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Què és el comú? Algú es pot apropiar del comú? Pot existir una ciutat en comú sense 
una vida comuna?

Aquí totes volem guanyar, però... guanyar com? Es pot perdre guanyant? Guanyar quan? 
Però, i sobretot..., guanyar el què?
Per nosaltres la victòria és, sobretot, cada matí. Sí. Ho és quan ens aixequem resistint-
nos a acceptar aquesta vida com la nostra vida. Ho és quan sortim de bon matí al 
carrer i mirem el capitalisme als ulls. A uns ulls cansats d’explotació i alhora plens d’un 
vell-nou món als seus-nostres cors. Victòria és la ràbia que ens produeix la mercaderia 
marcant els minuts, les hores i els dies... com també ho és l’alegria quan sabem predir els 
segons en què el segurata mirarà cap a una altra banda. Victòria és, sobretot, la mirada 
còmplice que es transforma en pas lent i permet passar, ombra amb ombra, clandestines 
i anònimes vides, juntes a l’altra banda dels torns.
Sí que es pot, però... podrem? Qui pot a qui? Es pot saber? Ens podrà el poder? 
I és que n’hi ha moltes de batalles, però la guerra la tenim a dins. Íntimament plegada, 
absent-present, capitalisme a flor de pell, marcat a ferro roent, lo mío pa’ mi saco. Sí, 
éste es el trato. Són els meus diners. Però, ai!, la vida passa i allò que no siguem capaces 
de fer ara no ho farem pas un pas més enllà. Una vida comuna, que valgui la pena ser 
viscuda i que ens donem a contrapeu, aixecant-nos juntes de l’enèsima caiguda. Una 
vida comuna que teixim a cada assemblea, a cada plaça i a cada barri. Dia a dia. A cada 
somni col·lectiu fet paper. I dit. I fet. Cada cop som més i ho sabem. Ens falta, però, 
saber-nos. El Poder per poder poder-ho tot? NO!
Tot i això, som conscients que ens trobem en un moment en què és imprescindible fer 
un pas més enllà. Aquesta publicació sorgeix d’una necessitat compartida: alçar la veu 
i dibuixar una escletxa més en el quasi hegemònic discurs que ens apel·la, novament, 
a prendre el Poder i rehabilitar la democràcia i les institucions de l’Estat. No ens hi 
trobaran.
Aquesta publicació no neix sola. Els textos han estat escrits per integrants de diversos 
projectes d’autoorganització de Sants, la Barceloneta, Vallcarca, Poble Sec i el Raval. 
I és un pas més que es suma als d’altres companyes —saludem des d’aquí a la FAC 
(Federació Anarquista de Catalunya), al Procés Embat, i a altres sensibilitats afins—. 
Esperem que això es converteixi en llarg camí. 
Creiem que és important alçar la veu, però sobretot trobar el temps per escoltar-nos, 
desafiar la confusió i la desconfiança, acceptar les nostres contradiccions, reconèixer les 
complicitats escampades arreu i construir juntes UNA POSICIÓ. ··
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Construïm la 
resistència

Corren temps de canvi. La crisi es referma, el desenvolupament 
de la reestructuració del capitalisme mundial sembla no tenir fi;  
a la major part del planeta, la gent perd quotes de benestar  
i dignitat. Al mateix temps, un petit grup de poderosos acumula 
més i més. Els últims estudis apunten que la meitat més pobra  
de la població mundial posseeix la mateixa riquesa que les 85  
persones més riques del món. Les rendes més altes extreuen cada 
cop més beneficis, malgrat la recessió general de les economies 
europees i nord-americanes.

CRIDA A L’ACCIÓ
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de la lluita violenta, com si aquesta fos realment la lluita. 
Volem anar a la guerra quan encara no tenim ni un 
soldat, quan encara no tenim res a defensar... Bé, potser 
aquesta afirmació és exagerada, perquè sí que tenim 
quelcom a defensar. Però, a vegades, ens conformem amb 
tan poc...
Comparem, per un segon, la quantitat de llibres i textos 
històrics sobre el front, la guerra i els personatges que 
la van dur a terme respecte al nombre d’obres que ens 
expliquen la feina dels militants de base, els quals, dia 
rere dia, organitzaven, coordinaven i feien créixer les 
estructures d’autodefensa proletària que van fer possible 
anar a la guerra, fer la revolució i gairebé guanyar-la.
Doncs sembla que és la nostra pròpia idiosincràsia, 
encara avui, cridar a la guerra i a la insurrecció quan 
no hem cavat ni la primera trinxera per defensar-nos de 
l’atac constant dels amos del món.

g

g

És temps de crear i consolidar projectes i estructures 
de defensa; és temps de sindicats renovats i útils com a 
eina de lluita dels treballadors, més enllà del «xiringuito» 
propi. És temps de treball cooperatiu, que assagi la 
gestió i l’abastiment necessaris per a la societat futura. 
És temps d’espais de formació i de discussió. És hora 
d’aprendre a organitzar-se per a prendre decisions 
horitzontalment i col·lectiva; és hora d’aprendre els uns 
dels altres, de compartir experiències i de superar-nos 
dia a dia. És hora d’aprendre a comunicar, de posseir 
uns mitjans propis que garanteixin una informació lliure 
i de qualitat. És hora de crear contrapoder, d’apropar 
l’horitzó revolucionari, tan lluny avui dia, de demostrar 
que es pot viure sense capitalisme ni Estat, aquí i ara.
És l’hora de fer una crida, una crida a la reactivació 
d’un projecte seriós, autònom i llibertari, fora de les 
institucions podrides de la democràcia parlamentària i 
del capitalisme amb rostre humà. És l’hora de crear un 
moviment sòlid i amb perspectiva de futur, que pugui 
fer trontollar les bases d’aquest sistema obsolet. ··

A casa nostra, el debat polític gira entorn la 
problemàtica nacional, en detriment de l’eix social. 

Una gran part dels partidaris de la independència de 
Catalunya ho són per raons econòmiques; volen que tor-
ni la societat del benestar. Mentrestant, l’anticapitalisme 
post-15M s’ho mira amb ulls d’incredulitat, crea 
candidatures electorals o, per contra, intenta articular 
un moviment potent, que tingui capacitat per incidir en 
la societat per tal de transformar-la des de baix.

g

g

Sigui quin sigui l’escenari futur, nosaltres, a hores d’ara, 
no tenim molta capacitat de reacció. Durant els darrers 
anys de crua realitat capitalista, hem perdut força el 
temps i no hem sabut assentar ni generalitzar un procés 
de creació d’estructures d’autodefensa, autogestió 
i organització popular; tampoc hem sigut capaços 
d’elaborar un full de ruta a mig-llarg termini que posi 
les nostres posicions a la palestra pública. No hem pogut 
crear una gran comunitat de resistència.
Venim d’uns anys molt durs, en què el consumisme 
capitalista, el benestar a canvi d’hipotecar-nos el futur i 
l’hedonisme més vil liquidaren gran part de les miserables 
bases que aguantaven des de les dècades de 1980 i 1990. 
Dècades en què la descentralització i la informalitat 
polítiques es van confondre amb desorganització i 
irresponsabilitat. I així ens ha anat.
Però creiem que el problema ve de més lluny: la nostra 
pròpia historiografia ens condemna des dels anys 
trenta del segle passat. Les armes, la Guerra Civil, els 
combatents del front, les imatges romàntiques de 
milicianes i els idolatrats Solidarios, encapçalats per les 
figures de Durruti, Ascaso i García Oliver, són l’herència 
més visible que ens van deixar els nostres.
Avui encara patim d’un excés de referencialitat i de 
passió antiestratègica per la via insurreccional, per la via 

Crida a l’acció

Volem anar a la guerra, quan 
encara no tenim ni un soldat, 

quan encara no tenim res a defensar... 
Bé, sí que tenim quelcom a defensar. 

Però és que, a vegades, ens conformem 
amb tan poc...

¿L’anticapitalisme post-15M 
crea candidatures electorals 
o, per contra, intenta articu-
lar un moviment potent, que 
tingui capacitat per incidir en 

la societat per 
tal de transformar-la 

des de baix?
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Context gLobAL

Merry crisis 
and happy new 

fear*

A finales de 2012, el muy oficial Center for Disease Control 
estadounidense difundía, para variar, una historieta. Su  
título: Preparedness 101: Zombie apocalypse. La idea aquí  
es simple: la población debe estar lista para toda eventualidad,  
una catástrofe nuclear o natural, una avería generalizada  
del sistema o una insurrección. El documento concluía así:  
«Si usted está preparado para un apocalipsis zombi, está preparado 
para cualquier situación de emergencia».

*Fragmento de Comité Invisible: A nuestros amigos, Pepitas de calabaza, 2015.



 8

o apagando el aire acondicionado. El mayor problema es 
filosófico, se trata de comprender que nuestra civilización 
está ya muerta». Tras la Primera Guerra Mundial, la 
civilización sólo se hacía llamar «mortal»; y lo era, 
innegablemente, en todos los sentidos del término.
En realidad, hace ya un siglo que el diagnóstico clínico 
del fin de la civilización occidental fue establecido, 
y ratificado por los acontecimientos. Disertar en esa 
dirección no ha sido desde entonces más que una 
manera de distraerse del asunto. Pero es sobre todo  
una manera de distraerse de la catástrofe que está 
ahí, y desde hace largo tiempo, de la catástrofe que 
somos nosotros, de la catástrofe que es Occidente. 
Esta catástrofe es en primer lugar existencial, afectiva, 
metafísica. Reside en la increíble extrañeza en el mun-
do por parte del hombre occidental, la misma que exige, 
por ejemplo, que el hombre se vuelva amo y poseedor 
de la naturaleza —sólo se busca dominar aquello que se 
teme—. No ha sido a la ligera que éste ha puesto tantas 
barreras entre él y el mundo. 

g

g

Al sustraerse de lo existente, el occidental lo ha 
convertido en esta extensión desolada, esta nada sombría, 
hostil, mecánica, absurda, que debe trastornar sin cesar 
por medio de su trabajo, por medio de un activismo 
canceroso, por medio de una histérica agitación de 
superficie. Arrojado sin tregua de la euforia al estupor 
y del estupor a la euforia, hace el intento de remediar 
su ausencia en el mundo con toda una acumulación de 
especializaciones, de prótesis, de relaciones, con todo 
un montón de chatarra tecnológica al fin y al cabo 
decepcionante. De manera cada vez más visible, él es ese 
existencialista superequipado que no para hasta que no 
lo ha ingeniado todo, recreado todo, al no poder sufrir 
una realidad que, por todas partes, lo supera. 
[...] No es el mundo el que está perdido, somos nosotros 
los que hemos perdido el mundo y lo perdemos 
incesantemente; no es él el que pronto se acabará, 

La figura del zombi proviene de la cultura vudú 
haitiana. En el cine estadounidense, las masas de 

zombis sublevados sirven crónicamente como alegoría 
de la amenaza de una insurrección generalizada del 
proletariado negro. Es pues, sin duda, para eso para lo 
que hay que estar preparado. Ahora que ya no existe 
ninguna amenaza soviética que blandir para asegurar la 
cohesión psicótica de los ciudadanos, todo es bueno para 
hacer que la población esté preparada para defenderse, 
es decir, para defender al sistema. Mantener un pavor sin 
fin para prevenir un final espantoso.
Toda la falsa conciencia occidental se encuentra 
resumida en ese cómic oficial. [...] Los Walking Dead 
son los salary men. Si esta época enloquece por unas 
puestas en escena apocalípticas, que ocupan buena parte 
de la producción cinematográfica, no es solamente por el 
goce estético que este género de distracción autoriza. Por 
lo demás, el Apocalipsis de Juan tiene ya todo el aspecto 
de una fantasmagoría hollywoodiense, con sus ataques 
aéreos de ángeles desbocados, sus inenarrables diluvios, 
sus espectaculares plagas. Nada salvo la destrucción 
universal, la muerte de todo, puede procurar al empleado 
urbanizado el remoto sentimiento de estar con vida, a él 
que, de entre todos, es el menos vivo. [...]

La vida es un aplazamiento, nunca una plenitud
[...] En 2007, escribimos que «lo que nos hace frente 
no es la crisis de una sociedad, sino la extinción de una 
civilización». Este género de declaraciones te hacía pasar 
en aquel momento por un iluminado. Pero «la crisis» ha 
pasado por ahí. E incluso ATTAC se atreve a hablar de 
una «crisis de civilización» —con eso está todo dicho—. 
Más interesante es lo que escribía, en otoño de 2013 
en el New York Times, un veterano estadounidense de 
la guerra de Irak que se volvió asesor en «estrategia»: 
«Hoy, cuando escruto el futuro, veo el mar asolando 
el sur de Manhattan. Veo motines por el hambre, 
huracanes y refugiados climáticos. Veo a los soldados del 
82o regimiento disparando a saqueadores. Veo averías 
eléctricas generales, puertos devastados, los desechos de 
Fukushima y epidemias. Veo Bagdad. Veo las Rockaways 
sumergidas. Veo un mundo extraño y precario. […] El 
problema que plantea el cambio climático no es el de 
saber cómo va a prepararse el departamento de Defensa 
para las guerras por los recursos, o cómo deberíamos 
levantar diques para proteger Alphabet City, o cuándo 
evacuaremos Hoboken. Y el problema no se resolverá 
con la compra de un coche híbrido, la firma de tratados 

Context global

En el cine estadounidense, las 
masas de zombis sublevados 
sirven crónicamente como 
alegoría de la amenaza de una 
insurrección generalizada del 
proletariado negro.
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somos nosotros los que estamos acabados, amputados, 
atrincherados, somos nosotros los que rechazamos de 
manera alucinatoria el contacto vital con lo real. La 
crisis no es económica, ecológica o política, la crisis es 
antes que nada de la presencia. 

g

g

Tanto es así que el must de la mercancía —típicamente 
el iPhone y el Hummer— consiste en un sofisticado 
equipamiento de la ausencia. Por un lado, el iPhone 
concentra en un solo objeto todos los accesos posibles  
al mundo y a los demás; es la lámpara y la cámara 
fotográfica, el nivel del albañil y el estudio de grabación 
del músico, la tele y la brújula, el guía turístico y los 
medios para comunicarse; por el otro, es la prótesis que 
barre con cualquier disponibilidad hacia lo que está ahí 
y me fija en un régimen de semipresencia constante, 
cómoda, que retiene en sí misma, y en todo momento, 
una parte de mi estar-ahí. Recientemente se lanzó inclu-
so una aplicación para smartphones que supuestamente 

remedia el hecho de que «nuestra conexión las 24 horas 
al mundo digital nos desconecte del mundo real a 
nuestro alrededor». Se llama alegremente «GPS for the 
Soul». En cuanto al Hummer, se trata de la posibilidad 
de transportar mi burbuja autista, mi impermeabilidad 
a todo, hasta los rincones más inaccesibles de «la 
naturaleza»; y de volver intacto de ellos. El hecho de 
que Google anuncie la «lucha contra la muerte» como 
el nuevo horizonte industrial dice bastante de cuánto se 
equivoca uno acerca de qué es la vida.
A un paso de su demencia, el hombre incluso se ha 
proclamado una «fuerza geológica»; ha llegado hasta 
a darle el nombre de su especie a una fase de la vida 
del planeta: se ha puesto a hablar de «antropoceno». 
Una última vez, se atribuye el rol principal, incluso 
acusándose de haberlo destrozado todo —los mares, los 
cielos, los suelos y los subsuelos—, incluso golpeándose 
el pecho por la extinción sin precedentes de las especies 
vegetales y animales. Pero lo más destacable es que, 
produciéndose el desastre por su propia relación 
desastrosa con el mundo, él se relaciona siempre con 
el desastre de la misma desastrosa manera. Calcula 
la velocidad a la que desaparecen las masas de hielo 
flotante. Mide la exterminación de las formas de vida 
no humanas. No habla del cambio climático desde su 
experiencia sensible: tal pájaro que ya no vuelve en el 
mismo período del año, tal insecto cuyas estridulaciones 
ya no se escuchan, tal planta que ya no florece al mismo 
tiempo que tal otra. Habla de todo eso con cifras, 
promedios, científicamente. Piensa que tiene algo 
que decir tras haber establecido que la temperatura 
va a elevarse tantos grados y que las precipitaciones 
van a disminuir tantos milímetros. Habla incluso 
de «biodiversidad». Observa la rarefacción de la vida 
terrestre desde el espacio. Lleno de orgullo, pretende 
ahora, paternalmente, «proteger el medioambiente», 
que no le ha pedido tanto. Hay muchos motivos para 
creer que aquí yace su última huida hacia adelante.
El desastre objetivo nos sirve, en primer lugar, 
para ocultar otra devastación, aún más evidente y 
masiva. El agotamiento de los recursos naturales 
está probablemente bastante menos avanzado que el 
agotamiento de los recursos subjetivos, de los recursos 
vitales, que sorprende a nuestros contemporáneos. 
Si tanto se place uno detallando la devastación del 
medioambiente, es también para velar la aterradora 
ruina de las interioridades. Cada derrame de petróleo, 
cada llanura estéril y cada extinción de una especie es 

Merry crisis and happy new fear

Recientemente se lanzó incluso 
una aplicación para smartphones 
que supuestamente remedia el 
hecho de que «nuestra conexión 
las 24 horas al mundo digital 
nos desconecte del mundo real  
a nuestro alrededor».

Carricoche resistente a la guerra química. 
Hextable, Inglaterra, 1938.



 10

una imagen de nuestras almas harapientas, un reflejo 
de nuestra ausencia en el mundo, de nuestra íntima 
impotencia para habitar. 

g

g

Fukushima ofrece el espectáculo de este perfecto fracaso 
del hombre y de su dominio, que no engendra más que 
ruinas —y esas llanuras japonesas intactas en apariencia, 
pero donde nadie podrá vivir por decenas de años—. 
Una descomposición interminable que acaba haciendo 
inhabitable el mundo: Occidente terminará por pedir 
prestado su modo de existencia a aquello que más teme: 
el desecho radioactivo.
Cuando se le pregunta a la izquierda de la izquierda en 
qué consistiría la revolución, se apresura a responder: 
«poner lo humano en el centro». De lo que no se da 
cuenta, esa izquierda, es de en qué medida el mundo está 
fatigado de la humanidad, de en qué medida nosotros 
estamos fatigados de la humanidad —esa especie que 
se ha creído la joya de la creación, que se ha estimado 
con total derecho a devastarlo todo, puesto que todo 
le correspondía—. «Poner lo humano en el centro» era 
el proyecto occidental. Llevó a donde ya sabemos. Ha 
llegado el momento de abandonar el barco, de traicionar 
a la especie. No existe ninguna gran familia humana que 
existiría de manera separada de cada uno de los mundos, 
de cada uno de los universos familiares, de cada una de las 
formas de vida que siembran la tierra. No existe ninguna 
humanidad, sólo existen terrestres y sus enemigos  
—los occidentales, sea cual sea el color de su piel—. 
Nosotros revolucionarios, con nuestro humanismo 
atávico, haríamos bien en fijarnos en los levantamientos 
ininterrumpidos de los pueblos indígenas de América 
Central y de América del Sur, durante estos últimos 
veinte años. Su consigna podría ser: «Poner la tierra 
en el centro». Se trata de una declaración de guerra al 
Hombre. Declararle la guerra, ésa podría ser una buena 
manera de hacerle volver sobre la tierra, si no se hiciera 
el sordo, como siempre. ··

Context global
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De lo que no se da cuenta, esa 
izquierda, es de en qué medida el 
mundo está fatigado de la humanidad, 
que se ha estimado con total derecho 
a devastarlo todo, puesto que todo le 
correspondía.
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Context LoCAL

Defender el 
barrio, destruir 
el capitalismo*

En los enfrentamientos de los primeros meses de 2014 en  
Gamonal y en Can Vies se dio una verdad sensible. Un día tras otro, 
miles de personas querían estar presentes, en la calle, en la lucha, 
permanecer. 
Esta verdad sensible consiste en el rechazo frontal a la monumental 
estafa que vivimos cada día, el intolerable régimen de la economía 
globalizada, de la crisis final que no termina nunca, de la política 
clásica, del capitalismo senil. Ese rechazo fue una toma de partido  
inmediata y masiva frente a un enemigo difuso que al fin apareció  
y se dio, se situó, estaba ahí en forma de cuerpo de policía. Y de  
partido político en el gobierno de la ciudad. Esa verdad sensible  
expresaba también la determinación, la camaradería y la alegría  
en la lucha, a veces audazmente preparada, otras veces caótica  
y confusa. Y apuramos el vaso como en un día de fiesta.
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potencialmente explosiva, viene en buena medida del 
estallido de la burbuja inmobiliaria y ha sido alimentada 
alegremente durante años por banqueros, políticos y 
periodistas. En Barcelona, hay veinte desahucios diarios. 
En el Estado español, según el Instituto Nacional de 
Estadística, hay 750.000 hogares donde nadie tiene un 
empleo. Cada día se suicidan más de diez personas en 
este país. De esta forma, el número de suicidios es más 
elevado que el conjunto de muertos por accidentes de 
tráfico, laborales, asesinatos y homicidios.
A medida que avanzaba la semana de Can Vies, 
más bandas de chavales se animaban a participar en 
los disturbios. En el Ayuntamiento de Barcelona 
debieron de respirar aliviados viendo que finalmente 
la descentralización de la destrucción a otros barrios 
y pueblos se reducía a algunos conatos, además del 
ataque a algunas sedes del partido del gobierno fuera 
de la capital. De todas maneras, recuperamos Can Vies, 
una okupa con 17 años de existencia, un referente para 
varias generaciones. Un referente para toda Catalunya, 
pero sobre todo para Sants, un barrio que se organiza, 
que constituye una fuerza real. Un barrio que, a pesar 
de estar atravesado por todos los desbocados flujos 
metropolitanos, se puso «en pie de guerra», convocó a la 
defensa y, al final, venció.

Devenir catástrofe, ingobernable, consistente

Durante esos días, en el partido del orden, el miedo 
residía en el devenir ingobernable de una situación 

potencialmente explosiva. Altas tasas de paro junto 
con la ausencia de prestaciones sociales —lo que para 
muchos significa ansiedad y pobreza—, una corrupción 
en metástasis que no deja de torpedear a los partidos 
políticos se combinan con un clima mediático que 
anuncia la mejora de la economía y un ambiente genial 
para los negocios de lujo.

g

g

Se informa de récords de beneficios en las grandes 
empresas y contratos estrella en países extranjeros, 
mientras se habla de malnutrición infantil en nuestros 
barrios como si nosotras no viviéramos aquí. Pequeñas 
empresas locales de tecnología punta no dejan de 
anunciar exitosos proyectos inquietantes, por ejemplo, 
el otro día El País publicaba, con este ingenioso titular: 
«Dejar el password por la cara», la noticia de la creación 
de un programa de reconocimiento facial que podría 
estar operativo en los bancos para el 2015. 
No obstante, en el sistema financiero no ha sido hecha 
ninguna reforma relevante y los bancos siguen jugando 
a la ruleta rusa con las cabezas ajenas. El anuncio del 
BIS (Banco Internacional de Pagos de Basilea, cuyos 
accionistas son los principales Bancos Centrales del 
planeta) de que «con tipos de interés cercanos a cero 
desde hace ya más de seis años e inyecciones masivas de 
liquidez, se están creando burbujas en activos físicos o 
financieros que, inevitablemente, terminarán estallando» 
no merece sino una pequeña columna en la prensa a 
mediados de julio de 2014, que tilda la descalificación 
hecha por el Financial Times de «catastrofista». A pesar 
de que el BIS fue la única institución que advirtió del 
peligro financiero a mediados del 2000. En este país 
sabemos por experiencia qué significan las burbujas y 
su estallido. La situación de mierda en que vivimos, 

Context local

La situación de mierda en que vivimos, 
potencialmente explosiva, viene en 
buena medida del estallido de la burbuja 
inmobiliaria y ha sido alimentada 
alegremente durante años por 
banqueros, políticos y periodistas.



     13

solo diez años, decía Pasolini, la sociedad tecnológica de 
consumo estaba dejando el país irreconocible, criando 
una casta de impresentables, idiotizados por la última 
moda y en los que no se puede confiar. 

g

g

[...] Partisanos y maquis no son seres legendarios. En 
Europa, nuestras abuelas y abuelos cogían las armas y 
se iban al monte. Hacían pactos y los respetaban. Eso 
no quiere decir que su tiempo fuera mejor, menos 
poseído por deseos imperiales, o que haya que recuperar 
la tradición —a la tradición hay que arrancarla del 
conformismo, como decía Walter Benjamin—. Hoy y 
aquí, para superar el impasse en que nos encontramos, 
entre un deseo de revolución que nunca había sido 
tan ampliamente compartido y la incapacidad de 
pensar cómo hacerla, se trata de hacernos fuertes ahí 
donde habitamos, de dotarnos de los medios técnicos, 
materiales y organizativos necesarios para poder levantar 
un horizonte —deseable para cualquiera— que nos 
oriente hacia ese después del capitalismo del que tanto 
hablamos. Pero, sobre todo, hay que aprender a crear esa 
confianza que nos permita volver a creer. Para nosotros 
eso significa volver a aprender a jurar de verdad, mientras 
seguimos trazando en el presente la línea de un devenir 
revolucionario que ninguna certeza puede asegurarnos.

Una posición revolucionaria
Lo que ocurrió en Can Vies el año pasado no fue del 
todo casual ni espontáneo; no lo fueron al menos sus 
condiciones de posibilidad. No nos referimos solamente 
al sustrato de los movimientos de los últimos quince 
años, sino a los «comités de barrio» que surgieron 
para luchar durante las recientes huelgas generales —y 
que han actuado también durante otros conflictos—. 
La posterior deriva de la exaltación y la confusión, a 
través del 15M, hacia una multiplicación altisonante 

El miedo de fondo, en nuestro entorno político, radicaba 
y radicará, fundamentalmente —y mientras no empiece 
a abordarse seriamente la cuestión—, en esa pregunta 
que es en sí misma una abertura: ¿Y qué pasa después?; 
después de una insurrección que acaba orientándose 
de manera revolucionaria. Quizá sea verdad que 
plantearse las buenas preguntas ya nos deja entrever 
una respuesta, o también que una época solamente se 
plantea las preguntas que puede resolver. En todo caso, 
la respuesta de algunos amigos: «la Revolución no es 
un acontecimiento lejos en el futuro, sino una línea 
que trazamos en el presente» es hermosa y cierta y, sin 
embargo, no es suficiente, como no ha sido suficiente 
en Egipto o en Ucrania. Una sabia intuición impregna 
la confusión reinante: si los gobiernos son gigantes con 
pies de barro, cuando caen lo que queda son las fuerzas 
organizadas. En Egipto, el Ejército, el último bastión en 
cualquier rincón del Imperio. En Ucrania, los fascistas 
proeuropeos y Rusia. En todas partes, los media, al 
lado de los tecnoburócratas de las empresas públicas y 
privadas, las torres de cristal y acero. 
Si el tejido ético, técnico y material de las comunas, de 
los barrios, su consistencia y sus límites, es lo que está en 
juego, entonces hay que ponerse a la altura de semejante 
desafío.

La vieja historia del nihilismo
El abuelo de mi amiga se iba a la montaña con las armas 
en la mano [...]. Ponía su vida en peligro. Era partisano. 
Nuestros abuelos todavía podían creer. No solamente en 
la idea de revolución, sino en la confianza puesta en los 
suyos.
Algo ha ocurrido entre el tiempo de nuestras abuelas y el 
nuestro. Entre Pasolini y nosotras. Y esto no es solamente 
la decisiva derrota de todos los asaltos al cielo y treinta 
años de contrarrevolución, sino, más radicalmente, la 
destrucción de la vida interior, de la fuerza espiritual y 
moral en Occidente. En una de sus vídeo-entrevistas, 
Pasolini intenta explicarnos gráficamente qué ha 
pasado; está en un pueblo de la costa italiana, Sabaudia, 
construido íntegramente por los fascistas, y dice algo 
así como que veinte años de fascismo no consiguieron 
cambiar ni un ápice los diversos modos de la cultura 
italiana en Módena, en Nápoles o en Roma. La gente 
conservó sus dialectos y sus maneras, más o menos 
ásperas, rudas o refinadas, pero, y sobre todo entre las 
clases populares, las personas eran seres de una pieza, uno 
no podía faltar a su palabra así como así. Sin embargo, en 

Defender el barrio, destruir el capitalismo
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acontecimiento lejos en el futuro, 
sino una línea que trazamos en el 
presente» es una sentencia hermosa 
y es cierta y, sin embargo, no es 
suficiente, como no ha sido suficiente 
en Egipto o en Ucrania.
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vidas, de historias que están esperando unirse a un 
horizonte de potencia, entonces esta potencia tiene que 
aparecer, hay que poder unirse a ella. Una posición, 
heredera del área autónoma y del mundo libertario, se 
está debatiendo para encontrar la manera de superar una 
invisibilidad, que es producto de la informalidad y la 
dispersión. Existen varios procesos en marcha, no sólo 
en el Estado español, que están intentando imaginar 
una confederación, incluso una Internacional, que 
pueda fundarse no en la burocracia, sino en los lazos que 
seamos capaces de crear, en el imaginario que seamos 
capaces de construir, en los documentos que podamos 
llegar a debatir, a rebatir, a asumir.

Un arte de la presencia
«Crisis» es para nosotros el quebrantamiento de todo 
horizonte de seguridad. Incluso para una vida que ya 
era indigente, incierta, precaria antes de 2010, pero 
que aun así se sentía asegurada. Si la crisis es una forma 
de gobierno, al menos desde los años 1970, que va 
avanzando por fragmentos a través de la tierra, la violenta 
forma que tomó en el Estado español, ligada al estallido 
de la burbuja inmobiliaria, destruyendo la ilusión de 
seguridad de amplias capas de la población, ha acabado 
minando la dimensión teológica del poder —aquella 
que otorga protección y seguridad sin hacer propiamente 

de asambleas de barrio que no tenían muy claro ni 
quiénes eran ni qué querían, concluyó por un lado en 
la dispersión, pero por otro en el deseo de algunas de 
empezar haciéndonos fuertes ahí, en el barrio. Algunas 
nos hemos tomado en serio la idea de mantener unidas, 
en una orientación revolucionaria, las tres dimensiones 
clásicas de la existencia en Occidente: el guerrero, el 
monje y el campesino. Dicho de una manera menos 
arcaica: una fuerza material que nos sostenga y nos 
permita avanzar, dotarnos de recursos, de medios, 
de estructuras; una fuerza espiritual que nos permita 
cantar, teorizar, imaginar; una fuerza guerrera que nos 
permita defendernos y preparar la ofensiva. Mantener 
unidas estas dimensiones en una vida común atenta 
al incremento de su potencia. Partimos de ahí donde 
habitamos y avanzamos en la colectivización de cada 
vez más ámbitos de la existencia. Esto exige entrar 
en la duración, una abertura temporal, un esfuerzo 
de atención ética, más allá de dogmas morales, para 
apartar lo que nos ataca y debilita, para dar espacio a 
lo que nos refuerza. Exige cortocircuitar la dispersión 
metropolitana y erradicar la informalidad. Un arte de 
la presencia.
Empezar de a poco y encontrar un ritmo. Lo primero es 
que todas las vidas aquí podamos sostenernos, el apoyo 
mutuo. Eso significa, hoy, poner dinero en común, 
construir juntas, proveernos de espacios de encuentro, 
de colectivos cooperativos, de saberes, de máquinas, de 
talleres, de tierras. Cuando vuelves a poner los pies en 
el suelo parece que todo pierde velocidad. Cansados, 
después del esfuerzo colectivo, las miradas resuenan con 
una complicidad salvaje. Algo empieza a abrirse paso 
hacia la existencia. Grupos de crianza y de autodefensa 
barrial. Talleres para volver a aprender y poder compartir 
los oficios útiles para habitar la tierra, herreros, 
carpinteras, poetas y un largo etcétera. Aprendices de 
brujo. La revolución, como el amor, también emerge 
de cierta alquimia, porque la alquimia, la magia, como 
sabía Empédocles, exige una técnica, una práctica, un 
aprendizaje. Pensar que la magia es automática y sin 
esfuerzo es una estupidez que sólo ha podido ser pensada 
en el interior del nihilismo occidental, que convierte en 
nada todo lo que toca. 
Una evidencia relampaguea ante los ojos de algunas 
experiencias en el sur de Europa, constituir una fuerza 
autónoma local y confederarla de alguna manera con el 
resto de espacios, barrios, comunas. Si la descomposición 
social en curso ha liberado cantidad de energías, de 

Context local
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Los revolucionarios no podemos pelear en el ámbito 
de la imagen, de la propaganda, sino subordinándolo 
al ámbito del tacto, de la presencia: como cuando dos 
ojos se rozan y se iluminan, como cuando paseamos 
sumidos en la conversación, como cuando acaricias un 
animal y sientes la potencia de la tierra, como cuando 
reímos comiendo juntos en una pausa de las obras del 
local, como cuando dentro del mar no sabes dónde 
empiezas tú o termina el mundo, como cuando llegas 
y ves a los amigos, o estás preparando una acción, o 
cuando una vez dentro de ella algo brilla en el aire y esa 
grieta se hace inolvidable. Lo que se nos reclama es un 
arte de la presencia, no de la presencia como identidad 
fija, separada, sino de la presencia como apertura,  
del dejar aparecer, del hacer resonar, de la atención y del 
cuidado, mutuo y de uno mismo, un arte de la escucha, 
del estar-ahí, sin dudar, sin cincuenta cosas en la cabeza, 
un ritmo que, como un fuego que late entre las ruinas, 
acoja e incremente nuestra fuerza. ··

Hay que volver a creer 
en la oscura potencia terrestre que nos habita 

y hay que aprender a volver 
a jurar de verdad. 

nada—. Lo cual es metafísica y políticamente mucho 
más relevante, pues ha abierto el horizonte, ha destapado 
los oídos y ha alimentado una gran hambre de que 
algo, radicalmente, cambie. La victoria electoral de las 
nuevas candidaturas no debe preocuparnos demasiado, 
pues dejarán enseguida de representar cualquier idea de 
cambio si es que verdaderamente quieren gobernar en 
los tiempos que vienen. 

g

g

Para el capitalismo, este último pico de la crisis es la 
espoleta que ha permitido una descarada intensificación 
de la guerra en curso. Si es cierto que «toda guerra 
moderna es una guerra de propaganda», es porque lo 
que está en juego es la percepción de la realidad, la 
manipulación de los sentimientos, la aquiescencia de  
la población, su consentimiento. 

Una posición, heredera del área 
autónoma y del mundo libertario, 
se debate para hallar la manera de 
superar una invisibilidad, que es 
producto de la informalidad y la 
dispersión.

Defender el barrio, destruir el capitalismo
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AnàLIsI De LA sItUACIÓL’aposta electoralista:
la celebració de la 

impotència

Un fantasma recorre els moviments socials 
de tot l’Estat, el fantasma de l’aposta elec-
toralista. El Procés Constituent, les CUP, 
el Partit Pirata, el Partido X, Podemos i, 
ara, Barcelona en Comú, etc. Desenes de 
propostes electorals sorgeixen de les cen-
dres del post-15M, amb diferències de 
matís i un denominador comú: plantejar 
un hipotètic assalt dels moviments a les 
institucions de l’Estat per, exposen, «can-
viar-ho tot». Unes expectatives de canvi, 
però, que, de moment, passen per utilitzar 
eines tan convencionals com el mercadeig 
mediàtic, el sistema representatiu i les 
regles del joc electoral, i que, de retruc, 
donaran vida i legitimitat a un sistema de 
partits i a una estructura administrativa 
d’Estat obsoleta. 

*David Fernàndez, diputat de les CUP 
al Parlament de Catalunya.

«Més que cavall de Troia  
de les classes populars,  

hem estat el poni d’Esparta.»*
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de no haver sabut generar, en les darreres dècades,  
una transformació real del capitalisme des de baix 
i des dels moviments socials de base de la ciutat. Per 
això, entenem que la crítica ha de ser, en primer lloc, 
autocrítica. 

g

g

Si l’aposta electoralista parteix del desencís, la nostra 
postura emana de la desesperança. Hi hagi qui hi 
hagi a les administracions, el problema d’aquells 
que volem propulsar una veritable emancipació del 
capitalisme aquí i ara és, a saber, el mateix: la fragilitat 
i discontinuïtat actual en l’articulació política més enllà 
de la forma «partit» dels moviments socials antagonistes; 
la incapacitat de generar alternatives factibles respecte al 
mercat i a l’Estat amb la creació de formes institucionals 
noves; la manca de projecte comú i de visió política 
estratègica de conjunt; o, simplement, la falta  
de continuïtat o compromís i l’autoestigmatització 
d’alguns sectors, entre d’altres. Som conscients que el 
nostre deure és, ara mateix i mani qui mani, enfortir 
l’articulació política, construir espais i infraestructures 
pròpies, posar a treballar la creativitat per generar 
projectes econòmicament i socialment emancipadors, 
així com generalitzar formes d’intervenció política 
horitzontals i antagonistes.

g

g

Volem una transformació de llarg abast que requereix 
temps i paciència, quelcom que no balla precisament 
en consonància amb el presentisme imperant. No 
critiquem l’aposta electoralista per posar bastons a les 
rodes a aquelles i aquells que han decidit emprendre 

Algunes persones de diferents espais i projectes dels 
moviments socials dels barris de Barcelona temem 

que, lluny d’esdevenir un canvi real, aquesta aposta 
s’acabi convertint en un simple relleu generacional de 
l’esquerra dins les institucions de l’Estat, emmarcat en 
un més ampli recanvi de les elits polítiques de tot l’arc 
parlamentari. És a dir, la garantia que tot seguirà igual. 
D’entrada, sembla evident que tot procés constituent 
necessita un procés destituent previ. Un embat, però, 
en què la força i la legitimitat han de venir necessària-
ment de fora, de l’exterior. L’Estat no es pot destituir 
des de dins —això no ha succeït mai, en tota la història 
contemporània, en cap país—, la forma «Estat» no ha 
rimat mai amb «autonomia». 
Ara bé, no som miops. El context d’incertesa actual 
requereix una articulació més efectiva dels moviments 
socials per poder optar a esdevenir actors significatius de 
cara a impulsar un procés de canvi real. 

g

g

En qualsevol cas, si no varien les coses substancialment, 
tots els símptomes apunten a què ens trobem abocats 
a una segona transició política en el marc de l’Estat, 
en què, una altra vegada, el mer canvi formal tornarà 
a aconseguir evitar el canvi real. Tot plegat en mig del 
desenvolupament d’un procés sobiranista de resultat 
incert —entre el simulacre tàctic en la pugna pel 
poder a l’Estat de les elits catalanes i la dissidència 
real d’una àmplia base social—. Un escenari polític, si 
més no apassionant, on les accions que emprenguem 
els moviments sociopolítics de la ciutat determinaran 
l’esdevenir, en el sentit d’avançar cap a una transformació 
social de llarg abast, o, ans al contrari, cap a la 
readaptació o inauguració d’un nou-vell escenari que 
reforci la legitimitat de l’actual sistema d’administració 
de la població i perpetuï l’ordre social.
La tesi que es defensa en aquest article és que el germen de 
l’aposta electoralista és fruit de la impotència col·lectiva 

Anàlisi de la situació

L’Estat no es pot destituir 
des de dins —això no ha 
succeït mai, en tota la història 
contemporània, en cap país—, 
la forma «Estat» no ha rimat 
mai amb «autonomia».

El germen de l’aposta electoralista 
és fruit de la impotència 
col·lectiva de no haver sabut 
generar, en les darreres dècades, 
una transformació real del 
capitalisme des de baix.

Nosaltres, efectivament, no 
volem que ningú ens representi.
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cossos i no metàfores. Fins i tot, l’acció més «ofensiva» 
de totes, «Aturem el Parlament», no va passar del mer 
gest col·lectiu. A més, l’ocupació de les places com a 
espais alliberats tampoc va saber traspassar el llindar de 
la mateixa plaça, i en comptes d’estendre’s als barris, 
com es va intentar, es va dissoldre pel territori. No hi 
havia alternatives polítiques, econòmiques o culturals 
consolidades on assajar la revolució quotidiana als barris; 
llocs, espais o projectes on retornar després de l’esclat de 
les places.

g

g

Aquests foren els motius del descens de la protesta i no 
cap sostre de vidre, tal com s’ha interpretat des d’algunes 
posicions. És cert que, almenys en el cas de Barcelona, 
força gent es posà a treballar als barris, en l’obertura 
d’espais d’esperança, equipaments públics no estatals 
com Can Batlló, La Flor de Maig o ateneus coopera-
tius com La Base. En desenvolupar l’economia solidària; 
en impulsar la força de la marea groga per l’educació 
pública; en les lluites sindicals; en el creixement de la 
PAH com a model d’autoorganització d’un moviment 
social exemplar —un empoderament d’àmplies capes 
del proletariat actual i més que efectiva per fer front al 
drama de les hipoteques—; o en la defensa dels espais 
conquerits com Can Vies. Però la densitat aconseguida 
a les places es va anar diluint i, en gran mesura, 
gradualment i lenta, molta gent va tornar-se’n cap a  
casa.

Cuuuppp!: es destapa l’ampolla
Llavors va venir la marea sobiranista. La gramàtica i el 
vocabulari de l’arena pública canvià vertiginosament en 
pocs mesos, passant d’«El Capital ens roba» a l’«Espanya 
ens roba». Paral·lelament als moviments de les elits 
polítiques, que van saber capturar i mobilitzar la il·lusió 
de grans masses de població, s’articulà l’Assemblea 
Nacional de Catalunya, una aliança interclassista 

aquest camí; ho fem perquè es respecti la posició de qui 
no vol concedir la seva autonomia ni cedir la legitimitat 
a cap candidatura electoral. Simplement, exigim que 
es respecti la nostra posició, que ningú esgrimeixi les 
nostres lluites quotidianes com a armes de propaganda 
electoral, que ningú tregui rèdit de les nostres batalles 
diàries als barris i, sobretot, que ningú parli en nom 
nostre. L’aposta electoralista no és hegemònica dins els 
moviments socials, perquè nosaltres, efectivament, no 
volem que ningú ens representi.

La dura ressaca del 15M
El punt de partida del moment actual arrenca just després 
de la desfeta progressiva del 15M. El vertiginós ritme 
mediàtic ha provocat que sembli que fa molt de temps, 
però tan sols fa quatre anys i ja quasi ningú gairebé se’n 
recorda. A poc a poc, la il·lusió desbordant, que culminà 
amb l’eclosió del cicle de protesta més important de les 
últimes dècades, es va anar apaivagant en veure que la 
presa dels carrers no es traduïa en un canvi de règim 
real, un punt final al sistema polític-econòmic, un 
procés destituent. Potser els símptomes del que vivim 
avui ja s’entreveien a la dinàmica de les places, però 
també és cert que no tot foren derrotes i que va quedar 
una forta petjada a la consciència de moltes, un canvi de 
mentalitat. En qualsevol cas, a mesura que la possibilitat 
d’una transformació real s’esvaïa es va anar generant una 
sensació creixent d’impotència generalitzada. 

g

g

Quines foren, a grans trets, les causes de la dura 
ressaca del 15M? Una de les debilitats principals fou 
que no es va saber traspassar mai el plànol simbòlic. I 
el simbolisme és important, però la realitat necessita 
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persones dels moviments socials de Barcelona—, que 
amb les seves brillants intervencions no ha fet més  
que elevar el nivell dels discursos polítics de la cambra. El 
fenomen pot ser interpretat de moltes maneres, en funció 
de l’òptica emprada: per uns, la irrupció de les CUP 
ha suposat la clàssica utilització de l’extrema esquerra 
del parlamentarisme com una arma de propaganda 
pel creixement de la pròpia organització política. Per 
d’altres, en clau sobiranista —i encertadament des dels 
seus paràmetres—, la candidatura al Parlament fou 
l’oportunitat d’esdevenir un actor de rellevància en el 
procés. Finalment, també per alguns, les CUP suposaren 
l’esperança que un altre tipus de política parlamentària 
era possible. 
El cert, però, és que, al marge de l’agitació propa-
gandística i la prohibició de les pilotes de goma, la llei 
contra l’homofòbia o la comissió anticorrupció contra 
Pujol, la presència de les CUP al Parlament no ha 
alimentat ni enfortit els moviments socials autònoms 
de base. Al contrari, esgrimint l’últim argument, en 
l’àmbit estratègic, la irrupció de les CUP podria formar 
part d’una millora substancial, tot i que parcial, d’un 
sistema parlamentari totalment corcat, completament 
deslegitimat per una gran part de la població. Part d’un 
relleu polític generacional, una petita bombolla d’oxigen 
i esperança per a un parlamentarisme caduc i tocat de 
mort. 
Els demòcrates-de-tota-la-vida es fregaren les mans. Per 
fi algun d’aquells joves ingovernables, que havien portat 
de corcoll durant més de quinze anys al comandament 
social de la ciutat, entrava al sistema de partits i a la cleda 
parlamentària, esdevenint més controlables, sotmesos 
a la normativa de la institució. La situació, però, és 
complexa i genera dubtes: potser la funció d’altaveu 
inestimable compleix amb alguna de les expectatives 
de creixement de la crítica social a la societat? Potser sí, 
però la qüestió última rau, com en totes les qüestions 
de la política i el poder, en el combat per la legitimitat 
i la font de sobirania: el Parlament és ara una institució 
més o menys legítima que abans? El temps ho dirà, 
però el que sí sabem és que el focus d’interès d’una 
creixent massa crítica ha virat lleugerament del carrer 
cap al Canal Parlament. Com a acció propagandística 
potser està bé, però com a acció política resulta estèril 
per la poca capacitat d’incidència en el canvi de les 
regles del joc i dels mateixos mecanismes absorbents i 
d’amortiguació de la crítica que imposa la burocràcia 
parlamentària. El cas és que, més enllà de les valoracions 

al voltant de l’eix nacional i l’autodeterminació. El 
conflicte de classes s’eclipsà, es canalitzà al voltant del 
sentiment nacional i es filtrà tota la frustració cap a 
un enemic extern comú: Espanya. Les vagues generals 
virulentes s’havien acabat. 
La burgesia catalana, amb CiU al capdavant, respirà 
alleugerida; podrien imposar la reestructuració del capital 
i el programa de retallades massives sense problemes i, 
finalment, potser forçar un nou pacte fiscal amb l’Estat. 
Sortosament, però, el procés resultà més complex  
i hi hagué un factor que no pogueren capitalitzar  
del tot, la força de la gent, alimentada per la il·lusió 
i el treball de base a barris i pobles i que, en certa 
mesura, aconseguí desbordar el procés. Aquest últim 
element podria suposar —qui sap?— una oportunitat 
per poder canviar alguna cosa també en l’àmbit social, 
amb l’articulació del nou Estat com a excusa per a 
generar processos de transformació més amplis a cop de 
mobilització. 
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De totes maneres, és evident que del 15M al procés 
sobiranista l’eix central vertebrador del conflicte social 
passà de ser la crítica a les estructures del capital a la 
qüestió de la sobirania i la creació d’un Estat propi. I 
aquest fet no ha representat, almenys directament, 
una fiança que el procés d’independència generi espais 
d’obertura i emancipació social. En qualsevol cas, no 
es pot negar que el camp de forces articulat en torn la 
identitat nacional dificulta i no ajuda a la priorització de 
les alternatives al voltant de la justícia social.
La marea mediàtica també s’emportà a les CUP al 
Parlament. De la nit al dia, un projecte municipalista 
de base territorial amb certa coherència s’embarcava en 
un improvisat cavall de Troia amb tres diputats a dintre. 
Una acció de propaganda encapçalada per un candidat 
d’exemplar trajectòria militant —amb els vots de moltes 
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dels moviments socials i canvia estructuralment la 
perspectiva dels actors que hi participen. 
En general, més enllà de les diferències, podríem 
remarcar que tots aquests partits comparteixen, en 
major o menor grau, tres elements: a) Tots reivindiquen 
emanar d’una part dels moviments socials, reclamen la 
representativitat i els programes dels mateixos —i en 
treuen rèdit—. Per això, molts s’obstinen a aparèixer 
sense líders, com a assemblearis, etc. b) Tots diuen 
representar el canvi, encarnar la nova política i ser 
l’opció unitària i escollida per representar aquest canvi. 
Però és evident que generar una nova política no vol 
dir simplement rejovenir l’edat dels membres de les 
cambres de representació. A més, lluny de presentar 
una opció de front popular nítida, de seguida hem vist 
aparèixer esquerdes i disputes partidistes absurdes per 
encarnar la legítima proposta unitària. c) Tots presenten 
una gran capacitat d’influència mediàtica, utilitzant la 
comunicació com l’arma per excel·lència, flirtejant amb 
el populisme, tot i que amb matisos, i emprant els codis 
televisius o el llenguatge provinent del món de l’esport. 

g

g

Això no obstant, la característica comuna més 
transcendent,  sobretot pels casos de Podemos i de 
Barcelona en Comú, és que, més enllà de representar una 
possible via de relegitimació del règim de la Transició —
precisament allò que pretenen qüestionar formalment—, 
aquestes opcions representen la renovació i la sortida 
d’emergència del projecte de la socialdemocràcia. Una 
tendència que ja havia sigut derrotada pel neoliberalisme 
conservador des de feia anys. Una socialdemocràcia, 
podríem dir-ne, «radical», que té els peus al carrer i el cap 
a les urnes o als òrgans de poder, i que en últim terme 
prioritza la cara amable de l’Estat com a garant de drets 
i proveïdor de serveis socials, i prefereix obviar la part 
estatal del càstig, el monopoli de la violència i el pacte 

i pel tema que aquí ens interessa, la decisió de 
l’Esquerra Independentista suposà l’obertura de l’aposta 
electoralista dins els moviments socials catalans. El tap 
de cava que obrí l’ampolla electoralista.

La generalització de l’aposta electoralista
Més enllà del procés sobiranista —que mereixeria tot 
un altre article—, l’aposta de l’Esquerra Independentista 
va obrir horitzons possibles. El sentiment d’impotència 
generat després del 15M coadjuvà a la creació d’un 
clima propici perquè algunes persones comencessin a 
somiar amb escons parlamentaris i amb llocs de decisió o 
responsabilitat política. La falta d’una brúixola col·lectiva 
provocà la desorientació general i començaren a aparèixer 
processos constituents, candidatures i plataformes 
electorals per arreu, com taulons on amarrar-se enmig 
de la tempesta. Evidentment, cal discriminar entre les 
diferents propostes, que corresponen cadascuna d’elles 
a tonalitats pertanyents a tradicions polítiques distintes. 
Però, tot i que la gramàtica dels discursos és variable, 
totes arriben a la conclusió que l’única possibilitat de 
transformació és l’entrada en el sistema representatiu 
de partits, com un complement, això sí, de les lluites 
socials. Una complementarietat que tan sols és consistent 
en els discursos i sobre el paper, però que no resistirà 
les contradiccions inherents associades a la dialèctica 
poder versus pràctica social antagonista. La dinàmica 
de les administracions de l’Estat de dret és radicalment 
incompatible amb la transformació política de la societat, 
en totes les seves manifestacions, de la mateixa manera 
que la pràctica social horitzontal és contradictòria amb la 
pràctica del poder vertical. A més, la dinàmica electoral 
és una maquinària d’integració: captura la possibilitat 
de la dissidència, fagocita l’espontaneïtat i autonomia 
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podria extrapolar-se que el mateix economista grec és 
conscient de les limitacions de l’estratègia electoralista, 
i de la impossibilitat estructural d’anar més enllà del 
capitalisme mitjançant la conquesta de la sobirania 
estatal. 
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Ens trobem en un moment històric en què el màxim grau 
d’alternativa que accepta el sistema és la configuració 
d’un Estat que intenti forçar el capitalisme a distribuir 
els seus excedents. I aquesta política d’imposició de 
càrregues sobre el capital té limitacions. En un primer 
moment, pot suposar la seva fugida, amb el que no hi 
haurà càrregues a cobrar. En segona instància, fins i tot, 
pot comportar l’interès en la reproducció del producte 
explotat. Un exemple podria ser una taxa sobre el 
turisme que revertís en recursos socials; un ajuntament 
que l’apliqués, òbviament, acabaria per interessar-se en 
el desenvolupament del turisme per cobrar més taxa. I 
qui parla de turisme pot fer-ho d’especulació, de banca, 
d’assegurances... Potser es recuperaria una part del 

amb el gran capital. Una socialdemocràcia que apareix, 
un cop més, com l’única opció viable i real per contenir 
el capitalisme. Podemos, un partit de laboratori, certificà 
la possibilitat en l’àmbit estatal a les europees i ara, hi ha 
qui pretén guanyar a les municipals. Una pretensió que, 
d’altra banda, no fa més que assenyalar certa prepotència 
o ingenuïtat per part d’aquesta socialdemocràcia 
radical, que pensa que podrà portar l’Estat pels viaranys 
d’una transformació econòmica i social de llarg abast, 
menyspreant la capacitat de les classes dominants per 
seguir dictant el destí del seu dispositiu de control i 
gestió per excel·lència i, al mateix temps, menystenint 
a aquells que pensem que l’única transformació real pot 
venir des de la base. L’aposta electoralista no tan sols 
és un greu error estratègic, sinó, i sobretot, tàctic. Els 
espais hiperburocratitzats de les administracions seran 
una esponja que absorbirà qualsevol element de crítica 
i transformació i, de retruc, debilitarà els moviments 
socials amb l’expropiació de quadres polítics i un procés 
de professionalització d’allò que és social.
No ens pot passar per alt, per exemple, que, al marge 
del fenomen real de construcció d’un nou subjecte 
polític, Podemos pot ser instrumentalitzat pel Partit 
Popular i alguns grups mediàtics per liquidar el PSOE 
i, de pas, diluir el moviment sobiranista. En qualse-
vol cas, el «millor» dels escenaris a l’àmbit estatal —a 
part, és clar, d’una improbable victòria de Podemos—, 
és la substitució del partit de l’oposició, però no  
del bipartidisme. Una altra vegada, diferents actors pel 
mateix escenari.
Fins i tot, el nou flamant ministre de finances grec, 
Yanis Varoufakis ho reconeixia en un article: l’objectiu 
màxim a què poden optar els Estats avui en dia és 
intentar «salvar el capitalisme europeu de la tendència 
a l’autodestrucció» —com una vacuna preventiva 
davant l’ascens del feixisme—. D’aquesta declaració 
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cap a l’autogestió generalitzada. Una autogestió 
que incideixi en la responsabilitat comunitària, 
en el respecte pel bé comú i pel que és públic, i no 
precisament en la delegació, en la representació o en 
els professionals de la política. 

producte social, però el capitalisme seguiria i els beneficis 
continuarien privatitzats en les mateixes mans. Que això 
és millor que un neoliberalisme a ultrança sense cap 
mena de retorn social? Probablement sí. Però que no 
ens confonguin, això no és construir cap alternativa al 
sistema, en tot cas és alimentar-lo. 
Recordem que tots els Estats de benestar d’Occident 
reposen sobre els desequilibris i desigualtats socio-
econòmiques a escala mundial. Per no dir que  
hi ha un alt risc que, a mitjà i llarg termini, els 
colonitzadors de les institucions acabin estant  
els colonitzats, i després els nous colonitzadors. I d’això 
la història ens presenta nombrosos exemples. Com ens 
recorda Tomás Ibáñez, mai es pren el poder sinó que és 
el poder qui ens pren.  

Hi ha alternatives
Probablement, l’única manera d’intervenir en aquest 
context requereix paciència i treball perquè els 
moviments socials s’articulin políticament. I això 
sense forçar res, que lentament es teixeixi la malla de la 
complicitat subversiva, a partir de projectes col·lectius 
que incideixin realment en les comunitats i les formes 
de vida del territori. Ara, més que mai, cal reinventar 
la política i l’economia amb l’objectiu d’assajar noves 
institucions que puguin sotmetre al capital, creant 
geografies paral·leles que aconsegueixin curtcircuitar els 
seus cables.
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El veritable canvi mai pot emanar del que és electoral, la 
impugnació al sistema s’ha de fer des de fora, guanyant al 
carrer el combat de la legitimitat d’allò social. El sistema 
de representació ha de ser impugnat per la pràctica 
d’una gestió quotidiana als barris i pobles, la creació de 
mecanismes de decisió —la tecnologia ho permet— que 
emanin de les necessitats dels habitants del territori, 
amb veritables consells o assemblees de barri, tendint 
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Com deia Jesús Ibáñez, tan sols hi ha llibertat quan 
hi ha la possibilitat de canviar les regles del joc, no 
simplement quan hi ha la possibilitat de jugar-hi. Les 
eines de la vella política no poden servir per canviar-
la, cal dissenyar noves eines de coresponsabilització 
i d’autogestió col·lectiva dels recursos, i no tan sols 
de participació. Si els moviments socials són dèbils, el 
que s’ha de fer és treballar per enfortir-los fins a poder 
articular-los políticament. La PAH proporciona 
l’exemple ideal de moviment social autoorganitzat 
amb suficient capacitat potencial de crítica social per 
desbordar també l’àmbit de l’habitatge. No dubtem 
que seguirà combatent les dramàtiques conseqüències 
del despropòsit hipotecari, però és una llàstima que 
alguns dels seus integrants més qualificats perdin el 
temps en el laberint municipal, després de la bona 
feina realitzada. 
Estem plenament d’acord amb Miren Extezarreta 
quan, en una entrevista de fa uns mesos, afirmava: 
«No cal institucionalitzar-se. Crec que els partits són 
una cosa d’una altra època, que no responen a les 
necessitats de la societat actual. M’entristeix que els 
joves estiguin institucionalitzant la resistència. Per mi, 
s’haurien de quedar al carrer». 
A nosaltres també ens entristeix, perquè en el cas 
concret de Barcelona en Comú potser milloraran 
la política del consistori —al mateix temps que en 
renovaran la legitimitat—, però perdran el contacte 
amb la base de la font del canvi, la gent dels barris. 
Potser guanyaran l’Ajuntament, però perdran 
Barcelona. ··



 24

Anàlisi històrica



     25

Com bé recordaran les persones que van viure el procés 
de Transició (1975-1982), l’estratègia del poder en 
aquell moment es va concretar en la famosa frase de Il 
Gattopardo: «Canviar-ho tot perquè res no canvïi», 
fomentar l’escenificació d’un consens entre les velles elits 
franquistes i les noves elits de l’oposició antifranquista, 
per generar un ambient propici de cara a un intercanvi 
generacional del comandament que garantís:  
a) l’actualització del model d’Estat i l’entrada al format 
capitalista de tall occidental;
b) la integració en els circuits incipients de la política i 
l’economia global; i, 
c) el més important, la pervivència de l’acumulació en 
mans de les mateixes elits extractives que ho anaven fent 
fins al moment.
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En retrospectiva, és fàcil caure en judicis de valor, però 
en aquell moment hi va haver molta gent que es va 
bolcar amb entusiasme en la generació del nou Estat —
que els hi preguntin, si no, als aleshores joves votants 
comunistes o socialistes—: les eleccions parlamentàries, 
els pactes de la Moncloa (1977), la victòria d’UCD, el 
seu procés constituent (Constitució de 1978), l’Estatut, 
les municipals (1979) i el creixement del PSOE fins 
a la victòria de 1982. La retòrica del pacte social fou la 
característica principal del mite de la Transició i s’assentà 
sobre el silenci i la desmemòria dels vencedors, per tal de 
perpetuar el règim més enllà de Franco. 

Cap a la Transició 2.0?
Tot això que està passant no és nou i parteix d’unes 

circumstàncies històriques concretes de naturalesa 
cíclica. Actualment afrontem els efectes de l’enèsima 
reestructuració capitalista en el camp econòmic, 
i ja es presagien els subsegüents reajustaments de 
comandament, que suposaran transformacions 
estructurals importants en el camp polític. Aquest és el 
veritable «etern retorn» del capitalisme. Quan el capital 
no pot treure prou rendiment del territori, convoca la 
crisi per mirar de reconvertir la inversió en plusvàlua, 
expropiant la riquesa social de la majoria i readaptant 
funcionalment les estructures de dominació política per 
aquesta fi. I així, cicle rere cicle. Tot i que la protesta 
social s’aguditza i constantment s’obren nous espais 
de mobilització, l’articulació de l’antagonisme resulta 
insuficient per poder derrotar el règim hegemònic. 
L’única cosa que podria desballestar l’engranatge és 
la lluita social, però el mode de producció vigent ha 
demostrat una gran capacitat de mutació. Si hem 
après alguna cosa de les dècades anteriors, és que el 
capitalisme és capaç d’adaptar-se, de cooptar les armes 
de la crítica i utilitzar-les com una arma de seducció per 
a la perpetuació del règim econòmic vigent.
Avui, després d’un període desaforat d’especulació 
immobiliària i financera, l’economia de cada dia torna a 
estar a l’atur o pendent del turisme. La política presenta 
signes clars de debilitament, la corrupció generalitzada 
certifica la putrefacció del règim, regna la desconfiança 
cap a les institucions de l’Estat i la crisi de legitimitat 
sembla imparable: el rei abdicà, els partits hegemònics 
de la segona restauració fan aigües, l’abstenció i la 
desconfiança es generalitzen, afloren els desequilibris 
territorials, el pacte social s’esquerda, repunta la protesta 
social i apareixen nous líders i actors de l’oposició... De 
veritat que la situació no us és estranyament familiar?
Efectivament, l’anomenat «règim de la Transició» 
agonitza, igual que en el seu dia agonitzà el dictador. 
La qüestió rau —com aleshores— en si morirà al llit, de 
mort natural, o el farem caure abans. 
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La imposició de l’esperit del pacte majoritari marginà 
als qui no el subscrigueren; va esclafar, per exemple, la 
resistència del moviment obrer a partir de, bàsicament, 
dues grans estratègies: la repressió i la recuperació/
integració.
La primera es traduí en presó, afusellaments, atacs 
impunes de la ultradreta i guerra bruta en el pitjor dels 
casos, i en d’altres en un silenciament-apatia-alienació 
cristal·litzat en la reclusió en l’àmbit privat. La segona 
operà mitjançant una triple reconversió: la terciarització 
de l’economia (de treballadors a consumidors), la 
propietarització en massa (la conversió de proletaris  
en propietaris) i, finalment, l’enquadrament dels qua- 
dres del moviment sindical i veïnal dins els partits  
polítics acceptats i els sindicats 
majoritaris  —disciplina i con-
trol— i d’allà, a les institucions.  
La irresistible capacitat de se-
ducció del capitalisme va fer la 
resta, el sistema posat a treballar 
podia generar algunes es-
corrialles per subvencionar un 
paupèrrim Estat del benestar, 
la millora d’alguns barris i 
subvencions copioses per  
als sindicats i associacions obe-
dients. Com encertadament 
van dir els membres del 
col·lectiu Etcètera en un text ja 
mític, finalment, la Transició 
fou en realitat una transac- 
ció entre els aparells de l’oposició 
antifranquista i els franquistes 
d’última hora, per certificar  la 
continuïtat del domini de les 
classes directores. Un procés que 
es va traduir, en primera instància, 
en una descapitalització política 
dels moviments socials, ja que 
molts dels seus membres entraren 
a les noves administracions. 
Aquells foren temps de molts 
canvis legislatius, però també 
de moltes concessions, entre 
elles, la del model de país. Els 
joves polítics antifranquistes de  
seguida comprovaren que era 
necessari fer un pacte amb 
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la vella oligarquia estatal i el gran capital estranger  
per poder administrar l’economia i, progressivament,  
es convertiren en simples gestors del capital.
Mentrestant, l’apatia s’apoderà del carrer com a esce-
nari de protesta; el silenci fou sepulcral. Els de 
sempre posaren els morts, vingué la generació ionqui.  
Tot presagiava el que va passar, ens encaminà- 
rem cap a la inclusió definitiva dins un model d’Estat 
capitalista de tall occidental i el punt culminant  
fou l’entrada a l’OTAN. A partir d’aquí, la història ja 
és coneguda. En realitat, la Transició fou l’escenifica- 
ció d’un canvi per perpetuar el règim econò- 
mic vigent i l’ordre dominant. Avui, molts ens  
temem que ja ha començat la Transició 2.0. ··

Míting de la CNT-AIT, a Montjuïc (Barcelona), el 2 de juliol de 1977.
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Moviment popular 
i expectatives 

electorals*

Actualment vivim uns mesos d’aparent desmobilització social al carrer. Mentre que en  
algunes localitats és una situació fàcilment constatable, en unes altres no ho és tant, ja que 
l’activitat dels moviments segueix el curs habitual de mobilitzacions constants. No obstant 
això, és cert que estem en una conjuntura diferent, nova en la nostra època post-15M, a 
causa que s’albiren canvis en el panorama polític per les possibles eleccions plebiscitàries 
a Catalunya i per l’auge de nous partits que tenen opcions reals d’arribar al poder tant en 
l’àmbit de govern central com en el municipal.

El paper del moviment llibertari davant les conjuntures electorals i 
la recuperació institucional dels moviments socials i populars

pRopostA

*Text extret del blog de Procés Embat (procesembat.wordpress.com).

Davant d’aquest canvi de conjuntura política, 
impensable fa alguns anys, és lògic que sorgeixin 

dubtes en l’anàlisi estratègica del camp llibertari. Perquè 
aquest reflux, es produeix a causa que els moviments 
estiguin apostant per una via electoral per al canvi social? 
Hem arribat a un límit de les mobilitzacions socials i per 
això s’opta per una altra via?
En primer lloc, és necessari apuntar que tots els 
moviments socials tenen períodes de naixement, 
expansió i reflux. És una cosa perfectament normal i 
entra dins del que es pot esperar de tot moviment. No 
hem d’espantar-nos per això, al contrari, hem d’albirar 
una altra via de mobilitzacions al carrer que torni a 
activar un cicle de protestes.

En segon lloc, hem d’adonar-nos que la gent busca un 
imaginari global. És a dir, que vol veure un canvi social 
real que li arrabassi el poder a l’enemic de classe (que 
té tots els mecanismes del poder, fins i tot el govern). 
Per això, en cert moment les institucions apareixen com 
l’objectiu fàcil d’avanç en les forces socials. Si no s’ha 
aconseguit gran cosa a través de la protesta ciutadana, 
la conquesta del poder per mitjà de les eleccions sol ser 
una opció ben vista.
Per tant, si les opcions revolucionàries han estat absents 
del debat general i no han aconseguit articular una 
alternativa global revolucionària que tingui com a base 
el moviment popular, es produeix com a conseqüència 
un transvasament de forces a l’electoralisme. A escala 
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que d’una banda promet la democràcia i la llibertat 
i d’una altra la nega i la boicoteja amb totes les seves 
forces quan aquestes es desenvolupen més clarament. 
Comptat i debatut, que un partit que es presenti com 
a representant del moviment popular arribi al govern 
per mitjà de les urnes no vol dir que sigui capaç 
després d’exercir un poder real, ja que el poder es troba 
fèrriament en mans de la burgesia, que és capaç d’exercir-
ho per altres mitjans al marge dels governs. El paper del 
moviment llibertari, més que advertir als moviments 
populars de l’engany de la via electoral, és actuar com:
a) organitzador del moviment social en estructures de 
poder popular autònomes i amb una agenda pròpia al 
marge dels partits polítics, perquè aquest sigui capaç 
d’imposar les seves polítiques a les institucions, sobretot 
aprofitant a la gent amiga que participa de les mateixes —
que, no ens enganyem, sempre existeix—. El moviment 
popular pot dissenyar i assajar allà on pugui uns models 
institucionals més democràtics i socialistes —a manera 
de poder dual— que puguin prefigurar la societat que es 
vol construir;

g
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b) element tensionador de les contradiccions existents 
entre el projecte de transformació reformista benin-
tencionat amb les estructures institucionals i econòmiques 
reals (els poders fàctics). Si no és benintencionat, llavors 
és que serà simplement reformista i no transformarà 
pràcticament gens, limitant-se a canvis cosmètics. És a 
dir, que haurà defraudat novament les esperances de la 
societat pel que el mateix moviment popular s’hauria de 
tornar en contra d’aquest projecte de reformes.
I, c) preparar-se per al moment en el qual aquestes 
contradiccions esclatin. Perquè el més probable és que 
esclatin. Per a això, cal tenir a punt unes contrainstitucions 
populars fiables i provades (per evitar la improvisació 
al moment més crític), una àmplia política d’aliances 
capaç de gestionar un país i una capacitat organitzativa 
i mobilitzadora per neutralitzar ofensives violentes 
involucionistes per part del sistema. ··

global ha d’existir, per tant, una alternativa de poder 
i gestió revolucionària del mateix, és a dir, una teoria 
revolucionària.
No obstant això, a més de la teoria és necessari oferir una 
estratègia a llarg termini per poder treballar en aquesta 
via. Per això cal construir un imaginari en el qual el 
moviment popular hagi de desplaçar del poder a la classe 
que l’ostenta actualment. Naturalment ha de disposar de 
mitjans per fer-ho de forma factible que puguin atreure 
a cada vegada majors capes de la població.

En el nostre context actual, no obstant això, no es 
pot obviar el fenomen electoral. Es percep com una 
conquesta social en tant en quant el poder polític es 
posa a la disposició del partit vencedor en les urnes. No 
es deixarà d’utilitzar aquesta via per molta propaganda 
que es realitzi en sentit abstencionista. En aquesta línia, 
sent realistes, cal assenyalar que, quan els moviments 
disposen de força i influència, hi ha moltes probabilitats 
que intentin disputar les institucions a l’enemic 
mitjançant les eleccions. Ho faran encara que només 
sigui per llevar d’enmig a alguns cacics locals. Per aquest 
motiu el moviment popular haurà de donar una resposta 
dual davant el fet electoral.
El moviment popular ha de disposar de mecanismes 
per exercir la seva influència en les institucions 
sense ser recuperat per elles. Per a això és necessària  
una organització alegal revolucionària (paper que  
li hauria de correspondre al moviment llibertari)  
que mantingui la tensió i el centre de gravetat fora  
de les institucions. Els moviments populars han de 
ser forts i estar ben coordinats entre si per mantenir 
l’autonomia i imposar les seves demandes al poder 
polític.
Construir una alternativa a les institucions, ja sigui 
transformant les actuals en noves institucions populars, 
ja sigui generant contrainstitucions que estableixin un 
poder dual, o fins i tot ambdues opcions alhora.
[...] L’accés al poder institucional pot actuar com a 
desencadenant de les contradiccions d’un capitalisme 

Proposta

Ha d’existir una alternativa de poder  
i una gestió revolucionària del mateix,  
és a dir, una teoria revolucionària.  
Però a més és necessari oferir una 
estratègia a llarg termini per poder 
treballar en aquesta via.
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CRÍtICA

Sobre la insistència en «la novetat»...

Nova economia, 
nova política*

   (una interpel·lació, una alerta, una inquietud i un repte)

No hem de confondre la novetat de la situació amb la novetat del producte. Desbordar  
les institucions polítiques des d’una politització de la societat distribuïda i diversificada  
no és un ideari nou i hi ha moltes experiències antigues en el temps, que són la base de  
les propostes actuals. El mateix passa amb les pràctiques de l’economia cooperativa, social 
i solidària: reprenen velles experiències i aprenentatges per a temps i realitats noves.

*Fragment de la intervenció de Marina Garcés a la taula inaugural  
de la Fira d’Economia Social de Catalunya, el 24 d’octubre de 2014.
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La resistència al capitalisme no és nova, però necessita 
inventar i concretar respostes per a conjuntures que 

canvien a cada lloc i per a cada temps històric.
Curiosament, però, tant el pensament revolucionari  
com el capitalisme, que són igualment fills de la 
Modernitat, comparteixen el culte a la novetat i a la 
joventut. La revolució busca fer un món i una humanitat 
nous. El capitalisme, que n’és la seva cara perversa, 
destrueix la societat antiga per produir i vendre més i 
més novetat, en forma de mercaderies i d’experiències. 
El que la modernitat converteix en un valor polític, 
estètic i mercantil és la novetat per sí mateixa. I és que 
ella mateixa, la Modernitat, es defineix com un temps 
nou.
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La novetat, però, és un valor temporal per definició:  
la novetat caduca quan envelleix o quan entra en el terreny 
d’allò conegut. Al final, la novetat, revolucionària o 
capitalista, sempre resulta ser un producte de temporada. 
No ens podem presentar, per tant, com a novetat, sense 
condemnar-nos, necessàriament, a caducar o a decebre. 
Què passarà quan els joves d’ara siguin vells, quan  
les cares noves d’ara siguin conegudes i quan el  
que semblen propostes noves mostrin que no ens han 
portat ni a un món ni a un país tan nous com prome-
tien?
«Nou» és un adjectiu buit, que buida d’altres valors  
allò que volem viure, compartir o proposar. Tenim  
molts altres adjectius, heretats i per inventar,  
amb els quals omplir d’idees, d’indicis i de referèn- 
cies l’economia i la política que volem: social i 
solidària, diem quan parlem d’una economia que  
se sostrau al dictat del benefici particular. Podem afe- 
gir: i justa, i digna, i decent, i honesta, i lliure,  
i cooperativa, i comuna, i autònoma, i…, i…, i…
Els adjectius comprometen, però és un compromís que 
no podem defugir. Actualment tendim a esquivar els 

que la història del darrer segle ens ha llegat més marcats: 
comunista, socialista, anarquista… Pesen, perquè van 
lligats a experiències històriques i a relacions de poder 
que, en molts dels seus aspectes, no volem repetir i 
perquè els seus -ismes predeterminen allò que podem 
fer, viure i proposar. 
Tergiversem i omplim aquests adjectius de nous sentits 
i experiències, si es pot, i busquem-ne d’altres, tots els 
que ens facin falta per a desplegar propostes col·lectives 
i organitzatives obertes a allò que encara no sabem i als 
reptes concrets del nostre temps. Però no caiguem en 
la buidor i en la trampa de la novetat com a valor. Ens 
durarà dos dies i quan el temps passi inexorablement ens 
caurà, implacable, la seva lògica: ens haurem fet vells, 
nosaltres i la nostra política.

Sobre els temps de la política i les seves oportunitats 
històriques 
Ens sentim, de sobte, en una situació d’emergència. La 
crisi econòmica, que des de 2008 marca el pas de les 
polítiques econòmiques de les societats més riques, ha 
introduït a les nostres cases i a les nostres vides el que 
la ficció de la promesa capitalista d’una vida millor per 
a tots ens permetia ignorar: els límits humans, socials 
i ambientals de l’actual règim d’explotació del món 
global. 
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Aquests límits ja no arriben en forma de denúncia o de 
discurs abstracte, sinó en forma de precarietat, la nostra 
precarietat. Però la desigualtat, la guerra pels recursos 
i la violència econòmica sobre poblacions senceres no 
havien desaparegut mai del planeta. L’havíem esborrada 
nosaltres del nostre horitzó i de les nostres confortables 
catifes. Percebre’ns en situació d’emergència ens fa, però, 
confondre la urgència amb la pressa i la necessitat de 
reaccionar amb l’oportunitat històrica és una confusió 

«Nou» és un adjectiu buit. 
Tenim molts altres adjectius, 
heretats i per inventar, amb els 
quals omplir d’idees, d’indicis 
i de referències l’economia i la 
política que volem.

La desigualtat, la guerra pels 
recursos i la violència econòmica 
sobre poblacions senceres no 
han desaparegut mai del planeta. 
L’havíem esborrada nosaltres de 
les nostres confortables catifes.

Crítica
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que es creua amb la conjuntura del nostre país, on 
l’emergència global es creua amb un fi de cicle històric 
i generacional local. 
Així, tendim a interpretar l’impasse actual, fet d’una 
barreja estranya d’amenaces i de possibilitats, com 
una oportunitat històrica única en què només es pot 
perdre o guanyar. La sabrem aprofitar o no? És un 
escenari excitant i mobilitzador, perquè enfoca totes 
les energies en una jugada, aquí i ara, ara o mai. Però 
jo no crec en l’ara o mai. Si les novetats caduquen, 
les oportunitats passen. I després què? Després, o 
la victòria total, que ja sabem que no existeix, o la 
frustració i el fracàs. Les narracions lineals, com les 
pel·lícules, només tenen dues opcions: acabar bé o 
malament. En la lluita per a defensar i construir una 
vida digna per a tots, no hi ha final ni després. Hi ha 
un ara insistent, persistent i pacient que fa de cada  
dia un repte i una exigència.
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Més que oportunitats històriques, ens cal aprendre a 
veure i valorar la potència de cada situació des d’una 
visió històrica. Més que a un gran moment, ens cal 
prestar atenció a la multiplicitat de temps de vida que 
junts podem sostraure al domini polític i a l’explotació 
capitalista. I més que una victòria, necessitem 
paciència, insistència i persistència, que són les virtuts 
amb què realment ens podem reapropiar dels temps  
de la política, sense ser víctimes d’una cruel i 
implacable política dels temps. Una de les coses 
més importants que vaig aprendre als centres socials 
okupats de la dècada de 1990 a Barcelona va ser  
que la millor manera d’obrir espais de vida i d’inter-
venir des d’ells en els conflictes reals de la nostra 
ciutat era generar calendaris i agendes pròpies. Això 
no volia dir anar «a la nostra bola». Això era entendre 
que el temps de la història, quan és únic, sempre el 
dirigeixen ells. ··

Més que una victòria, 
necessitem paciència, insistència 
i persistència, que són les virtuts 
amb què realment ens podem 
reapropiar dels temps de la 
política.

Nova economia, nova política
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¿Se puede estar a la vez en la calle y en el Ayuntamiento? 
¿Se puede estar a la vez en la calle y en el Govern o en 
el Gobierno? Tal vez sí se pueda, sí, pero diluyendo el 
antagonismo.
Las instituciones políticas tardocapitalistas —el caso 
del Ayuntamiento de Barcelona es uno de los mejores 
ejemplos que sufrimos— están podridas. No por la 
corrupción, que también, sino porque funcionan, 
y cada vez mejor, como maquinarias perfectamente 
engrasadas para servir al interés privado desde la esfera 
pública. Son una parte necesaria de un régimen global 
que trabaja al dictado de los mercados, las corpora-
ciones y la oligarquía financiera. Más allá de algún que 
otro retoque epidérmico, y por muy buena intención 
que una tenga, no son instancias democratizables 
porque están sojuzgadas por otras instancias, los 
dueños del capital, que usan la democracia como 
instrumento y coartada. La entrada en la arena electoral 
implica apuntalar este tipo de instituciones, justo 
en el momento en que habíamos logrado empezar a 
desenmascararlas. Implica, pese a todo, tener una cierta 
confianza en ellas. Nosotras no la tenemos. No creemos 
en caballos de Troya. Queremos que Troya arda. 
Nosotras estamos por crear, día a día, nuevas 
instituciones fuera y contra el establishment. Y pensamos 
que situándose dentro de sus propios engranajes ese 
objetivo es misión imposible. Creemos que la lucha 

CRÍtICA

Ganar como derrota
Vaya por delante nuestro respeto a la decisión que ha tomado un nutrido grupo de 
compañeras y compañeros, con quienes durante muchos años hemos compartido luchas y 
espacios de todo tipo, mano a mano, en el magma anticapitalista que resiste en Barcelona... 
y más allá. La decisión no es moco de pavo: conformar plataformas electorales que se 
presenten a las próximas elecciones municipales o autonómicas con el objetivo de «asaltar 
las instituciones» y ganarlas. 

El giro electoralista implica un movimiento que 
a) redibuja el marco y las dinámicas internas en 

dicho magma anticapitalista y b) será —usando una 
expresión muy de moda— un «terremoto político» 
entre los partidos y coaliciones del establishment. 
Respetar, sin embargo, no es compartir. Nosotras 
no compartimos ese ilusionado giro. Sencillamente 
porque creemos que no es una vía adecuada para 
fortalecer la lucha anticapitalista. Más bien al 
contrario, creemos que un movimiento así, hoy por 
hoy, nos debilita. Y puede contribuir a desactivar, si no 
lo impedimos, la capacidad de movilización popular 
desde la base. La calle, salta a la vista, va perdiendo 
fuerza con la institucionalización de la resistencia; 
algunos movimientos, iniciativas o entidades sociales 
se descapitalizan; se suavizan las palabras, los gestos  y 
las formas. De pronto, todo parece empezar a gravitar 
en torno a otro tipo de esferas organizativas, más 
ligadas a la comunicación, la eficacia, la aritmética y el 
marketing político. 
Hemos defendido ese desacuerdo en conversaciones 
individuales y colectivas de todo tipo. Por activa y por 
pasiva, la respuesta ante la crítica y la desconfianza es, 
más o menos como sigue: «Esto será solo un instru-
mento más», «jugaremos dentro-fuera» o «manda-
remos obedeciendo». Pero no hay ni un solo ejemplo a 
escala planetaria que avale esos planteamientos. 
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movimiento de okupación. O de ocupación, tanto 
da. Un pasado reciente, alejado de la vía electoral y 
del pactismo, tejido, codo a codo, por todos los 
rincones de la ciudad; en Sants, en Gràcia, en Nou 
Barris, en Ciutat Vella, a través de casas y centros 
sociales okupados, asambleas vecinales, publicaciones 
críticas, investigaciones, grupos de afinidad, acciones 
de sabotaje, campañas de denuncia, manifestaciones, 
pancartas, gritos y besos, entre otras muchas cosas.

El entorno anticapitalista tiene enormes dificultades 
para organizarse como una verdadera alternativa política 
desde hace décadas. Tiene problemas graves, como un 
deje identitario trasnochado, o una fascinación acrítica 
y testosterónica por la vía insurreccional. Por criticar, se 
le puede criticar desde una inconstancia desesperante 
hasta una escasa capacidad de comunicación. Se 
puede criticar, incluso el rancho, la lechuga mojada o 
el arroz mazacote —muchas veces incomible—, que 
compartimos y seguiremos compartiendo con una 
sonrisa cómplice en innumerables jornadas solidarias 
y reivindicativas.

pasa por crear una nueva institucionalidad desde la 
calle. Por crear estructuras diferentes de organización 
política, social y económica sobre las ruinas de este 
sistema. Ciertamente, nada nuevo: poder popular. 
Creemos que el surgimiento de estos partidos y 
plataformas electoralistas —Guanyem, Podemos  
y todas las conjugaciones verbales que han visto la luz 
en los últimos tiempos— es el síntoma de una derrota 
significativa de una parte de la disidencia política en 

esta ciudad-escaparate de este mundo-escaparate. Una 
derrota para la lucha anticapitalista en su conjunto 
y, muy especialmente, para el entorno libertario, 
totalmente incapaz de generar espacios inclusivos 
amplios para mucha de la gente que ha decidido, en 
muy poco tiempo, politizarse. «Vamos lentos porque 
vamos lejos», afirmábamos en las plazas. Pero, de 
repente, han llegado las prisas. 
Guanyem / Barcelona en Comú no es sólo un proyecto 
político que mira al futuro. Tiene un pasado. Y ese 
pasado está directamente vinculado a ese entorno 
libertario, hoy debilitado. Y, muy especialmente, al 
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La entrada en la arena 
electoral implica 

apuntalar este tipo 
de instituciones, 

justo en el momento 
en que habíamos 

logrado empezar a 
desenmascararlas.
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y la mayor debilidad a la que nos aboca, seguiremos 
en la lucha. En la calle, volveremos a encontrarnos 
y, muchas veces, compartiendo y colaborando. Mano 
a mano. Tan solo esperamos que nunca llegue el 
momento en que tengamos que encontrarnos frente 
a frente.

Vengan pues los ideólogos de esta supuesta «nueva 
política» a hablar de nuestro infantilismo, de pureza  
y peligro, de cobardía, de estupidez o de gueto. Tal 
vez seamos cortos de miras e incapaces de aprove- 
char la enorme «ventana de oportunidad» que se 
abre ante nuestros ojos. Tal vez estemos  aturdidos de  
tanto golpearnos contra el «techo de cristal». Tal vez 
seamos anticuados y cansinos.  Pero seguimos tenien-
do el oído muy fino. Y os escucharemos atentamente. 
··

Ese entorno —libertario, antiautoritario, autónomo, 
anticapitalista, tanto da— forma parte, en muchos 
casos, de nuestra educación política conjunta. Y ha 
dado muchos frutos a lo largo de estos últimos años. 
El #efecteCanVies, por ejemplo. Que esa victoria 
popular en la calle y desde la calle, fruto de nuestra 
ocasional, pero nada despreciable, capacidad de 
organización y movilización, haya ocurrido casi en 
paralelo a la emergencia de Guanyem Barcelona, da 
que pensar.
En la presentación de la plataforma electoral en Sants, 
por ejemplo, ante la pregunta de una asistente, una de 
sus portavoces dijo que Can Vies no era un conflicto, 
que no era un problema, sino parte de la solución. 
¿Que Can Vies no es un conflicto? El conflicto ha 
sido, es y será su razón de ser. Existe como conflicto 
abierto, como señal de alarma. Desconflictivizar Can 
Vies es un giro discursivo ad hoc que busca el rédito 
electoral apropiándose de las luchas sociales para 
resignificarlas a conveniencia. 
Nosotras también queremos ganar, claro está, pero no 
a cualquier precio. 
No compartimos la decisión. Ni los métodos. Ni el 
discurso de Barcelona en Comú. Ni de Podemos. Y 
pese a la tristeza que este nuevo escenario nos provoca 

Ganar como derrota

Pese a la tristeza que este 
nuevo escenario nos provoca 
y la mayor debilidad a la que 
nos aboca, seguiremos en  
la lucha.
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La revolució no és tant un esdeveniment lluny en el futur, sinó una línia que tracem en el present. 
Però no és suficient...


