


63

Η κοινωνική επανάσταση στην Ισπανία ήρθε μετά από δεκαετείς διεργασίες τόσο 
στην εσωτερική οργάνωση του προλεταριάτου όσο και με το αναρχοσυνδικαλιστικό 
κίνημα. Τα διαδοχικά καθεστώτα και η οικονομική ελίτ ακολουθούσαν τις επιταγές 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης και την εφαρμογή της με καταστολή και βία, ενώ 
σταδιακά διαμορφωνόταν η ταξική συνείδηση και η κουλτούρα της αντίστασης 
στο προλεταριάτο της πόλης. Η επανάσταση δεν ήταν ιδεολόγημα, ήταν ανάγκη, 
έκφραση του ενστίκτου επιβίωσης των εργατών και των αγροτών της Καταλονίας.

Επικεντρώνουμε στη Βαρκελώνη, αν και η επανάσταση στην αγροτική χώρα 
ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, αποτελεσματική και καλύτερα οργανωμένη. 
Αυτό γιατί η εξέλιξη της ιστορίας της πόλης, από την εκβιομηχάνισή της μέχρι την 
κοινωνική επανάσταση του 1936, έχει όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία που την 
κάνουν να μοιάζει με μια σύγχρονη μητρόπολη σε αναβρασμό. Στην περίπτωση 
της καταλανικής πρωτεύουσας ο βρασμός οδήγησε σε έκρηξη. 

Κάνουμε μια αναδρομή στην προεπαναστατική Βαρκελώνη για να φανεί ο τρόπος 
που προέκυψε η επαναστατημένη πόλη. Επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε την 
ιστορία της επανάστασης μέσα από το χωρικό της πλαίσιο, δηλαδή μέσα από 
τις κοινωνικές σχέσεις στην πόλη. Δεν θα αναφερθούμε στα κεντρικά ιστορικά 
γεγονότα, στον πόλεμο που μαινόταν στα μέτωπα, στις πολιτικές συμμαχίες, 
στην αντεπανάσταση και στους λόγους που τελικά η κοινωνική επανάσταση 
πνίγηκε στο αίμα, αλλά δίνεται έμφαση στην κλιμάκωση των αστικών μεταλλαγών 
μέσα από την εξιστόρηση των αστεακών πολιτικών της κυριαρχίας αλλά και των 
αστεακών πρακτικών του προλεταριάτου. 

*

Η Βαρκελώνη ήταν η βιομηχανική πρωτεύουσα της ιβηρικής χερσονήσου ήδη 
από τον 19ο αιώνα. Ήταν η μητρόπολη της ναυσιπλοΐας, της υφαντουργίας, 
των εξαγωγών και των τραπεζών. Οι μεγάλες αλλαγές στο αστικό τοπίο 

άρχισαν από το 1850, αφού η οικονομική και πολιτική ελίτ ήταν αποφασισμένες 
να κατασκευάσουν μια μοντέρνα καπιταλιστική πόλη, που θα αντανακλούσε την 
αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική εξουσία της μπουρζουαζίας. Αφηρημένα, 
θεωρούνταν ότι η αστική ανάπτυξη θα καθιέρωνε νέες πολιτικές ελευθερίες, οι 
οποίες όμως στην πραγματικότητα αφορούσαν στην ανάπτυξη της αστικής 
τάξης και εκφραζόταν με τη συνολική οικονομική και αστική εξάπλωση της. Ο 
χώρος της πόλης εν τέλει αναδιοργανώθηκε από τις δυνάμεις της αγοράς, με 
έναν εξολοκλήρου χαοτικό και απρογραμμάτιστο τρόπο, κυρίως στην περίοδο 
της κερδοσκοπικής φρενίτιδας μετά από τις Παγκόσμιες εκθέσεις του 1888 και του 
1929, όπως και κατά τη  διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το 1930 η Βαρκελώνη ήταν η μητρόπολη με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην 
Ισπανία, με μεγάλο ποσοστό φτηνού και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Οι 
εργοδότες της βιομηχανίας προσέλκυαν μεγάλο πληθυσμό αγροτών χωρίς 
γη από τις καταπιεσμένες αγροτικές περιοχές.1 Η ανάπτυξη της πόλης, σε 
συνδυασμό με την επικρατούσα αυταρχική νοοτροπία των τοπικών αρχών και 
τη δημοτική διαφθορά, σήμαινε και την εξάπλωση μιας βαθιάς αστικής κρίσης. 
Το ωμό μοντέλο αστικής ανάπτυξης της ελεύθερης αγοράς παρήγαγε ένα χώρο 
όπου οι κοινωνικές εντάσεις ήταν γυμνές και εκρηκτικές. Ταυτόχρονα όμως, 
καλλιεργούνταν η κοινωνική οργάνωση στα barris (γειτονιές), η κοινή ταυτότητα 
του προλεταριάτου, μια κουλτούρα ανεξάρτητη από την επίσημη κουλτούρα της 
μπουρζουαζίας, με δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης, παράλληλα με την άνθηση 
των εργατικών αγώνων και των κινημάτων διεκδίκησης του «δικαιώματος στη ζωή». 
Όταν η ντόπια ελίτ το αντιλήφθηκε, τα όνειρα της για την πολιτισμένη, ενοποιημένη 
και αναπτυγμένη πόλη αντικαταστάθηκαν από δυστοπικούς εφιάλτες μιας πόλης 
ανεξέλεγκτης, βίαιης και απειλητικής για την κυριαρχία τους. 
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1. Κύματα μετανάστευσης το 1880 
και 1920 –στρατιές εργατών χωρίς 
γη από τη Murcia and Andalusia. 
35% του πληθυσμού της πόλης 
ήταν μη Καταλανοί 

2. Poblenou, το «καταλανικό 
Μάντσεστερ», Raval, Poble Sec, 
Sants, Barceloneta και Gràcia, 
αργότερα ο 2ος κύκλος προλε-
τεριακών γειτονιών l’Hospitalet στα 
βόρεια και Santa Coloma, Sant 
Andreu, Sant Adrià del Besòs στα 
νότια. 

Στις προλεταριακές γειτονιές,2  η κατάσταση που επικρατούσε ήταν μια 
κλιμακούμενη φτωχοποίηση, με αυξημένες τιμές στα βασικά αγαθά διαβίωσης, 
όπως τα τρόφιμα και τα ενοίκια. Η πόλη, με την έννοια των αστικών υποδομών, 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, υγείας, δημόσιας στέγασης, απλώς δεν υπήρχε. 
Τα μεγάλα περιθώρια κέρδους της βιομηχανικής ελίτ από την εκμετάλλευση 
της κατοικίας ήταν και ο λόγος της ανυπαρξίας δημόσιας κατοικίας για την 
εργατική τάξη. Αντίθετα με άλλες παραγκουπόλεις, στη Βαρκελώνη οι παράγκες 
δεν ήταν πρόχειρες ιδιοκατασκευές από τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, αλλά 
κατασκευάζονταν από ιδιοκτήτες γης, που έπαιρναν ενοίκιο για να παραχωρούν 
σπίτια που συχνά κατέρρεαν, χωρίς ρεύμα, νερό και χώρους υγιεινής. Πολύ συχνό 
φαινόμενο ήταν οι συστεγάσεις (μέχρι και 8 οικογενειών…), οι υπενοικιάσεις, 
οι άστεγοι και η διαμονή στα casas de dormir με χρεώσεις ημέρας ή και ωρών, 
όπου οι προλετάριοι κοιμόντουσαν όρθιοι ακουμπισμένοι σε σχοινί μέσα 
σε μεγάλα κοινόχρηστα δωμάτια. Ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη βασικών 
δημόσιων παροχών είχαν σαν αποτέλεσμα διάφορα προβλήματα υγιεινής και τη 
διάδοση ασθενειών, κυρίως στη Raval και κοντά στο λιμάνι. Στις νέες γειτονιές η 
διαδικασία της αστικοποίησης ήταν τελείως ανοργάνωτη και η στέγαση γινόταν σε 
προχειροφτιαγμένα καταλύματα, που έπεφταν με την πρώτη κακοκαιρία. Οι αρχές 
αντιλαμβανόταν τα «ρίσκα για την υγεία», αλλά δεν υπήρχε πολιτική βούληση για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών εργατών. 

Τα barris ήταν κοινωνικά ομοιογενείς γειτονιές, που είχαν ελάχιστη επικοινωνία με 
το χώρο των αφεντικών. Για τους εργάτες της πόλης ήταν ένα πλήρες κοινωνικό 
περιβάλλον: ήταν τόποι  αμφισβήτησης και ελπίδας, το εναρκτήριο σημείο της 
αντίστασης ενάντια στην πόλη των μπουρζουάδων, τόποι ενός λανθάνοντος 
αγώνα, που χάρισε στη Βαρκελώνη το διακριτικό τίτλο της «επαναστατικής 
πρωτεύουσας» της Ισπανίας. Εκεί παράχθηκε μια σειρά από κοινωνικές και 
πολιτισμικές εμπειρίες, μέσω των οποίων οι εργάτες κατανόησαν τον αστικό χώρο, 
που τελικά επηρέασε βαθιά τη συλλογική και πολιτική ταυτότητα του εργατικού 
κινήματος της πόλης. 

*

Η οικονομική κατάσταση της εργατικής οικογένειας ήταν επισφαλής και εξαρτιόταν 
από όλα τα μέλη της. Η παιδική εργασία και ειδικά των αγοριών από τα 8 ή τα 
10 τους χρόνια ήταν φτηνή για τα αφεντικά, ενώ δεδομένοι ήταν και οι μικρότεροι 
μισθοί για τις γυναίκες. Εξαιτίας της φτώχειας που επικρατούσε στις γειτονιές, 
η προλεταριακή πόλη είχε μια οργάνωση: ήταν η οργάνωση μιας σκληρής, 
επιθετικής και αυξανόμενα διεκδικητικής τάξης, μια σύνθετη κοινωνική οργάνωση 
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που στηριζόταν σε πυκνά κοινωνικά δίκτυα και αμοιβαίες σχέσεις αλληλεγγύης. 
Η συλλογική αλληλεγγύη ήταν η θεμελιώδης δομή των barris: προσέφερε στους 
εργάτες ένα βαθμό σταθερότητας, ασφάλειας και ενοποιητικές σχέσεις που 
αντιστάθμιζαν τις υλικές ελλείψεις της καθημερινής ζωής. Αυτή η κουλτούρα 
αποτελούσε μια πρώιμη αίσθηση της ταξικής κοινότητας, που διαδιδόταν και 
διατηρούνταν μέσα από μια σειρά κοινωνικών πρακτικών, κανόνων συμπεριφοράς 
και επικοινωνίας, απαντούσε ταξικά στα συλλογικά προβλήματα και προσέφερε 
μια σημαντική βάση στο εργατικό κίνημα. Ήταν η ζωή της τάξης χωρίς ιδιοκτησία, 
που είχε μικρό ή καθόλου σεβασμό για την περιουσία των άλλων τάξεων και που 
διαμόρφωνε μια εναλλακτική και σαφώς αντικαπιταλιστική προλεταριακή 
πολεοδομία (proletarian urbanism)3: η στέγαση γινόταν αντιληπτή σαν ανάγκη 
και όχι σαν εμπόρευμα, δηλαδή σαν ευκαιρία αισχροκέρδειας, οι δρόμοι ήταν 
η προέκταση του σπιτιού και χρησιμοποιούνταν για αναψυχή, αλληλεγγύη ή 
διαμαρτυρία, η ανάγκη της σίτισης καλύπτονταν με συλλογικές κουζίνες, η φύλαξη 
των παιδιών γινόταν με κοινοτικά συστήματα φροντίδας, και γενικά οι υλικές 
ανάγκες αντιμετωπιζόταν μέσω ενός μεγάλου αριθμού άλλων υποστηρικτικών 
θεσμών. 

Τα barris χαρακτηρίζονταν από μεγάλο βαθμό κοινωνικότητας. Το κλειδί του 
σχηματισμού της εσωτερικής κοινωνικής γεωγραφίας ήταν τα εργοστάσια, όπου 
οι εργάτες είτε έμεναν κοντά, είτε μετακινούνταν ομαδικά από και προς αυτά με τα 
πόδια. Η κοινωνικότητα ρυθμιζόταν και από τα συμπτώματα της αστικής κρίσης, 
όπως η πυκνοκατοίκηση, που λειτουργούσε σαν φρένο στην ιδιώτευση στην 
καθημερινότητα και εμπόδιζε την ανέγερση συνόρων μεταξύ του ιδιωτικού και του 
δημόσιου χώρου. Ένα ακόμα μοτίβο κατοίκησης που διαμόρφωσε την εξάπλωση 
της εργατικής τάξης της Βαρκελώνης ήταν η αλυσιδωτή μετανάστευση, αφού 
μετανάστες από την ίδια επαρχία ή την ίδια πόλη εγκαθιστούνταν σε συγκεκριμένες 
γειτονιές, δρόμους ή μπλοκ κατοικιών. Δεν υπήρχαν, όμως, φραγμοί στις σχέσεις 
των εργατών που προέρχονταν από διαφορετικά μέρη, ούτε γκετοποίηση 
βάσει της καταγωγής. Η προλεταριακή πόλη ήταν δημοκρατική και ο μεγάλος 
βαθμός ταξικής συνείδησης υπερκάλυπτε οποιαδήποτε άλλο είδος ταυτότητας. 
Οι συλλογικοί δημόσιοι χώροι κοινωνικοποίησης μέσα στα barris, κυρίως για τα 
αγόρια και τους άντρες, ήταν τα τοπικά καφέ, τα μπαρ, αλλά κατά κύριο λόγο 
οι δρόμοι, όπου δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και γινόταν αντιληπτοί σαν προέκταση 
της προλεταριακής κατοικίας. Τους καλοκαιρινούς μήνες το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής διαδραματιζόταν εκεί. 

Οι χωρικές πρακτικές αντίστασης που πήγαζαν από την κουλτούρα των barris ήταν 
πρακτικές οικονομικής επιβίωσης, όπως αναγκαστικές επιτάξεις καταστημάτων και 
αποθηκών, πρακτικές σύγκρουσης με το κράτος και άμεσων δράσεων. Οι δρόμοι 
γινόταν το θέατρο μιας ευρείας γκάμας διαμαρτυριών και εξεγέρσεων όπου 
συμμετείχαν γυναίκες, παιδιά, άνεργοι και εργάτες. Ο αγώνας για επιβίωση στις 
εργατικές γειτονιές ενισχυόταν από κινηματικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και στρεφόταν ενάντια στην εκκλησία, στους αστούς και στις 
συνήθειες τους. Όλο αυτό το ρεπερτόριο δράσεων και η οργάνωση εκδηλώθηκαν 
συμπυκνωμένα στην απεργία ενοικίου στα τέλη του καλοκαιριού του ’31. Εκατό 
χιλιάδες εργάτες αρνήθηκαν να πληρώσουν ενοίκιο, οργανώθηκαν σε συνελεύσεις 
και ομάδες κρούσης, ενώ διεκδίκησαν την αυτοδιεύθυνση της γειτονιάς μέσα από 
την απογύμνωσή της από κάθε μορφή εξουσίας, αφού επιδίωξαν να κλείσουν και 
την τοπική εκκλησία. 

Το εμπόριο του δρόμου ήταν ένας άλλος βασικός θεσμός μιας άτυπης 
μικροοικονομίας, που βοηθούσε έμπρακτα την επιβίωση του προλεταριάτου. 
Μετά από καμπάνιες της μεσαίας εμπορικής τάξης, αν και μέχρι τότε δεν ήταν 
παράνομο, το μικρεμπόριο ποινικοποιήθηκε από τις αρχές, οι μικροπωλητές 
κυνηγιούνταν, ενώ επανδρώθηκε ειδικό σώμα (Brigada per la repressió de la ven-
ta ambulant) αποκλειστικά για την καταστολή τους. Με τη βοήθεια των κατοίκων 

3. Η λέξη πολεοδομία εδώ χρη-
σιμοποιείται όχι με την τεχνοκρατική 
της έννοια, αλλά για να περιγράψει 
τη διαδικασία παραγωγής των 
κοινωνικών σχέσεων και του κοι-
νωνικού χώρου μέσα στην πόλη. 



66

4. Το 1936 υπήρχαν  30.000 άστεγοι 
στους δρόμους και ταυτόχρονα 
40.000 άδεια διαμερίσματα στην 
πόλη.

5. Τα μέλη σε εθνικό επίπεδο από 
345.000 έγιναν 715.000 και μόνο 
στη Βαρκελώνη ήταν πάνω από 
250.000.

6. Ομάδες συγγένειας, όπως οι Los 
Desheredados, Los Indomables, 
Els Fills de Puta, Los Solidarios (Bue-
naventura Durruti, Francisco και 
Domingo Ascaso, Aurelio Fernán-
dez, Ricardo Sanz and Juan Gar-
cía Oliver, κ.α.). Τα grupos de afini-
dad αποτελούνταν από 4 έως 20 
μέλη και είχαν αυστηρή οργανωτική 
δομή και μεθόδους δράσης.

7. Αναρχοσυνδικαλιστική εφημε-
ρίδα, που είχε περάσει σε κυκλο-
φορία τις αστικές εφημερίδες το 
1936. 

χτίστηκε ειδική αγορά για το μικρεμπόριο, η El Mercadet κοντά στη Raval, που 
τελικά καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η εργατική τάξη πάντα 
νομιμοποιούσε την «εγκληματικότητα» που είχε σκοπό την επιβίωση, το ίδιο και 
οι αναρχοσυνδικαλιστές, αφού οι πραγματικοί φόβοι του προλεταριάτου ήταν η 
ανεργία, η έξωση4 και οι διαδεδομένες ασθένειες των barris όπως, ο τύφος. 

Η διαμόρφωση της συνείδησης ήταν σύνθετη και δυναμική, με τις ατομικές και 
συλλογικές εμπειρίες της κοινωνικής και χωρικής τάξης να συσσωρεύονται 
μέσα από μια διαδικασία αυτόβουλης συμμετοχής. Ο καθημερινός αγώνας για 
επιβίωση μέσα σε έναν καθορισμένο χώρο, μετατράπηκε από τους εργάτες σε 
μια σειρά συλλογικών πολιτιστικών σημείων αναφοράς. Το αποτέλεσμα ήταν 
ένα κοινό απόθεμα εμπειρικής ταξικής γνώσης, το απόσταγμα καθημερινών 
αστικών πρακτικών ενάντια στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση. Ήταν λοιπόν, 
μια εν-τοπισμένη μορφή ταξικής συνείδησης: μια κοινωνική γνώση που πήγαζε 
από δυναμικές σχέσεις μέσα σε έναν συγκεκριμένο τόπο, μια οπτική του κόσμου 
ενσωματωμένη σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, κατασκευασμένη επί τόπου, 
από τα κάτω. Στη βασική αυτή μορφή, το αίσθημα της τάξης ήταν περισσότερο 
συναισθηματικό και τοπικό παρά πολιτικό (esprit de quartier, το πνεύμα της 
γειτονιάς). Αυτή η τοπική κουλτούρα είχε εμπειρική γνώση των ταξικών διαφορών 
αλλά σπάνια αναφερόταν σε κάτι περισσότερο από δυσαρέσκεια απέναντι στο 
σύστημα, οπότε δε θα έπρεπε να μπερδευτεί με ταξική ή επαναστατική συνείδηση.

Μπορούμε να πούμε ότι από το 1860 και μετά στη Βαρκελώνη εντοπίζεται μια 
ελευθεριακή κομμουνιστική παράδοση, μια παράδοση αλληλεγγύης που έφερναν 
μαζί τους οι μετανάστες προλετάριοι από την αγροτική Ισπανία. Η συγκεκριμένη 
αυτή αναρχική αντικουλτούρα τελικά εκφράστηκε μέσα από την άμεση δράση 
και μέσα από τους νέους πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς χώρους που 
εισήγαγαν στην κοινωνία της πόλης οι αναρχικοί και οι αναρχοσυνδικαλιστές. Ο 
αναρχοσυνδικαλισμός επεδίωκε την καλλιέργεια ενός «εγκεφαλικού δυναμίτη», 
ενός επαναστατικού πνεύματος και υποσχόταν ένα νέο αστικό ρυθμό. Με λίγα 
λόγια «τα τρία οχτάρια» (los tres ochos): 8 ώρες για δουλειά, 8 ώρες για ύπνο και 
8 ώρες για σχόλη, ψυχαγωγία και εκπαίδευση. Αυτός ο επιθετικός συνδικαλισμός 
αναγνωριζόταν από τους προλετάριους σαν σωστή έκφραση των καθημερινών 
αναγκών και επιθυμιών τους. Τελικά, ο συνδυασμός κρατικής καταστολής και των 
αναρχικών τακτικών είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη μαζικών αγώνων, όπως 
η απεργία ενοικίου, οι διαδηλώσεις των ανέργων και η γενικευμένη αντίσταση 
των καταπιεσμένων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’10 η CNT έγινε το αστέρι των 
προλετάριων.5 Το κύριο όχημα της αναρχικής πρακτικής ήταν τα grupos de afini-
dad,6 στόχος των οποίων ήταν να αναπτύσσουν τη συνείδηση και να δομούν την 
καθημερινότητα σύμφωνα με ελευθεριακές αρχές, να γενικεύουν την κουλτούρα 
της αντίστασης στους χώρους εργασίας ενάντια στην καπιταλιστική κοινωνία. 
Ήταν οι ίδιες ομάδες που αναλάμβαναν την «παράνομη» δουλειά: να εξασφαλίζουν 
λεφτά για όπλα μέσα από ληστείες, να απελευθερώνουν κρατουμένους, να 
λειτουργούν κατασκοπευτικά. 

Οι διαμαρτυρίες άμεσης δράσης στην κουλτούρα των αναρχοσυνδικαλιστών 
ταίριαζε με την παράδοση της λαϊκής διαμαρτυρίας σε μια πόλη όπου οι 
οδομαχίες με την αστυνομία, οι άγριες απεργίες και τα οδοφράγματα ήταν 
εγγεγραμμένα στην ιστορία των αστικών αναταραχών ήδη από τον 19ο αιώνα. Οι 
τακτικές της CNT, τα μποϋκοτάζ, οι διαδηλώσεις και οι απεργίες βασίστηκαν στην 
κοινωνικότητα των γειτονιών. Οι συνελεύσεις των συνδικάτων αντικατόπτριζαν 
την κουλτούρα του δρόμου της εργατικής τάξης και η αμοιβαία αλληλεγγύη των 
barris πήρε συγκεκριμένη μορφή και οργανωτική έκφραση με τη στήριξη των 
συνομοσπονδιακών ενώσεων. Η CNT ίδρυσε κινηματικές επιτροπές γειτονιών, 
comités de barriada, που βρισκόταν σε νέα γραφεία συνδικάτων στις κύριες 
εργατικές συνοικίες. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των barris και της τοπικής 
συνδικαλιστικής ένωσης ήταν η Solidaridad Obrera.7 
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Όμως η CNT ήταν απλώς ένα από τα στοιχεία στην ολοένα και 
αυξανόμενη προλεταριακή δημόσια σφαίρα. Ο άλλος βασικός 
θεσμός ήταν τα ateneus, τα λαϊκά πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα.8 

Αναφερόταν σε όλη την οικογένεια και σε όλα τα μέλη της κοινότητας, με 
παροχές που δεν πρόσφερε το κράτος, όπως βρεφονηπιακή φροντίδα 
και φροντίδα για ηλικιωμένους. Τα ateneus ήταν πολύ δημοφιλή 
και έδιναν στα μέλη τους ένα φάσμα μη εμπορευματοποιημένων 
δραστηριοτήτων: οι κοοπερατίβες παρείχαν φαγητό σε χαμηλές τιμές 
και οργάνωναν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης, 
ήταν χώροι διαλόγου, συζήτησης ιδεών και γραπτών μακριά από τις 
κατασταλτικές αστικές δομές, οργάνωναν εκδρομές και δανειστικές 
βιβλιοθήκες, με στόχο την πολιτιστική ενδυνάμωση της εργατικής τάξης. 
Τα ateneus και τα Ορθολογιστικά Σχολεία (Escuelas Rationalistas)9 
ήταν η ατμομηχανή της κοινωνικής και πολιτιστικής φάμπρικας στα 

8. Μεταξύ 1877 και 1914, δημιουργή-
θηκαν 75 στη Βαρκελώνη.

9. Βασισμένα στο εκπαιδευτικό 
πείραμα που ξεκίνησε ο 
αναρχικός δάσκαλος Φρανσίσκο 
Φερρέρ. Εκατοντάδες σχολεία 
“Φερρέρ”(Ορθολογιστικά Σχολεία) 
είχαν ανοίξει από τη δεκαετία 
του ’20 σ’ όλη την Ισπανία, 
χρηματοδοτούμενα από τη CNT. 
Υπολογίζεται ότι 60.000 παιδιά 
φοιτούσαν στα “Σχολεία Φερρέρ”.

barris: διέδιδαν την αντιεκκλησιαστική κουλτούρα, μακριά από τις ιεραρχικές και 
θρησκόληπτες διδασκαλίες του κράτους. Τα ateneus συνέχισαν να λειτουργούν 
και κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας υποκαθιστώντας τα σχολεία, καθώς 
αυτά ήταν ανύπαρκτα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Χρηματοδοτούνταν 
από συνδικάτα εργατών, όπως το Escuela Natura στη γειτονιά Clot barri και 
εκτός από τον καθαρά εκπαιδευτικό τους ρόλο, διοργάνωναν πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και κατασκηνώσεις. Για τον υποστηρικτικό ρόλο που είχαν τα at-
eneus στη διοργάνωση κοινωνικών διαμαρτυριών και απεργιών, μπήκαν στο 
στόχαστρο των κυβερνήσεων, ποινικοποιήθηκαν και καταστάληκαν, ως χώροι 
ανομίας και ως άντρα του «εσωτερικού εχθρού». 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ένα σημαντικό σημείο συνάντησης της CNT 
με τα barris ήταν οι χώροι  του συνεργατικού κινήματος. Οι χώροι αυτοί έπαιζαν 
κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στην τοπική κοινωνία: διέθεταν βιβλιοθήκες 
και μπαρ, φιλοξενούσαν πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
για παιδιά και νέους, απογευματινά μαθήματα, προγράμματα διδασκαλίας, 
θεατρικά έργα, συναυλίες και εκδρομές. Οι κοοπερατίβες βοηθούσαν στη 
διατήρηση του περήφανου και ανεξάρτητου πνεύματος των barris και στη 
συλλογική επίλυση των κοινών προβλημάτων της καθημερινότητας, καθώς 
και στην καλλιέργεια της συνεργατικής ζωής, της αυτοοργάνωσης και της 
αυτονομίας. 

Η λαϊκή αντιπαράθεση με το κράτος εκδηλωνόταν κυρίως με την αντίσταση 
στην αστυνομία, που γινόταν αντιληπτή σαν ο προστάτης της εξουσίας του 
κράτους στους δρόμους, αφού είχε ρόλο ρυθμιστή του κοινωνικού χώρου. Ο 
οξύς κίνδυνος που αντιπροσώπευε η αστυνομία εμπότισε τα barris με έντονη 
αντιμπατσική κουλτούρα και πρακτική. Ήταν μια επιθετική κουλτούρα για την 
υπεράσπιση των λαϊκών αστικών πρακτικών στο δρόμο, ήταν ένας αγώνας 
για την αυτοδιεύθυνση της γειτονιάς, την ελευθερία από τις εξωτερικές αρχές, 
ο οποίος υπογράμμιζε το «εμείς», την κοινότητα. Η συλλογική μνήμη της 
καταστολής, η προφορική παράδοση και η καθημερινή εμπειρία ένωνε νέους και 
γέρους, μετανάστες και ντόπιους, άνδρες και γυναίκες και τελικά τους έδινε μια 
βαθιά αίσθηση κοινής ταυτότητας. Οι αστυνομικοί και οι οικογένειες τους ήταν 
κοινωνικά αποκλεισμένοι, το ίδιο και τα μέλη των παραστρατιωτικών ομάδων. 
Ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού και των σωματικών απωλειών απέτρεπε 
και αυτούς που μπορεί να σκεφτόταν να συνεργαστούν με την αστυνομία. 
Οι νίκες απέναντι στις δυνάμεις καταστολής γιορτάζονταν στις γειτονιές σαν 
απόδειξη της δύναμης τους και ενίσχυε την αίσθηση της τοπικής ταυτότητας. 
Μέχρι το τέλος των 1920ς, πολλά barris έμοιαζαν με μικρές αυτόνομες 
δημοκρατίες: οργανωμένες από τα κάτω, χωρίς ιεραρχία, αποτελούσαν μια 
μεγάλη αυτόνομη κοινωνικό-πολιτιστική τάξη (order) στην πόλη. Ήταν σχετικά 
ελεύθεροι χώροι, σχεδόν αδιαπέραστοι από την αστυνομία, όπου οι αρχές και 
η εξουσία του κράτους ήταν αδύναμες. 
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Η μαζική αντίσταση στο κράτος ενεργοποιούσε ένα πνεύμα αυτοπροσδιορισμού 
της κοινότητας, μεταμορφώνοντας πολλά barris σε ενεργές κοινωνικές δυνάμεις 
για αγώνα και αλλαγή. Το πιο κοντινό αντίστοιχο παράδειγμα με την αστική 
εξέγερση που σιγοβράζει είναι η Intifada στην Παλαιστίνη. Παρά την τάση 
της μπουρζουαζίας για κατάκτηση και χωρική στρατιωτικοποίηση, όπως θα 
φανεί παρακάτω, στην καθημερινότητα δημιουργούνταν πολιτιστικοί, ηθικοί, 
ψυχολογικοί, κοινωνικοί και φυσικοί χώροι αμφισβήτησης, με λίγα λόγια η 
προλεταριακή δημόσια σφαίρα, όπου καλλιεργούνταν δυναμικά η εργατική 
αντίσταση στον καπιταλισμό. 

*

Σε όλη τη διάρκεια των αυταρχικών καθεστώτων από το 1870 μέχρι και το 
τέλος της δικτατορίας του Primo de Rivera (1931) το κράτος χρησιμοποίησε 
τα ίδια εργαλεία καταστολής της αστικής προλεταριακής κουλτούρας 
στην καθημερινή  ζωή  και της αναρχοσυνδικαλιστικής δράσης στους 
χώρους εργασίας. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Δημοκρατίας (1931-1936), 
χρησιμοποίησε όλες τις πιθανές πρακτικές και μεθόδους αποκλεισμού της 
προλεταριακής δημόσιας σφαίρας, του χώρου και των σχέσεων αλληλεγγύης 
στη δουλειά και στην κατοικία. Μέχρι και το 1936 η στρατιωτικοποίηση του χώρου 
έφτασε στο ζενίθ της, το ίδιο και η αστυνομική αυθαιρεσία, οι εξαφανίσεις, οι 
εκτοπίσεις, οι δολοφονίες μελών της CNT, η τρομοκρατία στο δημόσιο χώρο και 
η καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης. 

Τα όπλα όλων των κυβερνήσεων ήταν αυτά που έχει ένα καπιταλιστικό κράτος 
για να προστατεύει τα συμφέροντα της αστικής τάξης και της οικονομικής ελίτ 
από ένα εξαθλιωμένο προλεταριάτο που οργανώνεται, αντιστέκεται και διεκδικεί 
το δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία, το δικαίωμα στην πόλη και ουσιαστικά το 
δικαίωμα στη ζωή. Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, η φυσική καταστολή στο δημόσιο 
χώρο σε συνδυασμό με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, η ιδεολογική 
καταστολή με τον κατάλληλο μηχανισμό προπαγάνδας στο δημόσιο λόγο και η 
χωρική καταστολή μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Η προπαγάνδα στο δημόσιο λόγο επικέντρωνε στη διασπορά «ηθικίστικων 
υστεριών» με σκοπό αφενός τη στοχοποίηση μελών ή επιμέρους ομάδων της 
εργατικής τάξης και αφετέρου τη διάσπαση της κοινότητας του προλεταριάτου 
και των δεσμών αλληλεγγύης, που οικοδομούνταν σταθερά επί δεκαετίες. 
Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσε η λογοκρισία και η κήρυξη παράνομων των 
αναρχικών εντύπων.  Ήταν ένας λεκτικός και ηθικός πόλεμος απέναντι στους 
άστεγους, στους άνεργους, στη νεολαία, στις εκδιδόμενες, στους μετανάστες 
και τις μετανάστριες, απέναντι στους αναρχικούς και στους απεργούς, απέναντι 
στους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους και, σε κάθε περίπτωση, απέναντι στις 
ατομικές και συλλογικές διεκδικήσεις. 

Ο κυρίαρχος λόγος υπερασπιζόταν τις παραδοσιακές αξίες των αστών, 
περί θρησκείας, καθαρότητας της καταλανικής φυλής, οικογένειας, υγιεινής, 
ιδιοκτησίας, με προσκόλληση στην εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Στην ουσία 
τα συντηρητικά ρατσιστικά αντανακλαστικά των αστών είχαν ταξικό περιεχόμενο. 
Ωστόσο, δεν διαβλήθηκε η ενότητα του προλεταριάτου, που εν τω μεταξύ είχε 
αποκτήσει τη δική του ισχυρή ταυτότητα μέσα από τον αγώνα για επιβίωση και 
είχε φτάσει στην διαμόρφωση ταξικής συνείδησης. Η προπαγάνδα κατάφερε να 
πάρει με το μέρος της τα μέλη της μεσαίας τάξης, που πίεζε για περισσότερο 
έλεγχο, καταστολή και τιμωρία των δρώντων υποκειμένων της ταξικής πάλης και 
των πρακτικών τους μέσα στην πόλη. 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε από την άρχουσα τάξη αποτέλεσε και 
την απόδειξη που χρειαζόταν για να αποκλείσει την προλεταριακή δημόσια 
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σφαίρα, δημιουργώντας ένα ηθικό και πολιτικό κλίμα που νομιμοποίησε την 
επέκταση της κρατικής εξουσίας στους δρόμους και την εγκαθίδρυση ενός 
ισχυρού γραφειοκρατικού συστήματος επιτήρησης και ελέγχου της κοινωνίας. Η 
καταστολή στους δρόμους είχε τη μορφή στρατιωτικού καθεστώτος, που ελέγχει 
τη δημόσια σφαίρα με πολλές οπλισμένες μονάδες (Guardia Civil, Guardia de 
Asalto, ασφαλίτες, παραστρατιωτικές φασιστικές ομάδες, όπως η Sometent, κ.α.), 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας νέας αρχιτεκτονικής της καταστολής, με 
φωτισμό στους δρόμους, πολλά αστυνομικά τμήματα, φυλακές, αναμορφωτήρια 
και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η βία του κράτους στα barris και στα εργοστάσια 
απευθυνόταν αδιάκριτα σε όλα τα μέλη της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως 
φύλου και ηλικίας και κυρίως σε όσους διεκδικούσαν και αντιστεκόταν με άμεση 
δράση. Η αστυνομία κατέστειλε τους μικροπωλητές χωρίς άδεια, τις γυναίκες που 
διαμαρτύρονταν για τις τιμές των τροφίμων, ομάδες ανέργων που συζητούσαν για 
την κατάσταση στην εργασία, τις εφηβικές «συμμορίες» και τα παιδιά που έπαιζαν 
στους δρόμους, τους μετανάστες που κατέφθαναν στην πόλη. Όσο αυξανόταν 
ο ανταγωνισμός για το δημόσιο χώρο, άλλο τόσο αυξανόταν και η ωμή βία. Όσο 
διαδιδόταν ο αναρχισμός και ο ελευθεριακός κομμουνισμός τόσο περιορίζονταν 
οι πολιτικές ελευθερίες και αυξάνονταν οι διώξεις, οι δολοφονίες και οι εκτοπίσεις. 

Η προπαγάνδα που ήθελε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, 
προηγούνταν και εκτός από την καταστολή και τις νομοθετικές αλλαγές, 
νομιμοποιούσε έργα αναπλάσεων και πολεοδομικούς σχεδιασμούς προς την 
κατεύθυνση της αφάνισης του προλεταριακού δημόσιου χώρου και των σημείων 
αναφοράς του, του ελέγχου και της ευκολότερης καταστολής. Το όραμα των 
αστών καταλανών ήταν η Gran Barcelona, η Βαρκελώνη στο κέντρο μιας εντελώς 
αστικοποιημένης και βιομηχανοποιημένης περιοχής, της οποίας η διόγκωση και η 
άνιση ανάπτυξη τελικά πυροδότησε τη σύγκρουση των τάξεων. 

Οι σχεδιασμοί για αστική ανανέωση ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1850. 
Το 1859 άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου του Ildefons Cerdà, που οραματιζόταν 
την ένωση της πόλης με τους βιομηχανικούς πυρήνες, μια διαταξική λειτουργική 
πόλη, χωρίς αποκλεισμούς, που θα έφερνε ένα νέο είδος ισότητας και αστικής 
ενότητας. Ωστόσο, η μεγάλη αντίφαση της πολεοδομίας της μπουρζουαζίας 
ήταν ότι επένδυσε πιστά χωρίς όρια στις δυνάμεις της αγοράς με τα οράματά 
της για μια πολεοδομία χωρίς αποκλεισμούς να αποδεικνύονται καθαρή 
ιδεολογία. Οι περικοπές, η επενδυτική κρίση, η ανεξέλεγκτη αγορά, οι σπέκουλες 
των μεγαλοϊδιοκτητών και η διαφθορά συνδυάστηκαν και διέβαλλαν αθόρυβα 
την πραγματοποίηση αυτού που ο Cerdà είχε προγραμματίσει σαν ορθολογικό 
αστικό χώρο.

Μετά το 1901 επικράτησαν οι τάσεις που ήθελαν την αστική ανανέωση και 
επένδυσαν σ’ αυτή. Αυτή την εποχή δημιουργήθηκε η Via Laietana, μια λεωφόρος 
επιχειρήσεων βορειοαμερικανικού στυλ, με γραφεία εταιρειών, οικονομικών 
θεσμών και εργοδοτών. Πιο ολοκληρωμένη αστική ανανέωση ήρθε αργότερα 
(1913–25), με επενδύσεις στην αστική συγκοινωνία, που στην ουσία βελτίωσε την 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και του κεφαλαίου. Νέες λεωφόροι πέρασαν 
πάνω από τα barris και έγιναν αναγκαστικές μετακινήσεις εργατικών συνοικιών 
μακριά από το κέντρο της πόλης. Σε μια επιδίωξη να επιβληθεί η μπουρζουαζία στο 
αστικό τοπίο, η κυριαρχία της στο χώρο αποτυπώνονταν και συμβολικά μέσω της 
μνημειώδους αρχιτεκτονικής.

Η βασική ανησυχία των αστών ήταν οι συνεχώς επεκτεινόμενες προλεταριακές 
γειτονιές (barris και cases barates, ειδικά η Collblanc και η La Torrassa στην 
l’Hospitalet), οι δεσμοί αλληλεγγύης και η κοινή ταυτότητα της κοινότητας που 
αναπτύσσονταν σ’ αυτές. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός πέρασε σε μια νέα 
φάση επιβολής τάξης και ασφάλειας με αποτέλεσμα το σαφή χωροκοινωνικό 
έλεγχο και αποκλεισμό. Το νέο επιθυμητό μοντέλο ήταν αυτό του «τομέα», όπου οι 

Το όραμα των αστών για την 
όψη της Via Laietana στα ‘30ς.
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«επικίνδυνες τάξεις» εκτοπίζονταν μακριά από το οικονομικό κέντρο και το κέντρο 
λήψης αποφάσεων. Η ταξική διαίρεση ήταν εμφανής στο χώρο και ουσιαστικά 
η πόλη ήταν χωρισμένη στα δύο: οι γειτονιές της μπουρζουαζίας που συνεχώς 
απομακρυνόταν από το κέντρο προς τα προάστια και οι φτωχογειτονιές  της 
εργατικής τάξης, δηλαδή οι παραγκουπόλεις, οι cases barates και οι προλεταριακές 
γειτονιές όπως η Raval. Η μπουρζουαζία είχε εγκαταλείψει το κέντρο της πόλης 
και μεταφέρθηκε προς τη λεωφόρο Eixample, κυρίως στις Passeig de Gràcia 
και στη Rambla de Catalunya, αργότερα πιο ανατολικά, στις Sant Gervasi, Tres 
Torres, La Bonanova και έπειτα στις Sarrià και Pedralbes. Ο χάρτης της πόλης 
ήταν χωρισμένος σε «καλές» και «κακές» περιοχές. Για παράδειγμα, «υπόκοσμος» 
ονομαζόταν η περιοχή γύρω από τη Raval, που μετονομάστηκε σε «Barri xino» 
(Chinatown), η El Paral.lel ήταν ο τόπος όπου διασκέδαζαν φτωχοί και ανειδίκευτοι 
εργάτες και ήταν γνωστή σαν το «Broadway της Βαρκελώνης» και η παραλιακή 
ζώνη που συνόρευε με τη Raval και την El Paral.lel θεωρούνταν ζώνη ανομίας και 
διαφθοράς, χώρος όπου σύχναζαν «επικίνδυνες τάξεις» και θα έπρεπε να είναι 
κάτω από συνεχή επιτήρηση.

Οι υστερίες των αστών, ή ο πανικός τους, έπαιρναν και συγκεκριμένη χωρική 
έκφραση. Συγκεκριμένες συνοικίες, όπως η Raval, χαρακτηρίζονταν ως 
εστίες ανηθικότητας και στοχοποιούνταν διαρκώς σαν περιοχές εγκληματιών, 
νταβατζήδων, χρηστών ναρκωτικών, πορνείας. Η λεγόμενη Chinatown 
θεωρούνταν εκτός ελέγχου από τις αρχές, με δικό της νόμο και ήταν πάντα υπό 
καταστολή. Τελικά μπήκε στο στόχαστρο της ανάπλασης το 1934, με το Pla Macià 
(Σχέδιο Μασία)10, που εξέφραζε το ευρύτερο μοντερνιστικό σχέδιο για ορθολογική 
πολεοδομική ανάπτυξη και χωροταξικό σχεδιασμό. Η ανάπλαση ανατέθηκε 
στην καταλανική think tank, την GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Cata-
lans) και στον Le Corbusier. Οι ιδέες του Le Corbusier μπορούν να θεωρηθούν 
σαν το τέλειο πολεοδομικό όπλο στην υπηρεσία της «δημοκρατίας της τάξης». 
Το Pla Macià περιείχε την υπόσχεση του μοντέρνου, μιας «Νέας Βαρκελώνης», 
ξανασχεδιάζοντας όλη την περιοχή σύμφωνα με τις πιο προωθημένες αρχές 
πολεοδομικού σχεδιασμού της GATCPAC. Το στρατηγικό σημείο του Plà Macià 
συμπεριλάμβανε την ισοπέδωση της Raval. Η λύση θα ήταν το «σκούπισμα» των 
δρόμων της γειτονιάς, με στόχο την πραγματοποίηση ίσιων δρόμων και μεγάλων 
κόμβων για να εξυπηρετείται η μεταφορά των αγαθών διαμέσου της Βαρκελώνης. 
Έτσι, η παλιά πόλη θα αναπλαθόταν και θα βελτιωνόταν η ροή του κεφαλαίου, 
που θεωρητικά θα έφερνε «ανάπτυξη» και βιομηχανική δύναμη στην Καταλονία. 
Κατοικίες για τους πρώην κατοίκους θα γινόταν σε μοντέρνο στυλ, πολυώροφα 
μπλοκ κατοικιών, στο barrio Sant Andreu, μακριά από το κέντρο της πόλης. Με 
το σύστημα του zoning που θα όριζε διαφορετικές σφαίρες διαμονής, εργασίας, 
εμπορίου και ψυχαγωγίας, το Plà Macià είχε σκοπό να αυξήσει την κατανάλωση 
των αστικών υπηρεσιών, να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη γραφειοκρατική και 
τεχνοκρατική κοινωνία του ελεγχόμενου καταναλωτισμού.11

Το σχέδιο κατάρρευσε από χρηματοδοτικά προβλήματα και λόγω του εμφυλίου 
το 1936, μετά τον οποίο έμεινε στα χαρτιά. Οι υποστηρικτές του Plà Macià 
θεωρούν ότι ήταν προοδευτικό, δημοκρατικό και αντιφασιστικό, αλλά στην 
πραγματικότητα ήταν όμοιο με το σχέδιο του Haussmann του 19ου για το Παρίσι. 
Και τα δύο σχέδια ταίριαζαν στις οικονομικές απαιτήσεις και στις απαιτήσεις 
ασφαλείας των κρατούντων της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, 
φτιάχνοντας μεγάλους δρόμους πάνω από τους στενούς, δαντελωτούς δρόμους 
των εργατικών συνοικιών, με σκοπό να διευκολύνουν την κίνηση των αγαθών και 
όταν ήταν απαραίτητο, τις δυνάμεις της δημόσιας τάξης. Στην πραγματικότητα, 
είχε σκοπό την κατασκευή μιας ιεραρχικής αυστηρά ελεγχόμενης πόλης, όπου ο 
«καρκίνος» της ανυπακοής θα κατατροπωνόταν και όλες οι τάξεις θα δεχόταν τη 
θέση και τη λειτουργία τους μέσα σε ένα ορθολογιστικό πολεοδομικό σύστημα. 
Προωθήθηκε ένα νέο είδος κοινωνικού ελέγχου, μέσα από την αλλαγή της ζωής στα 
barris και το σπάσιμο της ταυτότητας και της κουλτούρας της εργατικής τάξης, με 

12. Ο πρόεδρος Companys 
κάλεσε τους αρχηγούς της CNT 
FAI και διέθεσε τον εαυτό του ως 
στρατιώτη, αν δεν τον ήθελαν 
για πρόεδρο της Καταλονίας. 
Τους κάλεσε επίσης να πάρουν 
την εξουσία ή να συμμετέχουν 
με τις άλλες δυνάμεις του Λαϊκού 
Μετώπου στο CCMA (Comité 
Central de Milicies Antifeixistes). 
Όμως, οι αρχηγοί της CNT-
FAI δεν είχαν κανένα σχέδιο να 
πάρουν την κρατική εξουσία, ούτε 
και ήταν προετοιμασμένοι να 
αντικαταστήσουν τη νίκη στους 
δρόμους με ένα νέο πολιτικό 
σχηματισμό. Σε αντίθεση με τη 
γαλλική και τη ρωσική επανάσταση, 
η ισπανική δεν κατέστρεψε το παλιό 
πολιτικό κατεστημένο. Αντίθετα, 
αισθανόμενοι ότι ο Companys και 
οι δημοκρατικοί ήταν αδύναμοι, 
οι αναρχικοί αγνόησαν αρχικά 
το προηγούμενο κράτος, αλλά 
τελικά συμμετείχαν στο CCMA και 
στην έκτακτη κυβέρνηση, με τρεις 
υπουργούς. 

10. Μετά από μια συνάντηση 
με τον Macià, τον πρόεδρο 
της καταλανικής κυβέρνησης 
(Generalitat) στη Βαρκελώνη, 
ο θαυμασμός του Le Corbusier 
προς το πρόσωπο και τις ηγετικές 
του ικανότητες, τον υποχρέωσε να 
ονομάσει το σχέδιο ανάπλασης 
προς τιμήν του. 

11. Νέες μορφές αναψυχής θα 
τοποθετούνταν στη Ciutat de repós 
i de vacances, μια παράκτια ζώνη 
διακοπών νότια της Βαρκελώνης 
στο Castelldefells. 



71

εργαλείο τις νέες παροχές καταναλωτισμού και τις νέες μορφές γραφειο-
κρατικής ενσωμάτωσης. 

Το Plà Macià ήταν η συνέχιση της ψύχωσης του 19ου αιώνα για «εκκαθάριση» 
της πόλης, μια ακόμα επιδίωξη για εξαφάνιση των «ταραχοποιών» και 
των αστικών αντιθέσεων. Θεωρήθηκε η ευκαιρία για «ανακατάκτηση» της 
παλιάς πόλης και διάχυση των τάσεων της αναπτυσσόμενης Βαρκελώνης, 
τοποθετώντας μια ιστορικά εξεγερτική κοινότητα σε εκ νέου σχεδιασμένους 
χώρους όπου θα ελεγχόταν πιο εύκολα. Συνεπώς στη Raval θα χανόταν τα 
κοινωνικά δίκτυα, η παράδοση της κοινωνικής διαμαρτυρίας και τα δίκτυα 
αλληλεγγύης που είχαν ήδη αναπτυχθεί και στην ουσία ήταν έμπρακτη 
αντίσταση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Η Raval ήταν ο τόπος γέννησης της 
εργατικής τάξης της Βαρκελώνης και η κατεδάφιση της θα ήταν μια επιθετική 
πράξη απέναντι στην τοπική ιστορία της προλεταριακής αντίστασης. Σήμαινε 
εξίσου την καταστροφή σημαντικών ιστορικών και συμβολικών τόπων του 
τοπικού προλεταριάτου, τον αφανισμό των τόπων μνήμης αντίστασης, 
διαδηλώσεων, εξεγέρσεων και οδοφραγμάτων, που είχαν εντυπωθεί στη 
συλλογική μνήμη από το 1830. Αυτοί οι τόποι θα αντικαθιστούνταν από 
κεντρικούς δρόμους, μέρη χωρίς ιστορία και μνήμη, γύρω από τα οποία δε 
θα μπορούσαν πια να δημιουργηθούν νέα δίκτυα αλληλεγγύης και σχέσεις 
αντίστασης.

*

Από τις αρχές Ιουλίου του 1936 η CNT-FAI ήταν στο πόδι περιμένοντας 
στρατιωτικό πραξικόπημα. Η κυβέρνηση δεν έδινε όπλα στους εργάτες, άλλωστε 
φοβόταν περισσότερο το οπλισμένο προλεταριάτο, παρά το φασισμό. Στα 
μέσα του Ιουλίου η CNT έκανε κάλεσμα για συγκέντρωση γύρω από τα atene-
us και τα κέντρα των συνδικάτων για την προετοιμασία του αγώνα κατά του 
φασισμού. Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου μεταξύ 4 και 5 π.μ. στρατιωτικές 
μονάδες και οι φασίστες υποστηρικτές τους ξεχύθηκαν για να καταλάβουν 
στρατηγικά σημεία της πόλης (πλατείες και κόμβους), μεγάλα δημόσια κτίρια και 
την Telefonica. Οι gruppistas έθεσαν σε λειτουργία το πλάνο άμυνας, που είχε 
ήδη καταστρωθεί τις προηγούμενες μέρες. Σε πρώτη φάση, ενεργοποιήθηκαν 
οι σειρήνες των εργοστασίων που συνήθως καλούσαν τους εργάτες για 
δουλειά, αλλά τώρα τους καλούσαν σε πόλεμο. Οι οδομαχίες ξεκίνησαν και 
μέχρι το πρωί έγιναν πιο έντονες, ειδικά στις βασικές πλατείες του κέντρου της 
πόλης. Οι εργάτες κινητοποιήθηκαν όχι για να υπερασπιστούν τους θεσμούς 
της δημοκρατίας, αλλά τις κοινότητες τους και τη δημόσια σφαίρα της τάξης 
τους. Οδοφράγματα σηκώθηκαν σε όλη την πόλη και κυρίως γύρω από 
τα κοινωνικά κέντρα, τους συλλογικούς χώρους των εργατών και κοντά σε 
βασικούς κόμβους, εμποδίζοντας το στρατό να μπει στα barris και κάνοντας 
δύσκολη την εξάπλωσή του στην πόλη. Ο στρατός αποδείχθηκε ανίκανος να 
προσαρμοστεί στην τοπογραφία της πόλης, ενώ η αντίσταση προσάρμοσε τη 
μάχη της στο κτισμένο περιβάλλον που γνώριζε πολύ καλά, χρησιμοποιώντας 
πόρτες, δέντρα, ταράτσες και μπαλκόνια. Η ζώνη κλειδί για τη μάχη ήταν η Ram-
blas και η Raval, όπου δόθηκε η τελική και μεγάλη μάχη για την κατάληψη του 
στρατοπέδου Atarazanas. Οι gruppistas, η CNT, μαζί με το POUM και κάποιους 
δημοκρατικούς, ο λαός της Βαρκελώνης, είχαν θριαμβεύσει πάνω στο στρατό 
και στις 20 Ιουλίου είχαν τον έλεγχο, ήταν οι de facto κύριοι των δρόμων.12  Είχε 
πλέον ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη αστική κοινωνική επανάσταση.

Μετά τη νίκη των οπλισμένων εργατών επί των φασιστικών στρατευμάτων, η 
κεντρική κυβέρνηση υποχώρησε, παραδεχόμενη την αδυναμία της. Πλέον, το 
βασικό όργανο της επαναστατικής εξουσίας ήταν οι επιτροπές, που προέρχονταν 
από τη μετάλλαξη των οργανωμένων εργατικών κοινωνικών και πολιτικών χώ-
ρων, δηλαδή από τα ateneus, τα σωματεία, κ.α.. Η πλειοψηφία των επιτροπών 
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ασκούσε μια ριζοσπαστική μορφή δημοκρατίας γειτονιάς που προερχόταν από 
την κουλτούρα της βαρκελωνέζικης εργατικής τάξης, με έμφαση στην κοινοτική 
αυτοδυναμία. Οι επιτροπές γειτονιών αποτελούσαν τη βάση του μοναδικού 
αυθεντικά επαναστατικού σώματος που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο, της εφήμερης 
Federación de barricadas. Όπως και οι Ομοσπονδίες Γειτονιάς της παρισινής 
κομμούνας ή τα συμβούλια που δημιουργήθηκαν σε άλλες μεγάλες αστικές 
εργατικές εξεγέρσεις στο Παρίσι (1848), στην Πετρούπολη (1917), στο Βερολίνο 
(1918–19) και στο Τορίνο(1920), η Federación de barricadas, η Ομοσπονδία 
των οδοφραγμάτων,  αντιπροσώπευε σε εμβρυακή μορφή την επαναστατική 
εναλλακτική στην κρατική εξουσία, αλλά ξεπέρασε την παρισινή κομμούνα σαν 
πείραμα στην τοπική διακυβέρνηση. Η εξουσία της εργατικής τάξης εκφραζόταν 
μέσα από μια σειρά τοπικών οπλισμένων ομάδων13, αν και πρακτικά οπλοφορούσε 
το μεγαλύτερο μέρος του επαναστατημένου πληθυσμού της Βαρκελώνης. Η Fed-
eración de barricadas δεν είχε σκοπό να μεταφορτωθεί σε μια επαναστατική 
κυβέρνηση ή συνέλευση, αν και είχε τον τρόπο να υπερασπιστεί την πόλη. Από 
τη μια αυτό εξέφραζε την αναρχική ιδεολογία, από την άλλη προερχόταν και 
από την αντιεξουσιαστική κουλτούρα της τοπικής εργατικής τάξης. Η βάση της 
επανάστασης απασχολούνταν κυρίως με την εξουσία στο επίπεδο της πόλης, των 
δρόμων και του δημόσιου χώρου και όχι με τη δημιουργία νέων θεσμών εξουσίας.

Το χτίσιμο των οδοφραγμάτων ήταν ένα παράξενο και καταπληκτικό 
θέαμα 
[George Orwell] 

Η νέα εξουσία της εργατικής τάξης περιστράφηκε γύρω από τα οδοφράγματα, 
που είχαν μετατρέψει την πόλη σε λαβύρινθο και είχαν κεντρικό ρόλο στη νίκη 
του Ιουλίου. Η Solidaridad Obrera ανέφερε ότι «Η Βαρκελώνη αποτελείται από 
οδοφράγματα που κατοικούνται από τους υπερασπιστές των προλεταριακών 
ελευθεριών… εκατοντάδες οδοφράγματα υπερασπίζονται την προλεταριακή 
πόλη από τους εχθρούς της». Τα οδοφράγματα ήταν το σύμβολο της νίκης 
των εργατών και το χτίσιμο τους η επιβεβαίωση του πνεύματος αλληλεγγύης, 
συνεργασίας και της κοινοτικής αυτονομίας στα barris. Πρακτικά, ήταν το χωρικό 
εργαλείο μιας εξουσίας που γεννιόταν, ελέγχοντας την κυκλοφορία του εχθρού 
και αλλάζοντας τη ροή και το ρυθμό του κύκλου της παλιάς εξουσίας μέσα στην 
πόλη. Τα οδοφράγματα έπαιζαν και τον ρόλο των check points και ένωναν το 
δίκτυο των οπλισμένων τοπικών επιτροπών που ήλεγχαν την κίνηση προς, από και 
διαμέσου της πόλης. Ήταν κατασκευές- συνθέσεις από οτιδήποτε θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό, αντικειμένων της καθημερινότητας, του 
αστικού περιβάλλοντος, αντικείμενων που έβγαιναν από τα σπίτια των αστών 
και από τις εκκλησίες, που αποσπόταν βίαια από το κανονικό τους πλαίσιο 
για να χρησιμοποιηθούν με ριζικά διαφορετικό τρόπο. Στην πραγματικότητα 
ήταν μνημειακές κατασκευές, με αντίθετες όμως αξίες από αυτές της επίσημης 
μνημειακότητας: ήταν εφήμερες, δε δινόταν βάση στην ποιότητα του υλικού, 
δε διακρίνονταν για την ακεραιότητα της σχεδίασης και είχαν σαν κυριότερη τη 
χρηστική αξία, αντί της λατρευτικής.

13. milicias de retaguardia, 
grupos de investigación y vigi-
lancia, patrullas de control και 
πολιτοφυλακές. 
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Η επανάσταση του Ιουλίου επέτρεψε στην εργατική τάξη τη διεκδίκηση και την 
ανακατάληψη του αστικού χώρου από τον οποίο είχε αποκλειστεί και εκδιωχθεί 
στα 1900ς. Οι πρακτικές των επαναστατημένων και η οικειοποίηση του χώρου 
ήρθε σε ευθεία αντίθεση με την προηγούμενη μπουρζουάδικη στρατηγική 
χωρικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης τους. Οι πιο δραματικές αλλαγές 
στο αστικό τοπίο με την έναρξη της επανάστασης πραγματοποιήθηκαν στη Via 
Laietana, άλλοτε το καμάρι της ντόπιας αστικής τάξης. Η λεωφόρος έγινε το 
σύμβολο της νέας εξουσίας των επαναστατικών οργανώσεων. Η Banc d’Espanya 
κατελήφθη από την CNT, η Casa Cambó (η έδρα του συνδέσμου επιχειρηματιών 
της Καταλονίας) έγινε γνωστή σαν Casa CNT-FAI και εκεί που παλιότερα είχαν 
τα γραφεία τους μεγάλες επιχειρήσεις και η βιομηχανία, τώρα πια συνεδρίαζαν 
συνεχώς τα συμβούλια, οι επιτροπές και τα επιτελεία των εργατών της Βαρκελώνης. 
Το κτίριο καθιερώθηκε σαν το κέντρο της παγκόσμιας επανάστασης. Η Laietana 
επίσης αντανακλούσε την αλλαγή στη φύση της καταστολής στη Βαρκελώνη: 
Η προηγούμενη αστυνομική διεύθυνση έκλεισε και κοντά στη Casa CNT-FAI 
εγκαταστάθηκε η servicios de investigación, ένα είδος αστυνομίας των εργατών. 
Η κεντρική σημασία της Via Laietana στην επαναστατημένη πόλη εκφράστηκε 
και με το γεγονός ότι μετονομάστηκε σε Via Durruti μετά το θάνατο του θρυλικού 
αναρχικού το Νοέμβριο του 1936.

Η αστική επανάσταση συνεπαγόταν και τη δημιουργική καταστροφή των παλιών 
συμβόλων της εξουσίας, τόσο για την εκδήλωση της επαναστατικής εξουσίας 
στο αστικό τοπίο, όσο και σαν προσπάθεια δημιουργίας ενός μη ιεραρχικού 
αστικού τοπίου. Τα μνημεία, σύμβολα καταπίεσης και επιβολής της αστικής 
τάξης στη ζωή του προλεταριάτου, δέχθηκαν επίθεση: άλλα καταστράφηκαν, 
καθαιρέθηκαν και το υλικό τους χρησιμοποιήθηκε στην πολεμική βιομηχανία και 
άλλα μετασχηματίστηκαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το μνημείο του 
Count Guell, ενός από τα πρωτοκλασάτα μέλη της μπουρζουαζίας, που δέχθηκε 
επίθεση με χρώματα και αφιερώθηκε στα «Θύματα της 19ης Ιουλίου»  (Victimes 19 
Juliol). Σε συμβολικό επίπεδο επίσης, άλλαξαν ονομασίες οδών που πριν τιμούσαν 
αριστοκράτες, τραπεζίτες, αγίους και παρθένες, σε ονόματα που τιμούσαν ήρωες 
της επανάστασης, όπως ο Engels, ο Kropotkin, οι μάρτυρες του Chicago και του 
Montjuïc (εργατική συνοικία της Βαρκελώνης), δημοφιλείς λογοτέχνες όπως ο 
Dostoyevsky, ή απλά σε ονόματα όπως οδός «Κοινωνικής Επανάστασης». Άλλες 
οδοί πήραν ονόματα πεσόντων στη μάχη με το φασισμό, όπως η «Πλατεία του 
Αγνώστου Πολιτοφύλακα». Τα στρατόπεδα της Βαρκελώνης, που ανήκαν πια 
στην πολιτοφυλακή, μετονομάστηκαν σε Μπακούνιν, Σπάρτακος, Σαλβοτσέα, 
κ.α.. Πέρα από τις, περισσότερο ή λιγότερο, συμβολικές πράξεις καταστροφής, η 
αστική επανάσταση στόχευσε και στην ολοκληρωτική καταστροφή συγκεκριμένων 
στοιχείων της αρχιτεκτονικής της κρατικής καταστολής. Έκλεισαν αναμορφωτήρια 
και φυλακές, ενώ η γυναικεία φυλακή στη Via Amalia στη Raval, σύμβολο 
τυραννίας και σκοταδισμού από τον 19ο αιώνα, αφού εκκενώθηκε από τις 
κρατούμενες την 19η Ιουλίου, γκρεμίστηκε εν μέρει, βάφτηκε στα μαυροκόκκινα 
και γράφηκε η επιγραφή: αυτός ο χώρος βασανιστηρίων έκλεισε από το λαό 
τον Ιούλιο του 1936. Τελικά, μετά από απόφαση των Mujeres Libres έγινε ολική 
κατεδάφισή της με τη βοήθεια του συνδικάτου οικοδόμων την 21η Αυγούστου. 
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Τα αυτοκίνητα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πανηγυρικά. Σε πρώτη 
ανάγνωση, η καταστροφή είχε πρακτικό λόγο: ο εχθρός δεν έπρεπε να διαφύγει 
ή να έχει μεγαλύτερη ευκολία στη μετακίνηση. Σε δεύτερο επίπεδο, η καταστροφή 
τους αντιπροσώπευε την επιθυμία να τεθούν νέες χωρικές σχέσεις, ενάντια στις 
τοπικές και κεντρικές αρχές που ήθελαν να επιβάλλουν μια νέα αστεακή τάξη 
ελεγχόμενου καταναλωτισμού, με νέους νόμους κυκλοφορίας των καπιταλιστικών 
εμπορευμάτων και των ανθρώπων. Ενδεικτικό στοιχείο της υπεράσπισης της 
κουλτούρας της εργατικής τάξης, που είχε ήδη εναντιωθεί στην μηχανιστική 
και καπιταλιστική μορφή μετακίνησης (τραμ και αυτοκίνητα), που απειλούσαν 
την εσωτερική κοινωνική γεωγραφία στα barris ήταν η καταστροφή φαναριών 
και η αγνόηση των εναπομείναντων. Όσα αυτοκίνητα δεν καταστράφηκαν 
κοινωνικοποιήθηκαν,  γέμισαν επιγραφές της CNT-FAI σαν σύμβολο της 
κατάκτησης τους και η Βαρκελώνη μετατράπηκε σε μια «αυτοσχέδια σχολή 
οδήγησης» και σε ένα «νεκροταφείο αυτοκινήτων». Για τους επαναστάτες οδηγούς 
τα αυτοκίνητα ήταν μια δυναμική επίδειξη της νέας εξουσίας και της νέας τους 
καθημερινότητας. Τα ατυχήματα ήταν πολύ συχνά, καθώς οι περισσότεροι 
προλετάριοι για πρώτη φορά οδηγούσαν, αλλά η χρήση των αυτοκινήτων ήταν 
κομβικής σημασίας για την επανάσταση. Με αυτά γινόταν η μεταφορά των 
πυρομαχικών, η μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία και στα αυτοσχέδια 
ιατρεία, καθώς και των αγωνιστών στα πεδία της μάχης μέσα στην πόλη. 

Η πιο αντιφατική δημιουργική καταστροφή κατευθύνθηκε προς τα κτίρια και 
την περιουσία της εκκλησίας. Οι τοπικές επαναστατικές επιτροπές οργάνωσαν 
τις επιθέσεις κατά της εκκλησίας και, συνήθως, για την τύχη των κτιρίων και 
των εκπροσώπων του κλήρου αποφάσιζαν οι συνελεύσεις. Ένα μέρος των 
εκκλησιών στη Βαρκελώνη κάηκε ολοσχερώς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των 
κτιρίων της εκκλησίας καταλήφθηκε από τις τοπικές επιτροπές, τα συνδικάτα 
και τα πολιτικά κόμματα και διατέθηκε για νέες χρήσεις: δημόσιες καντίνες, 
σχολεία, κοινωνικά και προσφυγικά κέντρα, αποθήκες, εργαστήρια, σταθμοί 
ανεφοδιασμού της πολιτοφυλακής, κέντρα κράτησης και ανακρίσεων, σινεμά, 
ενώ οι κρύπτες των εκκλησιών αργότερα μετατράπηκαν σε καταφύγια για τους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αυτή η τακτική, εκτός του ότι αποτελούσε βίαιη 
οικειοποίηση των υλικών καταλοίπων του παλιότερου καταπιεστικού θεσμού 
του αστικού κράτους, απαντούσε στις ελλείψεις κτιριακού αποθέματος για τη 
στέγαση των νέων αναγκών της επανάστασης. Τα κινητά μέρη των εκκλησιών, 
όπως τα εξομολογητήρια, μετατράπηκαν σε περίπτερα, σε φυλάκια και σκοπιές 
της πολιτοφυλακής, ακόμα και σε προθήκες καταστημάτων. Τα αντικείμενα 
αξίας και τα χρήματα δόθηκαν για τον εξοπλισμό της επανάστασης. Ο χρυσός 
της εκκλησίας χρησιμοποιήθηκε στη χρηματοδότηση του πολέμου, οι καμπάνες 
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έλιωσαν για την πολεμική βιομηχανία και τα καμπαναριά έγιναν σημεία ελέγχου των 
πολιτοφυλάκων. Μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν τα λατρευτικά σύμβολα. 
Όσα μπορούσαν να καούν, κάηκαν, αγιογραφίες καταστράφηκαν, τα έπιπλα 
μεταφέρθηκαν στα οδοφράγματα και τα αγάλματα ήταν τα προσφιλέστερα 
στο χλευασμό: κάποια αποκεφαλίστηκαν, κάποια ντύθηκαν πολιτοφύλακες, 
τα περισσότερα καταστράφηκαν δημοσίως και άλλα πυροβολήθηκαν από 
εκτελεστικά αποσπάσματα.14

Ο Bakhtin αναφέρει ότι το καρναβάλι «είναι ένα γεγονός εκτός του κανονικού 
χρόνου» και οι προλετάριοι της Βαρκελώνης αντί να καίνε έναν συμβολικό 
καρνάβαλο καίνε τις εκκλησίες και τα σύμβολά της με κάποιου είδους «ανίερη» 
παγανιστική γιορτή απελευθέρωσης: μεταμφιέσεις, χοροί, τραγούδια και 
επευφημίες, σε ένα οργανωμένο λαϊκό πανηγύρι αποτελούσαν ένα θέαμα όπου 
οι προλετάριοι συμμετείχαν συνειδητά πολιτικά και ηθικά. Μάλιστα, οι μέρες που 
τελετουργικά πυρπολούνταν και βεβηλώνονταν οι εκκλησίες ονομάστηκαν «μέρες 
καπνισμένης δικαιοσύνης». 

Όλη η μανία ενάντια στην εκκλησία και η γελοιοποίηση των συμβόλων της ήταν 
το αποτέλεσμα της πολύχρονης αναχρονιστικής και βίαιης καταπίεσης, που 
τελικά εκτονώθηκε σε μια προσπάθεια απογύμνωσης του δημόσιου χώρου από 
τα σύμβολα της παλιάς τάξης και της εξαφάνισης των αναφορών της εκκλησίας 
στην καθημερινότητα. Ωστόσο, η κατάρρευση αυτού που ήταν ο βασικός 
πομπός της ιδεολογίας της κυρίαρχης τάξης ήταν μέρος του γενικότερου σχεδίου 
καταστροφής της παραδοσιακής μπουρζουάδικης δημόσιας σφαίρας. Χωρικά, 
ήταν ένας θρίαμβος πάνω σε ένα σημαντικό στοιχείο της τοπιογραφίας της 
αστικής εξουσίας. Ταυτόχρονα με την επίθεση στην επίσημη μνήμη του κράτους, 
την επιβεβαίωση της συλλογικής κοινωνικής μνήμης της εργατικής τάξης, τα 
οδοφράγματα, τις καταλήψεις δημόσιων και ιδιωτικών μεγάρων, τις ένοπλες 
περιπολίες και τη γιορτή στους δρόμους, είχαν τεθεί οι χωρικές προϋποθέσεις για 
την επανάσταση της καθημερινότητας. 

*

Ενώ οι αρχηγοί της CNT-FAI είχαν μπει σε διαδικασίες «δημοκρατικής 
συνεργασίας», η βάση της έκανε την επανάσταση της στους δρόμους της 
Βαρκελώνης, αναδιοργανώνοντας την παραγωγή και καταλαμβάνοντας 
εργοστάσια και ιδιοκτησίες. Οι εργάτες πήραν τον έλεγχο των μέσων παραγωγής, 
κολλεκτιβοποιώντας 3.000 επιχειρήσεις μόνο στη Βαρκελώνη15. Ομάδες εργατών 
οργανωμένοι μέσω των τοπικών επαναστατικών επιτροπών, των συνδικάτων και 
των πολιτικών ομάδων, καταλάμβαναν γειτονιές της μπουρζουαζίας, ιδιοκτησίες 
της εκκλησίας, γραφεία εταιριών, ξενοδοχεία και μέγαρα των πλουσίων. Έγινε 
εκτενής αναδιοργάνωση της παραγωγής: πολλοί παρασιτικοί μεσάζοντες 
βγήκαν από τη μέση της διανομής, κυρίως από τις αγορές τροφίμων, όπως τα 
ψάρια, τα αυγά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Το εμπόριο γάλακτος στην πόλη 
κολλεκτιβοποιήθηκε και έπειτα αναδιοργανώθηκε, με πάνω από 70 εργοστάσια, 
που δεν πληρούσαν τις συνθήκες υγιεινής, να κλείσουν. Το δίκτυο του τραμ μπήκε 
κάτω από εργατικό έλεγχο και όλοι επωφελήθηκαν απ’ αυτό. Τα ναύλα μειώθηκαν 
και τελικά μεταφέρονταν 50 εκατομμύρια επιβάτες περισσότεροι. Ο αριθμός 
των ατυχημάτων μειώθηκε και το πλεόνασμα στα έσοδα χρησιμοποιήθηκε για 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών μετακίνησης ή για την παραγωγή όπλων για 
την επαναστατική άμυνα. Άλλοι βιομηχανικοί τομείς πέρασαν στην πολεμική 
βιομηχανία ώστε η παραγωγή να προμηθεύει το μέτωπο. Οι εργάτες του 
εργοστασίου Hispano-Suiza, που μέχρι τότε παρήγαγαν πολυτελή αυτοκίνητα, 
μετέτρεψαν την παραγωγή σε πολεμική, πετυχαίνοντας να ολοκληρώνουν 15 
θωρακισμένα οχήματα για το μέτωπο κάθε 7 ημέρες. 

Ο δυστοπικός εφιάλτης των αστών επιβεβαιωνόταν.

14. Κάποια αντικείμενα καλλι-
τεχνικής και ιστορικής αξίας έγινε 
προσπάθεια να διατηρηθούν: 
μερικά αντικείμενα από τις κατα-
κόμβες μεταφέρθηκαν σε μουσεία 
και βιβλία από εκκλησιαστικές 
βιβλιοθήκες μοιράστηκαν σε νέα 
σχολεία. 

15. Παρ’ όλα αυτά, η αστική 
κολεκτιβοποίηση δεν υπήρξε τόσο 
πλήρης όσο η αγροτική. Στην 
ελεύθερη ζώνη της χώρας (που 
δεν ελεγχόταν από τους φασίστες), 
περισσότερο από τα 2/3 της γης 
κολεκτιβοποιήθηκε και ελεγχόταν 
από τις κοινοτικές συνελεύσεις (450 
κολεκτίβες στην Αραγονία, 900 
στην αγροτική Βαλένθια, 300 στην 
Καστίλλη). 
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Σιδηρόδρομοι, τραμ και λεωφορεία, ταξί και ακτοπλοϊκά σκάφη, 
ηλεκτρικό ρεύμα και εταιρείες ενέργειας, εργασίες αερίου και ύδρευσης, 
μηχανολογικά εργοστάσια, ορυχεία και εργοστάσια τσιμέντου, 
βιοτεχνίες υφασμάτων και εργοστάσια χαρτιού, ηλεκτρικές και 
χημικές επιχειρήσεις, εργοστάσια γυαλιού και αρωμάτων, επιχειρήσεις 
τροφίμων και ζυθοποιίες δημεύτηκαν ή ελέγχονταν από τις επιτροπές 
των εργατών, με τους δύο όρους να σημαίνουν το ίδιο για τους 
πρώην ιδιοκτήτες. […] Κινηματογράφοι και θέατρα, εφημερίδες και 
τυπογραφεία, καταστήματα και ξενοδοχεία, πολυτελή εστιατόρια και 
μπαρ δημεύτηκαν επίσης.

Πέντε μέρες αφού έπαυσαν οι μάχες, 700 τραμ αντί για τα συνήθη 
600, όλα βαμμένα μαυροκόκκινα, λειτουργούσαν στους δρόμους της 
Βαρκελώνης.

[Conlon E., «The Spanish Civil War: Anarchism In Action», Dublin, 1993]

Μέχρι τον Μάιο του ’37 οι επαναστατικές επιτροπές γειτονιών επέτρεπαν στις 
κοινότητες να παίρνουν υπό τον έλεγχο τους το κτισμένο περιβάλλον και να 
πειραματίζονται με τη νέα καθημερινότητα. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας από τις επιτροπές έκτισε νέες κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές 
αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, αμέσως μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος 
οι επιτροπές δημιούργησαν επιτροπές ανεφοδιασμού τροφίμων στα barris μετά 
από απαλλοτριώσεις, οργανώθηκαν συλλογικές κουζίνες και χώροι σίτισης. Οι 
χώροι που είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά για χρήση από τη μπουρζουαζία 
κολλεκτιβοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι κοινωνικές προτεραιότητες της επαναστατημένης 
πόλης αντανακλούνταν στην αλλαγή και της χρήσης των ξενοδοχείων, όπως του 
Barcelona Ritz, που έγινε Hotel Gastronómico Νo. 1, μια κοινωνική στέγη σίτισης, 
όπου παρεχόταν γεύματα για τα μέλη της πολιτοφυλακής, τους άπορους, τους 
καλλιτέχνες των καμπαρέ και τους εργάτες. Ιδιωτικά σπίτια της ελίτ μετατράπηκαν 
σε δημόσια εστιατόρια ή σε σπίτια για τους άστεγους, τους πρόσφυγες και τους 
ηλικιωμένους και για όσους κατοικούσαν σε συνθήκες συνωστισμού μέχρι τότε. 
Δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές γειτονιών για την καταπολέμηση της ανεργίας 
και σε όσους ακόμα παρέμεναν άνεργοι παρεχόταν φαγητό. Το κοινωνικό έργο 
της επανάστασης φάνηκε ακόμα και στο ότι η επαιτεία μειώθηκε δραστικά μετά 
τον Ιούλιο. 

Έγινε αγώνας δρόμου για την αύξηση των κοινωνικών παροχών που μέχρι τότε 
ήταν ανύπαρκτες στις κοινότητες: στέγαση, τροφή, εκπαίδευση, υγεία. Ιδιαίτερα 
φιλόδοξη ήταν η επέκταση των υγειονομικών υπηρεσιών. Η αυθόρμητη και 
γρήγορη οργάνωση της ιατρικής περίθαλψης στα οδοφράγματα για τους 
τραυματίες των οδομαχιών του Ιουλίου ήταν η βάση, ενώ τα ιατρεία παρέμειναν 
έπειτα στις γειτονιές. Συμπληρωματικά με τα τοπικά ιατρεία ιδρύθηκαν άλλα 6 νέα 
νοσοκομεία στην πόλη. 

Αν και οι μισθοί ήταν ακόμα βασικά το μόνο έσοδο για την καταλανική 
εργατική τάξη, το επίπεδο διαβίωσης ανέβηκε πέρα από τα έσοδά 
τους. Νέες παροχές δόθηκαν, όπως εκπαίδευση, ασφάλεια υγείας και, 
για πρώτη φορά στην Ισπανία, ένα σύστημα για να αντισταθμίσει τα 
βιομηχανικά ατυχήματα, περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για τις 
χήρες και τα ορφανά.

[Manolo Gonzalez, Life in Revolutionary Barcelona]
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Για τη διάδοση της γνώσης, που θεωρούνταν βασική προϋπόθεση για τη 
χειραφέτηση της εργατικής τάξης, αλλά και για την απασχόληση και φύλαξη 
των παιδιών, επιτεύχθηκε τεράστια επέκταση της παροχής εκπαίδευσης και 
των συλλογικών δομών παιδικής φροντίδας. Δημιουργήθηκε η CENU ένας 
νέος εκπαιδευτικός θεσμός με επιρροές από την αναρχική παιδαγωγική, με 
σκοπό να καλλιεργήσει την ταξική συνείδηση, τη διεκδίκηση και τη μαχητικότητα. 
Η ελευθεριακή εκπαίδευση ήταν βαθιά αντικληρική και αντιιεραρχική, έδινε 
δικαιώματα στα παιδιά να αποφασίζουν για τα μαθήματα, τις εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές εκδρομές, ενώ σε κάποια σχολεία για πρώτη φορά έγιναν μαθήματα 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το συνδικάτο οικοδόμων έχτιζε νέα σχολεία, 
αλλά τα περισσότερα εγκαταστάθηκαν σε κατειλημμένα κτίρια. Πολλά σχολεία 
λειτούργησαν σε πρώην εκκλησιαστικά σχολεία και συναγωγές και η Universi-
dad Obrera (Πανεπιστήμιο των Εργατών) σε ένα πρώην ιεροδιδασκαλείο. Μόνο 
στην Hospitalet τους πρώτους 5 μήνες της επανάστασης υπήρχαν 8.000 νέοι 
μαθητές και συνολικά στη Βαρκελώνη 20.000 νέοι χώροι σχολείων. Τα σπίτια των 
πλουσίων έγιναν δημόσιες βιβλιοθήκες, τα βιβλία τους κοινωνικοποιήθηκαν και 
δημιουργήθηκαν νέες δημόσιες ή σχολικές βιβλιοθήκες. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε 
η λειτουργία των ateneus και της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας, με κάποια από 
αυτά να μετεγκαθίστανται σε μεγαλύτερα υπό κατάληψη κτίρια.  

Ακόμα και τα “burgesitos” (αστάκια) παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα. Στο δικό μας σχολείο, τα παιδιά ήταν αυτά που οργάνωναν 
το πρόγραμμα των μαθημάτων. Μισούσαμε το μιλιταρισμό και τη 
θρησκεία ενώ –όπως μας είχαν διδάξει οι γονείς μας- η τέχνη και η 
κουλτούρα ήταν τα μεγάλα πάθη μας. Τραγουδούσαμε, γράφαμε 
εκθέσεις για τους κλασικούς συγγραφείς, παίζαμε επαναστατικά 
θεατρικά έργα και απαιτούσαμε προβολή ταινιών.

[…] είχαμε μουσική, το ράδιο και την κλασσική ορχήστρα των εργατών, 
οργανωμένη από τον Pablo Casals. Λαϊκό θέατρο προσφερόταν σε 
ανοιχτά πάρκα, ειδικά τα κλασσικά ισπανικά έργα.

[Manolo Gonzalez, Life in Revolutionary Barcelona]

Αυτές που βίωσαν ιδιαίτερα έντονα την επαναστατική αλλαγή στην καθημερινότητα 
τους ήταν οι γυναίκες. Το μέχρι τότε καταπιεστικό, ιεραρχικό, πατριαρχικό και 
θρησκόληπτο κράτος και οι κοινωνικές σχέσεις που αυτό ευαγγελιζόταν, τις 
κρατούσε στα όρια του σπιτιού, με σχεδόν αποκλειστικές δραστηριότητες την 
ανατροφή των παιδιών, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των αντρών τους. 
Στην ουσία βρισκόταν κάτω από την δικτατορία της φτώχιας, της εκκλησίας και 
του συζύγου. Παρ’ ότι μέχρι τότε μάχονταν αποφασιστικά για την επιβίωση των 
οικογενειών τους, δεν ήταν αποδεκτές ισότιμα στη μάχη και στην κοινωνικότητα. 
Στην πραγματικότητα έγινε μια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Νέα κορίτσια 
φόρεσαν τις στολές του πολιτοφύλακα και πήγαν στο μέτωπο. Όσες έμειναν στα 
μετόπισθεν έπαιρναν μέρος στις ένοπλες περιπολίες και φυλούσαν σκοπιά. Σε 
κάθε περίπτωση βοήθησαν καθοριστικά στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής 
του πληθυσμού και, βασικά, η κολλεκτιβοποίηση της καθημερινότητας βρισκόταν 
αποκλειστικά στα χέρια των γυναικών. Σχημάτισαν επιτροπές, δημιούργησαν 
και στελέχωσαν στρατιωτικά νοσοκομεία, οργάνωσαν την άμυνα σπιτιών και 
γειτονιών, τη διανομή τροφίμων, φαρμάκων, οπλισμού και πληροφοριών, ενώ 
συνέχισαν και τις παραδοσιακά δικές τους ασχολίες: έραβαν στολές και έστελναν 
τις αναγκαίες προμήθειες στο μέτωπο. Ταυτόχρονα, άρχισε να επιτρέπεται η 
πρόσβαση των γυναικών στην εργασία. Κατέλαβαν τις θέσεις στη βιομηχανία που 
έμεναν κενές από τους άντρες που έφευγαν στο πόλεμο, ανακαλύπτοντας νέες 
δεξιότητες και  αναλαμβάνοντας ευθύνες που για αιώνες τους τις αρνιόνταν16. 

16. Στα εργοστάσια λειτούργησαν 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκπαι-
δευτικά προγράμματα, καθώς 
και βιβλιοθήκες τόσο για τους/τις 
ίδιους/ες τους/τις εργαζόμενους/
ες, όσο και για τα παιδιά τους.  
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Στη Βαρκελώνη υπήρχε μια ατμόσφαιρα διαφορετική απ’ ότι πριν. Πριν 
ήταν αδύνατο να βγει μια γυναίκα μόνη στο δρόμο. […] Τώρα έβλεπες 
γυναίκες […] καθισμένες στα καφέ, να συζητάνε μ’ ένα τουφέκι στα 
γόνατα. […] Οι γυναίκες ήταν ελεύθερες, τόσο απρόοπτα. Ξαφνικά 
αντιλαμβάνεσαι: ενδιαφέρονται για όλα τα θέματα.

Γυναίκες που πριν ανησυχούσαν μόνο για την οικογένεια τους, είχαν 
τώρα εξουσία να αποφασίζουν: από το αλεύρι που φτάνει στο φούρνο 
πρέπει να βγει τόσο ψωμί. Οργάνωναν ελέγχους των δρόμων και 
ελέγχους των τιμών, μαζί με την επιτροπή Ελέγχου, η οποία επενέβαινε 
όταν επρόκειτο για δύσκολες περιπτώσεις. Τα υπόλοιπα, όλα τα έκαναν 
οι γυναίκες μόνες τους.

[Clara Thalmann]

Στη χειραφέτηση των γυναικών και στην ενεργό συμμετοχή τους στον πόλεμο, 
στην επανάσταση και το ελευθεριακό κίνημα κομβικό ρόλο είχε η ομοσπονδία των 
Ελεύθερων Γυναικών, η Mujeres Libres, με ως και 30.000 μέλη. Οι Mujeres Libres 
πολεμούσαν για την πτώση της πατριαρχικής κοινωνίας, του αρσενικού καθώς 
και οποιασδήποτε άλλης μορφής αυταρχισμού, για σεξουαλική ελευθερία, για το 
δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή στη μητρότητα, ενώ παράλληλα αντιμάχονταν 
την πορνεία. Αρνούνταν την πολιτική χειραγώγηση των κοριτσιών και πίστευαν 
ότι η εκπαίδευση και η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων ήταν εργαλεία προς 
την κοινωνική επανάσταση των γυναικών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων 
οργάνωσαν σχολεία, ινστιτούτα, βιβλιοθήκες και οργάνωσαν συναντήσεις και 
διαλέξεις. Η πρώτη γυναίκα υπουργός, η αναρχική Federica Montseny διαβεβαίωνε 
ότι οι γυναίκες θα έχουν νόμιμη ισότητα με τους άντρες στην εργασία και στο σπίτι 
και κατάφερε να νομοθετήσει υπέρ της ελεύθερης επιλογής στο διαζύγιο και στην 
έκτρωση. Ωστόσο, η επανάσταση αποδείχτηκε ότι δεν κατάφερε να αλλάξει άρδην 
τη σχέση των φύλων. Η αντρική συμπεριφορά δεν προσαρμόστηκε γρήγορα στις 
αλλαγές, αφού ακόμα και στο δημοκρατικό στρατόπεδο επικρατούσε ακόμα 
προσκόλληση στις παραδοσιακές αξίες του φύλου. Για παράδειγμα, το κίνημα 
απέτυχε να κλείσει τα πορνεία, κάτι που στην πραγματικότητα η  CNT-FAI ήταν 
ικανή να κάνει. Επικράτησε η παραδοσιακή αντίληψη ότι οι γυναίκες ήταν για τις 
οικιακές δουλειές και την εξυπηρέτηση των ανδρών – πολεμιστών και ήδη από 
το Νοέμβρη το σκηνικό άλλαξε: οι γυναίκες πολεμίστριες κατηγορήθηκαν ότι 
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μετέφεραν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στο μέτωπο και τελικά, το ’37 
απαγορεύτηκε με διάταγμα η συμμετοχή τους στο μέτωπο. 

Με εξαίρεση κάποια παραδείγματα, όπως αυτό του Durruti, που είχε αναλάβει όλες 
τις οικιακές δουλειές και την ανατροφή της κόρης του, όσο η σύντροφός του Emi-
lien Morin εργαζόταν, η θέση των αναρχικών φαίνεται στην τοποθέτηση της Lucía 
Sánchez Saornil, μίας από τις ιδρύτριες του περιοδικού Mujeres Libres: «Πολλοί 
είναι οι σύντροφοι που επιθυμούν ειλικρινά τη συνεργασία με τις γυναίκες στον 
αγώνα. Αλλά αυτή η επιθυμία συνοδεύεται από μια αντίληψη διαφορετική για τη 
γυναίκα. Οι σύντροφοι θέλουν τη συνεργασία για να γίνει πιο εύκολα εφικτή η νίκη, 
εξαιτίας του ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο στρατηγικής σημασίας, αλλά χωρίς να 
σκεφτούν ούτε μια στιγμή την αυτονομία της γυναίκας και χωρίς να σταματήσουν 
να βλέπουν τους εαυτούς τους σαν το κέντρο του κόσμου». 

Τα σύμβολα και οι σχέσεις της καθημερινότητας άλλαξαν: τα αστικά ενδύματα, 
οι συνήθειες, το ύφος των αστών αντικαταστάθηκαν από τα νέα σύμβολα, τα 
χρώματα και τα μοτίβα της εργατικής τάξης. Πολλοί αστοί κυκλοφορούσαν με την 
αμφίεση της εργατικής τάξης για να αποφύγουν την επαναστατική δικαιοσύνη. 
Ήταν μία από τις ενδείξεις της εξουσίας των προλετάριων στην καθημερινή ζωή και 
στη δημόσια σφαίρα. Το κοκκινόμαυρο και η επιγραφή της CNT-FAI επικράτησαν 
παντού, είτε σαν σημαίες στα μπαλκόνια, είτε ζωγραφισμένα σε κολλεκτιβοποιημένα 
οχήματα και δημόσια κτίρια, ήταν πια το σύμβολο της εξουσίας της εργατικής 
τάξης στην πόλη. Οπτικά, η πόλη έμοιαζε να επιβεβαιώνει την άφιξη μιας νέας 
δημοκρατίας των εργατών: κτίρια, μέγαρα και ξενοδοχεία ντύθηκαν με πανό και 
συνθήματα, με πορτραίτα των αρχηγών της επανάστασης, οι τοίχοι έγιναν ένα 
είδος λαϊκής εφημερίδας, με κείμενα, γκράφιτι, πόστερ και μανιφέστα, μια έκφραση 
της γνώσης σε επίπεδο δρόμου και από τα κάτω. 

Ο μετά τον Ιούλιο αστεακός μετασχηματισμός και η επακόλουθη αλλαγή των 
κοινωνικών σχέσεων και της ζωής, ήταν η συνέχιση ενός διαρκούς πολέμου της 
εργατικής τάξης για την υπεράσπιση του δικαιώματος της στην πόλη. Τώρα πια, 
μέσα από την καταστροφή και τη δημιουργία ο κοινωνικός 
χώρος επανοικειοποιήθηκε και έγινε συνώνυμος με την 
καθημερινή ζωή. Ο αστικός χώρος είχε γίνει επαναστατικός 
χώρος. Σε μεγάλο βαθμό, το όραμα του ελευθεριακού 
κομμουνισμού πήρε σάρκα και οστά σε μια ανέμελη κοινωνία 
πρότυπο και οι προλετάριοι γιόρταζαν τελετουργικά την 
ανατρεπτική κοινωνική ουτοπία που είχαν δημιουργήσει.

8 Αυγούστου 1936. Όσο πλησιάζουμε στην 
πόλη, ήδη στους πρώτους δρόμους των 
προαστίων της, πέφτουμε σε ένα ποτάμι από 
καυτή ανθρώπινη λαβα, στο ασύλληπτο 
πανδαιμόνιο της τεράστιας μητρόπολης, που 
τώρα ζει τις μέρες της μεγαλύτερης της ανόδου, 
ευτυχίας και τόλμης. 

Υπήρξε ποτέ μια τόσο μεθυστική από νίκη, 
θριαμβευτική Βαρκελώνη; […] Όλα αυτά είναι 
τώρα γεμάτα, μπουκωμένα από μια σφιχτή, 
παθιασμένη ανθρώπινη μάζα. Όλα έχουν 
ανακατευτεί, έχουν βγει στο φως της μέρας με 
μεγάλη ένταση και κοχλάζουν. Ακόμη κι εγώ 
κολλάω το παθιασμένο αίσθημα που υπάρχει 
στην ατμόσφαιρα κι ακούω τους χτύπους της 
καρδιάς μου. Με κόπο σπρώχνομαι προς τα 
εμπρός μέσα απ’ αυτή τη σφιγμένη μάζα, 
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περικυκλωμένος από νέους ανθρώπους με τουφέκια, από γυναίκες 
με λουλούδια στα μαλλιά και γυμνά σπαθιά στο χέρι, από γέρους 
με τα φυσεκλίκια της επανάστασης στους ώμους, από τα πορτρέτα 
του Μπακούνιν, του Λένιν, του Ζωρές μέσα σε τραγούδια, μουσική 
ορχήστρας και φωνές εφημεριδοπωλών. Περνώ δίπλα από έναν 
κινηματογράφο, που κοντά του γίνεται φασαρία και πέφτουν πιστολιές, 
δίπλα σε συγκεντρώσεις μέσα στη μέση του δρόμου και πανηγυρικές 
μετακινήσεις της πολιτοφυλακής, δίπλα σε καρβουνιασμένα ερείπια 
εκκλησιών και χρωματιστά πλακάτ.

[Μιχαήλ Κολτσόβ, στο Hans – Magnus Enzensberger,  Το σύντομο 
καλοκαίρι της αναρχίας]

Στα barris επικρατούσε μια έντονη αίσθηση ευφορίας και νίκης. Ο θρίαμβος ήταν 
ορατός στους δρόμους, όπου οι εργάτες και οι εργάτριες χαίρονταν τις νέες 
ελευθερίες που είχαν κατακτήσει. Μετά την υποχώρηση του παλιού κράτους, που 
περιόριζε την πρόσβαση τους στο δημόσιο χώρο, οι δρόμοι τους ανήκαν. Το 
αίσθημα του θριάμβου έναντι του πραξικοπήματος ήταν μπερδεμένο με το αίσθημα 
της νίκης της επανάστασης, που μάλλον ήταν ένα. Οι επαναστατημένοι/ες προ-
σπαθούσαν να προσαρμοστούν σε μια ανθρώπινη ζωή απαλλαγμένοι/ες από  
την  καπιταλιστική μηχανή,  χασομερώντας  και διασκεδάζοντας με κάθε ευκαιρία. 
Σε κάθε περίπτωση ήταν διάχυτο το αίσθημα της απελευθέρωσης, που διαπότιζε 
και ενίσχυε την ατμόσφαιρα καρναβαλιού και αταξίας στην πόλη. Η συμβατική 
ζωή αντικαταστάθηκε από αντιιεραρχικές χειρονομίες και αυτοσχεδιασμούς, η 
χρονικότητα και η χωρικότητα της καθημερινότητας επαναστατικοποιήθηκαν. 
Τελικά είχε επιβεβαιωθεί η Solidaridad Obrera που υποστήριζε ότι 
η επανάσταση θα έχει τους δρόμους σαν θέατρο και το λαό σαν 
πρωταγωνιστή. 
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