
nostres motivacions? Vénen de la
nostra voluntat (i necessitat) de fer
front a una societat
heteropatriarcal on les identitats
de gènere i les diferents sexualitats
es troben subordinades a un
sistema capitalista que intenta
adoctrinar-nos i classificar-nos
com a objectes de consum o, per

contrari, com a elements
divergents incòmodes per a la
concepció hegemònica que cal
silenciar. Així, nosaltres volem
enviar un missatge des d’allò queer,
que ens permeti deconstruir-nos i
treure’ns les etiquetes, com a
resposta a l’opressió
normativitzadora que ens ofega en
categories que no són suficients
per a visibilitzar-mos.

Per tant, volem generar punts de
trobada i espais de dissidència
sexual, afectiva i de gènere, allà on
altres corporalitats hi tenguin
cabuda i siguin visibilitzades,
qüestionant també i redefinint les
diferents formes del desig. Les
nostres propostes es basaran no
només en com boixam, sinó en
com estimam, fugint així de la
lògica capitalista d’acumulació de
cossos, de la normativitat corporal
i de les orientacions estàtiques,
basades en allò que queda estancat
en una categoria i que és incapaç
de moure’s. És per això que
tampoc entenem la identitat com
una qüestió fixa i immutable i, així,

a l’hora de voler ‘’ser’’, nosaltres
preferim ‘’estar’’.

Som un grup divers i amb
diferents inquietuds que s’uneix
amb un propòsit clar i comú: la
lluita per a la destrucció dels
models i estereotips que ens
imposa l’heteronorma, trencant els
seus armaris i caminant cap a
l’alliberament i l’autodeterminació
personal. Així doncs, la nostra
tasca es basarà en una important
feina personal que desembocarà en
un treball de cures i de formació
cap a allò col·lectiu.

Aquest escrit no sols és una
carta de presentació d’allò que
proposam, sinó que és un element
de lluita i una invitació per a unir
les nostres forces per fer un món
més divers allà on totes i tots
estam presents, visibilitzades i
respectades.

Font Contrainfo.cat | 28 juny 2017
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CRÒNICA I JORNADES
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Tele
Grama

L'Ateneu Popular d'Esporles sembla que serà el
nou espai assembleari i autogestionat de
Mallorca, esperem que no sigui el darrer.

****
Per octubre s'organitzarà la V Fira del Llibre
Anarquista de Mallorca, estau atentes a les
novetats de finals d'estiu.

*****
El Nosaltres núm. 03 s'ha distribuït a:
Barcelona, Bilbo, Ciutadella, Cornellà, El Priorat,
Estocolm, Felanitx, Inca, Sineu, Madrid,
Manacor, Maó, Palma i Pollença.

*****
***
Podeu demanar-ne exemplars en paper al nostre
correu: nosaltres@riseup.net

visca la
terra

i visca
l'anarquia

JORDI MARTÍ FONT

CALUMNIAa

LLIBERTÀRIES DE MENORCA
El dissabte 17 d'abril es van dur a terme les I

Jornades Llibertàries de Menorca. Les

companyes fan una revisió necessària de les

presentacions i debats.

PER LLIBERTARIS I LLIBERTÀRIES DE
MENORCA

D e la nostra illa diuen que és, dins de les Balears,
la de la tranquil·litat. Una de les raons tal vegada
d'aquesta pau sigui que al ser republicana fins a les
darreries, el dictador Franco no va voler construir-li
cap aeroport obert al turisme fins a l'any 1969, vint
anys després que es d'Eivissa. Contradictòriament i
per paràboles de la vida, ens va fer un gran favor i
podem gaudir dins el que cap del nostre territori a
vegades salvatge i verge envers la massificació i
corrupció pels diners del ciment. Almenys això els hi
hauríem d'agrair a tots els lluitadors i totes les
lluitadores que van plantar cara a l'aixecament
feixista de 1936.

Ens vàrem reunir sota aquestes jornades per
conèixer no tan sols un poquet més de les històries
d'aquests lluitadors i lluitadores anarquistes, sinó
també per mantenir ferma la nostra Idea, que també
era la seva, un món sense dictadures de cap tipus, on
les persones puguem gaudir d'unes relacions més
directes i properes entre noltros i el nostre medi,
desitjant eradicar l'abús i l'extorsió d'una vegada per
totes.

Aquestes I Jornades Llibertàries van sorgir de
forma espontània com una necessitat d'arreplegar un
poquet de cada un de noltros, llibertaris i llibertàries
de Menorca, i fer ressò de les feines que estan
realitzant ara per ara els col·lectius Memòria
Llibertària de Menorca, la Plataforma Antifeixista de
Menorca i els estudis no publicats de l'historiador
menorquí Joan Mercadal.

Varen ser presents fent l'esforç de pagar-se un
bitllet i l'estança per amor a la Idea, els companys/es
mallorquins/es amb qui hem establert llaços no es
desfaran. Arribats amb quatre ponències, sense les
quals aquest esdeveniment hagués quedat tal vegada
enrocat en el solipsisme. El nostre primer agraïment
és dedicat a la seva solidaritat i ajuda.

Hem de donar les gràcies també a la gent de
Bellver i les persones que van col•laborar en la cuina,
per donar-mos salut en forma d´aliments, per ser els
encarregats de fer la paella vegana del migdia i per
ser una alternativa real dins la nostra petita societat
al gran monopoli de la indústria alimentaria que a
poc a poc ens enverena.

El nostre desig com a organitzadors era que aquest
dia fos un punt de trobada i de reflexió, un espai pel
coneixement i el debat, no només de persones,
també de col•lectius populars, com el que va lluitar
pels nostres camins de cavalls o les jornades anuals
de Menorca Reserva de la Billetera, amb l'aspiració a
poder crear futures associacions que no deixin
apagar la flama de l'inconformisme antiautoritari a la
nostra terra, així com creim la nostra pràctica: suport
mutu, autogestió i acció directa.

També hem de fer autocrítica, cap ponent de les
xerrades fou una dona i potser donada la densitat
d'algunes ponències es podria fer pesat per algunes
persones, ja que varen ser moltes en poc temps i per
això també ens vam quedar curts de debat. Prenem
nota d'això i esperam millorar en pròximes edicions.
Tot i això la sensació general va ser d'èxit per se les
primeres jornades.

El darrer acte de les jornades va ser una assemblea
oberta per les persones assistents, tot i el cansament
que arrossegàvem de tot el dia va significar una
primera passa per a l'organització de les llibertàries
illenques que creiem va per bon camí. Esperem que
aquesta coordinació avanci.

Salut i anarquia.

Continua la biografia que va iniciar-se el

número 02 del Nosaltres. El text repassa
els principals actes on participa Francesc

Tomàs i Oliver al llarg de 1869.

PER J. MAÍZ / C. MARTORELL

GRUP D'ESTUDIS LLIBERTARIS ELSOBLIDATS.

El 1869 Francesc Tomàs està totalment
assentat a Palma, on treballa com a picapedrer.
Durant aquest any va dur a terme tres projectes
importants que tindran continuïtat al llarg del
Sexenni Revolucionari i que tenen a veure amb
els inicis i l’organització del moviment obrer
mallorquí.

El primer projecte va ser la creació de l'Escola
Democràtica Federal, de la qual Francesc
Tomàs en va ser vicepresident. El grup d'obrers
i petits menestrals que freqüentaven el Casino
Republicà de Palma (fundat l'agost de 1869),
ben aviat, l'octubre de 1869, apostaren per
crear una escola obrera. Tal com deien els
estatuts, l'objecte de l'Escola Democràtica
Republicana era fomentar la instrucció, per
aquest motiu crearen una escola nocturna
destinada als socis i els fills dels socis amb
l'objectiu d'ensenyar-los a llegir i escriure.
Donat l'èxit de l'escola, a final d'any es
traslladaren a un local molt més ampli del
carrer Estrella de Palma. El seu president va ser
el federal Joan Roca, que alhora era el director
del setmanari intransigent El Rayo. Després de
la sortida de Francesc Tomàs de l’escola, el juny
de 1870, per desavinences amb els federals,
aquesta escola girà a l’òrbita dels federals i no
pas dels internacionals anarquistes. Les
dependències de l'escola eren freqüentades per
un nombre més que considerable d'obreres i
obrers on, a més de classes d'alfabetització, hi
havia activitats instructives obreres, allà es van

convocar mítings, reunions i altres actes de
caràcter obrerista. En poc més d'un any, i poc
abans de la sortida de Tomàs de l'escola, els
republicans federals van obrir nous centres
d'instrucció a Inca i a Calvià. La lluita contra les
altes taxes d'analfabetisme era cabdal per
aconseguir l'emancipació dels treballadors i de
les treballadores.

A la vegada, Francesc Tomàs va participar de
la creació del Centre Federal de Societats
Obreres de Palma. El Centre aspirava a ser una
àgora associativa a partir de la qual
s'aglutinarien de forma unitària les diverses
organitzacions proletàries que s’anaven
configurant arreu de Ciutat. El nou Centre
Federal va seguir les passes, i fins i tot la
denominació, del Centre Federal de Societats
Obreres de Barcelona, creat al llarg dels primers
mesos de 1869. Amb no poques dificultats, la
visita delegada per Bakunin, de l’anarquista

italià Fanelli a la Península Ibèrica va generar
l’aparició a Barcelona d’una secció de
l’Associació Internacional dels Treballadors.
Poc mesos més tard, en representació del
Centre Federal de Barcelona, el metge Gaspar
Sentiñón i el tipògraf Rafel Farga Pellicer van
participar en el IVCongrés de l’AIT a Basilea el
setembre de 1869. A l’estiu de 1869, la situació
del proletariat barceloní no era molt diferent de
l’illenc, el propi Farga explica la situació a
l’agost de 1869: «el socialisme encara no estava
molt desenvolupat com era de desitjar: així que
el Centre Federal [sobre la seva adscripció
ideològica] no ha decidit res encara clar i
terminantment respecte a aquest punt tant
interessant». La línia ideològica entre les noves
seccions que es van consolidar de l’Associació
Internacional i l'organització antiautoritària
Aliança Internacional de la Democràcia

Socialista eren evidents. El Centre barceloní
més endavant el juny de 1870 va impulsar el
Primer Congrés Obrer de Barcelona, nucli
inicial de la futura Federació Regional
Espanyola de l'AIT. La relació entre ambdues
organitzacions també era evident, l'associació
continental a l'agost de 1869 va impulsar
l'edició d'una publicació periòdica fonamental
per fer créixer la consciència obrera i per a
l’arribada de l’anarquisme a Barcelona i també a
Mallorca: La Federación va iniciar la seva
marxa i prest va tenir acollida a les Illes. El
Centre Federal de Societats Obreres a Palma, va
ser fundat entre finals de 1869 i principis de
1870 per federals i futurs internacionalistes
com: Miquel Payeras, Joan Canyelles, Rafel
Alemany, Vicenç Ramon, Josep Rosselló, Joan
Sánchez, Lluc Nicolau, Antoni Fullana, Josep
Valls, Joan Roca i el mateix Francesc Tomàs.
Bona part dels integrants dels integrants del
grup coincidien amb els que havie participat en
la creació de l’escola obrera. En dos mesos, el
gener de 1870, el Centre Federal de Societats
Obreres de Palma va adherir-se a
l’Internacional, va estendre les seves seccions a
diferents pobles (Palma, Manacor, Andratx,
Pollença, La Vileta i Llucmajor i prest va
impulsar una publicació regular pròpia: El
Obrero.

continuarà. . .

Francesc
TOMÀS I OLIVER
apunts biogràfics
part I I




