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Una breu reflexió sobre la vida de
la Conxa Pérez
Introducció
A Barcelona, els espais okupats (i d’altres no okupats també, és clar) han creat i
segueixen creant alternatives reals al sistema capitalista, avui en dia hegemònic. En
aquests espais hi tenen lloc relacions no comercials entre diferents generacions, classes
socials, cultures i gèneres que conviuen en una harmonia relativa. Gairebé en tots els
indrets on la crisi ha colpejat, han sorgit respostes populars que, freqüentment, han donat
fruits esplèndids.
Abans de la crisi hi havia més de quaranta bancs a Espanya. Des de aleshores, s’han
donat moltes fusions que han reduït el numero total de bancs: avui en dia no n’hi ha més
de deu. Un cop es va constatar que la banca estava massa enfeinada per estar al dia de
totes les seves propietats, l’okupació d’oficines bancàries abandonades es va multiplicar.
La primera d’aquestes okupacions segurament va ser la del Banc Expropiat, pocs mesos
després del 15M. El Banc Expropiat va demostrar que l’estratègia de la inclusivitat es pot
reconciliar amb la radicalitat. Així mateix, en aquest espai els valors llibertaris de base
han estat promoguts per una barreja de persones força heterogènies entre elles. A
mesura que varen sorgir noves okupacions d’oficines bancàries, els col·lectius d’aquests
projectes es van reunir per reconèixer i discutir el canvi de tàctica que comporta l’ús
d’aquesta mena de locals comercials. Així mateix, d’altres grups van trobar oficines
bancàries en llocs privilegiats, i segueixen teixint relacions amb el veïnat, com també
amb els moviments socials en general.
Al llarg del 2014, sis noves oficines van ser alliberades, la major part de les quals en
el barri de l’Eixample, un barri que mai ha estat el focus de gaires okupacions. Primer, es
va obrir l’Entrebanc al mes de febrer, en resposta al desallotjament de La Otra
Carboneria. Després, les okupacions van continuar durant cert temps al ritme d’un nou
espai cada mes: La Vaina, La Porka, La Indústria, El Rec, etc. Si hi sumem les oficines de
Gràcia, que són el Banc Expropiat i el Casal Tres Lliris (okupat en el marc de la campanya
del Banc en contra del desallotjament), s’han alliberat més de vuit oficines a Barcelona,
però també han tingut lloc okupacions d’aquesta mena a Girona i Blanes, entre altres. A
més d’això, és clar, també s’han anat okupant altres espais més enllà d’oficines
bancàries, però en aquest text no hi entrarem.
Pel que fa a l’Ateneu l’Entrebanc, la idea va ser el fruit de vàries reunions en les quals
es va reflexionar sobre les característiques del projecte. Es va escollir l’espai d’Urgell 98
perquè està situat just al costat de l’espai de Germanetes, un solar de 5.000 metres
quadrats, dels quals 500 han estat cedits a un col·lectiu del barri, Recreant Cruïlles. Poc
després que el veïnat aconseguís accedir al solar, es va obrir aquest antic banc amb
l’objectiu d’enfortir les infraestructures disponibles per a la gent del barri. S’hi han fet tota
mena d’activitats: des de classes de guitarra, classes d’anglès, ioga, gimnàstica,
tatuatges, etc. fins a grups d’estudi sobre temes molt variats: plantes medicinals, abusos
institucionals sobre menors tutelats, antitecnologia, economia crítica... De fet, la Xarxa
d’Estudis per l’Autonomia, una eina de coordinació de grups d’estudi autogestionats, ha
utilitzat l’espai per realitzar actes i reunions en diverses ocasions. També hi ha alguns
col·lectius que vénen de forma regular, com l’assemblea del barri i una assemblea
feminista. L’Entrebanc també participa activament en els esdeveniments comunitaris del
barri, dels quals destaca el Mercat del Pagès, en el qual s’han ofert revistes, fanzines i
herbes medicinals a preu lliure.

Com dèiem, doncs, el febrer del 2014 es va alliberar l’Ateneu l’Entrebanc, que
s’inauguraria el primer d’abril. Casualment, al mateix mes d’abril va morir Conxa Pérez a
l’edat de 98 anys. Com explicarem tot seguit, la Conxa Pérez va mantenir vincles estrets
amb el barri de Sant Antoni-Eixample Esquerre. Per això mateix, la biblioteca de l’Ateneu
l’Entrebanc es va batejar amb el seu nom. Aquesta biblioteca, en actiu des de l’obertura
de l’ateneu, forma part de la xarxa de biblioteques socials i té per objectiu acumular
llibres orientats a la transformació social, llibres crítics que sovint no es troben o costen
de trobar en biblioteques socials. A més d’això, la biblioteca social Conxa Pérez també va
voler seguir la pista a la dona que li havia donat nom i va fer una petita recerca per
recollir material sobre la seva vida. En aquest article en fem un resum gens exhaustiu i
segurament millorable, tot i que valorem positivament haver recollit les opinions de les
persones del barri que la van conèixer.

Alguns episodis inspiradors de la vida de la Conxa Pérez
Tres carrers més avall del lloc on es troba l’Ateneu l’Entrebanc s’hi troba el mercat de
Sant Antoni. Allà, durant el franquisme (1939-1975) Conxa Pérez va tenir-hi una parada de
bijuteria i roba interior. En aquesta parada s’hi van amagar anarquistes i també van tenirhi lloc reunions polítiques. Segons Laura i Salva, veïns de l'Entrebanc:
"Quan la Conxa va tornar de França els empresaris no donaven feina a
qui havia col·laborat amb la república i la paradeta del mercat va ser
la sortida que van trovar per guanyar-se la vida i poder menjar. Per
ser qui era i com era es la raó per la que s'hi van amagar anarquistes
i també van tenir-hi lloc reunions polítiques." (21/07/16)

Però la vinculació de Conxa Pérez amb el barri de Sant Antoni-Eixample Esquerre no
s’acaba aquí. Entrant més a dins de Sant Antoni, ja a l’Avinguda Mistral, durant la Segona
República (1931-1936) s’hi trobava l’Ateneu Faros, on Conxa Pérez s’havia involucrat
activament. Aleshores ella no vivia pas per la zona, sinó que vivia més amunt, al barri de
les Corts, però sembla que l’Ateneu Faros, potser més actiu que els ateneus que pogués
haver-hi al seu barri, van cridar l’atenció de Conxa Pérez i d’una vintena més de joves que
van decidir baixar des de les Corts per participar-hi.
En aquest sentit, Prado Esteban i Rodrigo Mora (2013: 380), indiquen que la Conxa
també era sòcia del Taller d'Arts Gràfiques de la CNT i “participó activamente en el
alzamiento armado del 8 de enero de 1933, manejando armas de fuego y bombas de
mano en intentos de asaltos a cuarteles, siendo detenida portando una pistola. Conxa
explica que llevaba muchachas como ella al sindicato, pero que lo dejaban pronto,
mientras que en los Ateneos arraigaban mejor, de lo cual no culpa a los varones, a
quienes trata de manera rotundamente elogiosa y cariñosa, con lo que demuestra su
enorme calidad personal.” Hem pogut confirmar la seva mil·litància en el sindicat d’Arts
Gràfiques, però la seva versió dels fets esdevinguts el 33 dista molt de la descripció
exagerada dels autors que acabem de mencionar:
“L’any 33, un atur general va començar pel moll. Es van formar piquets, que ara
en diuen (aleshores en dèiem una comissió pel que fos), i vam anar a fer plegar
la gent. A un taller ens van dir que volien acabar una feina. Ens va semblar que
no plegarien, hi vam tornar la tarda, i continuaven treballant tan tranquils. Vam
començar a trencar vidres i coses, ja una mica violents, i van trucar a la policia,
i ens van detenir tots, o gairebé. Un company duia pistola, i em va dir: “Conxa,
amaga-la”. A la comissaria vaig demanar per anar al vàter, pensant que me la
trauria, però la policia ja m’havia calat durant el viatge. Em va registrar una
dona. Volien saber de qui era l’arma. Que me l’havia trobada al camp, no s’ho
creia ningú. Volien que digués que era del meu germà. Al final el propietari de

l’arma va dir que era seva. Ens van condemnar a tots dos, per tinença il·lícita,
sense comptar la trencadissa que havíem fet. Vaig entrar a la presó de dones.”
(Pérez, 5)
Sembla evident que la Conxa no hagués estat gaire d’acord amb el que plantegen
Rodrigo Mora i Prado Esteban, el que implica fer una interpretació crítica de les
afirmacions que aquests autors li atribueixen. En qualsevol cas, Conxa destaca com a
persona virtuosa i compromesa amb les lluites del seu temps. Sabem que la Conxa Pérez
era filla d’un destacat membre de la CNT i que durant la seva joventut va participar,
primer, als agitats anys de la Segona República i, després, als tumultuosos de la Guerra
Civil Espanyola (1936-1939). Va anar al front amb les milícies, però en va tornar aviat
sentint que el seu lloc no era al front, sinó a la rereguarda, on va treballar primer en un
forn de pa, després a la maternitat i més endavant encara en una fàbrica d’armament
col·lectivitzada. Una companya de l’Ateneu l’Entrebanc, Nani Miras, recorda la sensació
que li va deixar la Conxa quan es van conèixer:
Conocí a la Conxa en el asilo de la Barceloneta, con su amiga Llum cerca de
ella. Fuí con una amiga que quería preguntarle por la fábrica donde trabajaba
hace muchos años, porque la Conxa había trabajado en una fábrica en
Hospitalet donde fabricaban pintalabios y que luego se transformó en una
fábrica de balas. Me sorprendió lo pequeñita que era y la energía que
desprendía. Habló de todo, de como se montó cuando la sublevación en Plaza
España en uno de los camiones customizados con placas de metal, puestas allí
mismo, junto con dos compañeros para llegar hasta Via Layetana y de como los
acribillaron. Nos dejó que le tocáramos su pierna que tenía metralla todavía... el
Ken Loach también le toco la pierna cuando vino a documentarse por su película
“Tierra y libertad”. Le brillaban los ojos cuando contaba el capítulo emocionante
de cuando abrieron las puertas de los presos, o cuando la enchironaron por una
pistola que le dieron y la pillaron con ella... Fue muy emocionante oírla contar
tanto. Una mujer de acción que transmitía su energía. Me produjo un profundo
respeto oírla vivir de esa forma tan activa como anarquista, un capitulo tan
emocionante de la historia como el del levantamiento en julio del 36. (30/03/16)
Conxa va ser testimoni directa de la Revolució Espanyola, en què molts treballadors
van prendre el control de les fàbriques o van col·lectivitzar les terres de conreu (Garrido
González: 1979; Pérez Baró, 1970; Ranzato: 1977). El caràcter espontani de la
col·lectivització-socialització significa que aquesta no es va portar a terme seguint les
consignes, instruccions o directrius d’algun òrgan de direcció central de l’Estat o d’algun
partit o sindicat, sinó a partir de la decisió dels mateixos treballadors, els quals, per mitjà
de les seves organitzacions de fàbrica i branca industrial, van posar en pràctica les idees i
concepcions que tenien respecte com s’havia d’organitzar i com havia de funcionar la
societat en general i l’activitat econòmica en particular, sent aquestes idees en gran part
fruit de la propaganda i formació llibertària desenvolupades durant anys per mitjà dels
ateneus, sindicats, cooperatives, etc. (Castells Duran: 2003: 22; Gomez Casas: 1969)
Aquesta experiència, la de la Revolució del 36, que va tenir lloc en alguns sectors del
bàndol republicà durant la guerra civil, és un referent avui en dia per a tota aquella gent
que busca exemples històrics de posada en pràctica dels ideals anarquistes (Carrasquer,
1985; Leval 1972, 1974). En aquest sentit, Llum Ventura afegeix algun detall als
compromisos assumits per la Conxa durant la Guerra, i ens explica una mica més sobre el
fosc període que va tenir lloc després d’aquesta:
Estuvo en el frente de Belchite y fue allí donde recibió un balazo en la rodilla y
que conservó toda la vida. De Belchite pasó a Barcelona para dirigir un taller
que había sido de pintalabios, y se convirtió en taller de balas; existe un
reportaje que se titula “del pintalabios a las balas”. Contaba como anécdota que

cuando estalló la guerra, estaban en un bar que se llamaba los federales, y ella
y unos compañeros se fueron al cuartel de Pedralbes a buscar armas, y cuando
se marcharon tuvieron que volver, pues no habían cogido las municiones.
Estuvo en varios campos de concentración en Francia, y en uno de ellos se
enamoraron ella y el médico del campamento, allí quedó embarazada del único
hijo que tuvo Ramón, el médico se fue a Alemania a luchar contra Hitler y el
fascismo pero ya nunca más supo de él. Regresó a España, y no la maniataron
en el viaje, pues llevaba con ella su hijo de 8 meses. Cuando llegó a Barcelona
se encontró con su primer novio, que acababa de enviudar, se juntaron, y él
hizo de padre de su hijo. Pusieron una paradita en el mercado de Sant Antoni
donde vendían calzoncillos y con los años se convirtió en una parada de venta
de bisutería que a Conxa le encantaba. Durante los años de la posguerra y el
franquismo, Conxa por las noches escondía a gente perseguida y en peligro en
su parada. También era un punto de encuentro para pasar información entre los
compañeros. Fue una mujer ejemplar que nunca renunció a sus principios. Fue
una gran suerte para las personas que pudimos conocerla y tratarla entre las
cuales me encuentro yo. (11/04/16)
Amb el final de la guerra i l’arribada de la dictadura, Conxa Pérez va marxar a l’exili
francès. Allà va tenir el seu únic fill, i amb ell va tornar de l’exili l’any 1942. Va ser
aleshores que va treballar en l’esmentada parada del mercat de Sant Antoni. Després de
la mort de Franco i el final de la dictadura, Conxa Pérez va participar en l’organització de
les primeres associacions de veïns i en el ressorgiment del sindicat de la CNT. També va
formar part, més endavant (1997), del grup de fundadores de l’associació Dones del 36,
que reunia algunes dones que durant la Guerra Civil havien pres part en moviments
polítics i socials d’esquerres a Barcelona. L’associació es dedicava a difondre les vivències
de les dones republicanes durant la Guerra Civil i organitzava, per exemple, xerrades als
instituts, però es va dissoldre l’any 2006 per l’avançada edat de les seves integrants.

Conclusions
Això no és res més que un breu resum de l’agitada vida de Conxa Pérez, miliciana
anarquista i lluitadora incansable. Ella és un exemple, entre tants altres, de persones que
en els temps tumultuosos de la Guerra Civil van lluitar per fer possible la Revolució, una
Revolució que va ser breu però real: El breu estiu de l’anarquia, com en diuen. La
revolució, doncs, va fracassar i va donar lloc a una fosca dictadura de gairebé quaranta
anys, però no per això els lluitadors convençuts van rendir-se, sinó que van seguir
buscant maneres de transformar la realitat amb els seus actes. És molt important
recordar figures com les de la Conxa Pérez, i fer un esforç per entendre com es veia el
món a través dels seus ulls.
Sabem que els temps han canviat, que la societat que ens trobem avui en dia no és la
mateixa que existia durant els temps de la Revolució que ells van dur a terme, però això
no significa que el seu punt de vista perdi validesa. Significa, simplement, que cal
actualitzar-lo, saber veure quines coses se’n poden aprofitar i quines no, perquè ja no
s’ajusten als temps que corren. “Anarquisme és moviment”, com diu Tomás Ibáñez, cosa
que significa que no s’ha de prendre l’anarquisme com un corpus ideològic rígid i
inflexible, sinó com una sèrie d’idees (la lluita contra tota forma de dominació, per
exemple) que són adaptables als seus temps, és a dir flexibles, malgrat que la seva
essència és sempre la mateixa. Factors com la globalització, l’era digital o la crisi
energètica són prou importants alhora de pensar les estratègies a seguir. Però no ho són
tant com perquè els testimonis del passat, com el de la Conxa Pérez, no puguin servir-nos
d’exemple avui en dia.
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