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A Ire del Terra, per les cures diàries i les abraçades sinceres; a la Comuna, 
encara per construir, que portem al cap però, sobretot, al cor; a la gent de la 

TRAP; a les companyes, amb qui construïm alternatives; a les amigues; a les 
que ens apassionem juntes i fem que la vida meresca la pena ser viscuda. 
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Col·leCCió Caliu Fanzine

Caliu Espai Editorial aposta per un format més reduït en forma de 
fanzine. No fer-ho seria renunciar als orígens del projecte i ja se sap 

que “qui perd els orígens perd la identitat”. Nosaltres sabem d’on venim 
i ens agrada. El projecte es va encetar a partir d’una distribuïdora, entre 
altres coses d’un fanzine que nosaltres mateixes escrivíem. Per això, aquest 
format és també un homenatge a aquella etapa.

Per altra banda, sense desmeréixer el contingut d’aquest format, el fan-
zine ens permet publicar textos d’una manera més ràpida i no tan estruc-
turada i reposada, aspectes que sí que volem conservar en els llibres. Caliu 
Fanzine ens permetrà recopilar textos ja escrits o posar-ne sobre la taula, 
d’una manera més àgil, altres d’actualitat.





PresentaCió

Quan va acabar el cicle de mobilitzacions iniciat l’any 2011, moltes, 
que havíem somiat en una eixida col·lectiva de la crisi, finalment 

vam triar el camí dictat: un camí individual que deixava la preocupació 
pel comú en un somni de joventut. Possiblement estàvem cremades per 
fer el mateix de sempre per a transformar un present que havia canviat 
massa. Les energies han anat defallint i nosaltres sovint ho atribuïm tot 
a l’emergència dels nous partits “pel canvi” i al cicle electoral i desmobi-
litzador.

Tanmateix, poques vegades ens aturem i repensem les nostres pràctiques 
quotidianes: com vivim? Com lluitem? Amb qui? Per què? Les organitza-
cions polítiques clàssiques segueixen (o seguim) fent el mateix de sempre 
i la realitat política ens ha passat per damunt. Pensem que ens cal aturar-
nos i repensar-nos, des d’allò més quotidià i íntim, des de les llars, des de les 
emocions i la manera en què ens cuidem les unes a les altres, fer que l’amor i 
les cures s’assumisquen com un motor de transformació sense perdre la pers-
pectiva anticapitalista.

Aquestes línies pretenen, des d’una perspectiva més vivencial que teòrica, 
començar a posar pedres en el camí per tal de construir-lo entre aquelles per-
sones que ho consideren oportú. Els diversos textos que reunim en el fanzine 
són aquestes modestes pedres per tal de generar debats i ampliar propos-
tes que es puguen dur a terme d’acord amb les necessitats i les aspiracions 
col·lectives.

Així, si ens endinsem en les pàgines de Política, amor i cures, trobarem una 
autocrítica sobre les pràctiques polítiques de la nostra realitat més pròxima i 
petites pinzellades per tal de caviar-les en col·lectiu; experiències i reflexions 
sobre l’amor; reflexions i propostes sobre les cures; alguns textos més literaris, 
i una ressenya del llibre Subversión feminista de la economía. Aportes para un 
debate sobre el conflicto capital-vida. No espereu trobar un text coherent de 
principi a fi, ni reflexions a partir de la teoria política. El format fanzine ens 
ha donat la llibertat d’escriure una cosa més vivencial, emocional i no tan 
quadriculada i intel·lectual. Això sí, les reflexions que ací s’apleguen estan 



fonamentades amb el rigor de la pràctica política de qui escriu.
Què és l’amor?

Yaiza, 26 anys, Betxí
L’amor és un sentiment involuntari cap als altres i cap a tu mateixa, que 

et permet estimar més enllà del que es pot veure. És respectar la individua-
litat, personalitat i llibertat de cadascú, ja que ser lliure, únic i diferent et fa 
feliç i estimar la felicitat. És acceptar les diferències de les altres i caminar 
juntes, sense prejudicis... I, quan el reps, et fa sentir única.

Gemma, 23 anys, l’Atzúbia
L’amor, tanmateix és un sentiment, d’una persona cap a altra, cap altre 

ésser o objecte. 
Així bé, per a mi l’amor hauria de ser sempre un concepte alliberador, 

revolucionari, capaç de trencar esquemes i crear-ne de nous.
L’amor és ser valentes, per una banda implica aprenentatge, sempre és 

similar i al mateix temps diferent; d’altra, reflexió i empatia.
Amor és atracció i complicitat, són cures i suport, i el millor de tot, és 

col·lectiu, ja bé de dos o de deu.
Reflexionant, l’amor podria veure’s com una eina o motor, superar indi-

vidualismes i contar amb l’altre, és no tindre por al contacte, no caure soles, 
és tenir una mà a qui agafar-se, és riure o bé plorar...
és una condició humana i al mateix temps una mostra de les nostres 

contradiccions.
L’amor ens travessa a totes, de cap a peus, i la millor manera de sentir-lo 

és perdre por a estimar.

Mario, 30 anys, Ontinyent
Podríem definir el concepte amor com un sentiment, seria una bona 

explicació però al mateix temps seria una definició molt simple. A mi 
m’agradaria comparar l’amor amb un ésser viu, com per exemple un arbre. 
L’arbre des del mateix moment que naix necessita tota una sèrie d’atencions: 
regar-lo, podar-lo, abonar-lo, si volem que aquest arbre cresca fort per tal 
que ens atorgue la seua presència, ombra i fruits... De la mateixa manera 





quan sorgeix l’amor hem de cuidar-lo, respectar-lo, compartir moments 
juntament i depenent de les nostres accions aconseguirem que aquest amor 
creixi fort i robust o, del contrari, es marcirà i morirà. 

Pau, 29 anys, Beniarbeig 
L’amor és allò que defineix la nostra identitat, perquè l’amor és qui marca 

en què invertim la nostra energia diària, amb què es mou cadascun dels 
nostres projectes de vida. Ens pot enamorar un projecte polític amb el qual 
decidim militar, un paratge natural que decidim defendre o la relació amb 
una persona, bé siga fraternal, sexual, familiar, etc.



Politizar la vida

‘Revolució és vida. Tots els aspectes de la vida’

Leila Khaled

1. Per una política més enllà del politiqueig. Una ferramenta per a 
satisfer les necessitats vitals

El context de crisi actual ha fet evidents alguns fets que s’han anat consta-
tant en els darrers temps. Primerament, que el sistema capitalista no es pot 
acontentar només amb l’esclavisme exterior i busca introduir els seus tenta-
cles en els diversos espais de les nostres vides. L’estat del benestar no és pos-
sible en el nou cicle d’expansió capitalista, els serveis públics passaran, cada 
vegada més, a mans privades i la funció d’allò públic serà la d’aconseguir 
fons per a butxaques privades i reprimir la dissidència. Aquest és el context 
en què haurem de batallar, de sobreviure. El capitalisme cada vegada estarà 
més present en els nostres espais, és per això que la nostra resposta també 
ha d’estar present arreu. La política ha de ser una ferramenta útil en tots els 
espais de les nostres vides. 

Tanmateix, actualment, per l’interés social que s’ha despertat en els afers 
polítics -per la situació de crisi permanent i conflicte-, la maquinària del 
sistema -els mas media, sobretot- ha convertit la política en show, en un pro-
ducte de consum més. La política s’ha acabat per convertir en un espectacle 
en què la societat és un actor passiu que analitza (?) des de fora les opinions 
dels polítics, d’una manera banal i d’acord amb els discursos imposats des 
de les tribunes. Els gestors del sistema han obtingut el control sobre la mo-
bilització de la gent. La política la fan els professionals de la política. Així, 
paraules com cooperació, suport mutu o radicalitat han quedat oblidades o 
estigmatitzades del marc cognitiu que representa el terme ‘política’.

En aquest context, la majoria del que podríem denominar l’esquerra con-
tinua assumint el discurs gramscià de les hegemonies, que moltes vegades 
acaba confiant tot el potencial organitzatiu a l’afiliació dels futurs subjectes 
polítics a una sigla determinada i a la idea que el capitalisme caurà pel seu 





propi pes i, posteriorment, es fundarà la societat socialista. Aquestes dues 
idees comporten, d’una banda, que el corporativisme organitzatiu passe 
per damunt dels objectius revolucionaris i, de l’altra, que la idea que “la 
revolució ja vindrà per ella mateixa” anul·le, en alguns casos, la potencialitat 
revolucionària en el món capitalista. 

Tot i això, cada vegada més, els moviments socials s’han començat a or-
ganitzar al marge o en paral·lel als partits o organitzacions de masses per 
tal d’afrontar diverses problemàtiques que s’han generat a partir d’aquesta 
nova ofensiva capitalista. D’aquesta manera, a través de la Plataforma 
d’Afectades per les Hipoteques (PAH) o Stop Desnonaments, la gent s’ha 
organitzat per a no perdre les seues cases; a partir dels grups de consum, 
la gent ha decidit que una altra manera més justa, sana i responsable és 
possible; etc. Així, la política serveix per a satisfer en el present i, al mateix 
temps, està contribuint a un canvi social que es pot concretar en alguna 
cosa estructural. Podríem parlar d’una revolució permanent. Siga com siga, 
es tracta de satisfer les necessitats de les persones i que aquesta satisfacció 
supose un canvi revolucionari en ella mateixa. Això sí, la coordinació, or-
ganització i el fet de concebre totes aquestes lluites com un tot, com una 
revolució integral, seran necessaris perquè aquesta manera de fer política 
puga triomfar.

2. Qualitat de vida no és nivell de consum

La universitat s’acaba, ens fem majors. La fi d’aquesta etapa implica grans 
canvis: alguns abandonen la terreta, altres abandonen el temps (perquè els 
el roben al treball), altres canvien de forma de pensar... Molta gent renuncia 
a alguns aspectes importants que ens ofereix la vida d’estudiant com, per 
exemple, l’inconformisme. Sembla que la lluita està reservada al moviment 
estudiantil. Una vegada ens fem “grans”, cal aparcar la vida política per tal 
d’encaminar-nos cap a una meta laboral que ens done la tan preuada felici-
tat. Així, els esforços se centren a obtindre un bon grapat de títols, tots els 
idiomes possibles (sobretot l’anglés) i, per a pagar tot això, cal suplicar per 
un míser jornal al sector terciari (a primera línia de la mar). Per a què? Per 
a encaminar-nos cap a la llibertat econòmica, se suposa. Però, quanta vida 
ens està costant arribar fins aquest objectiu? No ens estem deixant la joven-



tut a colp d’estrés, exàmens i taxes? No ens estem capficant a aconseguir 
l’objectiu i estem descuidant el camí?

Un altre aspecte que cal destacar és que viatjar s’està convertint en una 
nova forma de consum, tant per a les persones que volen deixar de consu-
mir béns com per a les que no. I, al remat, alimenta la fórmula necessària 
per a la reproducció del capitalisme: treball (cada cop més precari)/ consum 
(béns, cultura, viatges, el que siga). Amb això no vull dir que s’haja de re-
nunciar a viatjar ni a l’oci, però cal tindre clar que si basem la nostra vida 
en el binomi treball/consum, estem mortes. Per això crec que és necessari 
que el treball no siga el motor de les nostres vides, tot i que després ens 
permeta gastar els diners que ens sobren una vegada hagem cobert les ne-
cessitats bàsiques. El consum tampoc ha de ser el motor, ja que ens obligarà 
a treballar de manera precària. Llavors, quina és la solució? No hi ha una 
recepta màgica, clar que no. I tot depén de les necessitats de cadascú per tal 
de poder-se deslligar d’un treball que no ens agradaria realitzar. Tot i això, sí 
que podem reduir el consum, fet que ens permetrà buscar treballs de menys 
hores. Aquest temps lliure el podem dedicar a buscar eixides laborals fora 
del circuit del capital o, simplement, a viure més felices.

3. Contra l’atomització de les nostres vides, per una vida en comú

Del pis d’estudiantes a la universitat. De la universitat a l’assemblea. 
De l’assemblea a l’acadèmia d’angles. I de l’acadèmia al pis, passant pel 
super. Així passa la vida de moltes joves. Sense crear lligams amb la gent 
dels espais on desenvolupen les seues activitats o creant unes relacions 
molt superficials que, passat el temps, es desintegren. Possiblement, pas-
sen per l’assemblea. Però l’assemblea únicament és “dimarts a les 14 h 
a Filosofia”. La resta del temps, la política resta als marges de la vida 
quotidiana, com si només fora allò de seure en rogle un dia a la setmana 
i la mani trimestral que caracteritza el moviment estudiantil. Com si la 
manera de relacionar-se amb la gent, el fet d’estudiar anglés o comprar a 
les grans superfícies no foren fets polítics. Arribats a aquests punt la pre-
gunta és: com podem canviar la societat si dediquem unes poques hores 
a la setmana per a dur a terme el canvi i la resta del temps reproduïm el 
model imposat?



És evident que vivim en la societat que volem canviar i en molts aspectes 
no podem trencar radicalment amb aquest model i que algunes persones, 
per diverses circumstàncies, ho poden fer més que unes altres. Tot i això, no 
podem limitar-nos a fer la revolució (?) un dia a la setmana ajuntant-nos 
amb el nostre grup d’afinitat, organitzant la típica mani anual o el cicle de 
xerrades que expliquen les batalletes de sempre. I no dic que aquestes coses 
no s’hagen de fer: cal organitzar-se, cal eixir al carrer i cal fomentar l’esperit 
crític i la memòria popular. Tanmateix, no és suficient.

Sintetitzant tot el que hem comentat en aquestes línies, podem dir que 
avancem cap a una societat més individualitzada i atomitzada en què la 
qualitat de vida no passarà pel nivell de consum, sinó per la qualitat de 
relacions que puguem desenvolupar, perquè el capitalisme del segle XXI 
no deixarà espai per a cap tipus de democràcia, i el suport mutu serà im-
prescindible per a fer front al control social, l’aïllament i la misèria (tant en 
l’àmbit material com en l’emocional). A més, entenem que les organitza-
cions clàssiques de l’esquerra no s’estan sabent adaptar als nous temps i cal 
anar més enllà per a revertir la situació actual.

És per tot això que, a banda de criticar, cal començar a construir i a coor-
dinar tot allò que ja ho està però opera de manera desorganitzada, que rasca 
i de vegades rasca molt bé, però no on pica, com explica Galeano en un dels 
seus contes. Si amb les institucions del sistema (institucions polítiques, partits 
polítics, empreses, bancs...) no hi ha espai per a la vida que meresca ser viscuda, 
fundem-ne de noves. Institucions enteses com aquelles estructures socials i po-
lítiques que ens permeten viure dignament: empreses cooperatives al marge del 
circuit del capital, la nostra pròpia xarxa d’espais on poder consumir justament 
i ecològica, noves maneres d’organitzar la política que evidencien la mancança 
democràtica dels parlaments. Actualitzar tot aquest treball de formigueta que 
s’està fent i es farà en un futur, posar-lo en valor i que tot això forme part d’un 
programa polític, esdevé fonamental per tal de formular una proposta engres-
cadora per a les classes populars en dos sentits: 1. Que la gent puga formar 
part d’aquest nou model necessari per a fer front al capitalisme del segle XXI i 
poder viure una vida que meresca la pena ser viscuda i 2. Només amb propos-
tes podrem tombar el règim actual. Així, la construcció del nou model de co-
munitat pot convertir-se en l’arma més productiva per a ensorrar el vell món.







l’amistat és un aCte PolÍtiC

Mar Vallecillos 

L’amistat és un acte polític. Ho vaig llegir fa temps a l’entrada de l’Ateneu 
La Base i se’m va quedar gravat. La frase m’ha tornat a rondar pel cap 

aquests dies i ara que et veig et pregunto si aquell cartell encara hi és. Era 
un simple foli enganxat al suro, et dic, entrant a l’esquerra, amb la frase en 
negreta, d’impressora, ni firma ni res. Et quedes pensativa, somrius molt 
lluny, i no ho saps del cert si has vist mai la frase ni si hi és, però et sembla 
preciosa. Desemboliques la truita que portes -una suprema Valldeoriola- i 
la deixes amb cura al marbre, on no cap res més ja, que no us adoneu, us 
ho dic, que no cal que cadascuna porti menjar i beure per a tota la resta. 
Rieu, dieu que sí, i aneu dipositant ampolles, tuppers, plats, on trobeu 
lloc. 

La Fresni ha dut aletes de pollastre marinades, per volar arran de mar, i 
una quiche sense gluten, perquè avui dia, ens diem, en aquesta ciutat si no 
ets al·lèrgica al gluten, no ets ningú. La Sonia Ros ha arribat amb un bon 
vi i pastelitos de Betlem, que em porten de la seva mà a sobrevolar Alfama 
amb una llum daurada de rovell d’ou sobre les teulades. La Moll repeteix 
amb la crema de remolatxa, tan celebrada al darrer sopar, de gust intens i 
un violeta encès, i està preocupada per si té massa all, i no, no tenim por del 
que es repeteix, li diem, que la vida mateixa és una repetició i sovint podem 
alterar-la, una mica o molt, o gaudir de la cadència de la repetició, així que 
endavant l’all i la remolatxa, endavant les atxes. I la Santo... la Santo, no 
cal dir-ho, ha dut santa xocolata mare de déu prega per nosaltres pecadores, 
uns pastissos preciosos, que semblen elegants tocados per posar-se al cap, 
de xocolata rotunda i sense concessions, que ens posarà les dents negres 
negríssimes quan riurem i semblarem més bruixes encara. Bruixes d’ahir, 
bruixes del dia, com tantes altres que s’ajunten per fer conjurs, per guarir-se 
les ferides a base d’ungüents, cuinar anticossos a cops d’humor i propagar 
el virus de l’amistat, que sí, que és política, perquè política és la gestió dels 
afers socials, i res no hi ha més social que la vida.



I si li dic virus a l’amistat és perquè es contagia i perquè, com els virus 
informàtics, pot hackejar el sistema, canviar-li les funcionalitats, la lògica. 
No, no està el sistema dissenyat per altres comunitats que no siguin la famí-
lia, institució de la qual broten tan vells i bells amors, però que, recordem-
ho, respon a la funció del sistema de reproduir treballadors i consumidors. 
Fer amics és cosa d’infants, de joves si es vol; no de persones adultes, per 
a qui el sistema ha reservat, en tot cas, la possibilitat de conservar algun 
amic de la infantesa o engegar alguna relació nova per fer vida social (quina 
vida no ho és, torno a demanar-me), però lluny de l’enamorament que 
tota amistat també és i de la forta solidaritat que pot teixir, sense afectar 
doncs les coordenades relacionals habituals de la vida adulta (àmbit laboral, 
família) on cadascú té un rol assignat (empleat, cap, client, proveïdor, àvia, 
pare, mare, fill).

No, no entra als plans del sistema la possibilitat de fer néixer a cada ins-
tant l’amistat entre adults, aquesta absurda relació entre iguals, tan radical-
ment entre iguals, i que admet tants membres com els hi doni la gana. No, 
no entra en els plans del sistema afavorir espais de fraternitat i solidaritat 
com a base per procurar-nos la vida bona i adquirir visions de 360 graus que 
ens facin veure més enllà del nostre cau. Menys, encara, entra als plans del 
sistema que aquests espais siguin de sororitat, és a dir, la sisterhood, la fra-
ternitat i solidaritat entre dones. Però tampoc, què us haig de dir, l’amistat 
real entre un home i una dona desafiant igualment lògiques patriarcals.

Ampolles buides al saló, plats amuntegats a la cuina. No tinc ganes de 
recollir i haig d’escriure alguna cosa. Ahir ho deia: Demà tindré ressaca, no 
em sortirà la columna de la Dire. I alguna em va contestar: Si no et surt una 
columna, fes una fila (i sí, al cap d’una estona fèiem una fila d’impossible 
movimiento de caderas a ritme de cumbia). Ampolles buides al saló, plats 
amuntegats a la cuina, quina pena que la Parra, l’Eulàlia i la Itziar finalment 
no poguessin venir, de vegades els virus ens fan quedar-nos al llit i, de vega-
des, treballar fins altes hores.

Miro les flors de les estovalles, copso la llum daurada que encara condensa 
la sala, penso en ma mare. No us ho vaig dir, no sé per quin estrany pudor, 
però ahir haguera estat el seu aniversari, quina commemoració més opor-
tuna la lluna plena i aquest aquelarre de bruixes, penso. Llavors, m’arriba 



un missatge de la Valldeoriola, em diu que si a la columna de la Dire final-
ment parlo d’aquell cartell de La Base, potser vull dir alguna cosa del Pablo 
Molano, perquè dimarts farà un any de la seva mort. M’emociono mal-
grat que no el vaig conèixer, perquè sé què va significar per tants i tantes. 
M’emociono per coses que va desencadenar la seva mort, l’adéu més íntim 
i social alhora, el dolor compartint-se al carrer, l’amistat és un acte polític, 
un fèretre recorrent el barri. M’emociono perquè quan m’arriba el missatge 
just estava per aquí amb ma mare, així que li dic al Pablo que si vol seure 
amb nosaltres, que encara queda suprema, empanada de bacallà i crema de 
remolatxa, de gust intens i un violeta encès. Pastís de xocolata no puc oferir, 
els hi dic, perquè li vam donar a la Ros i espero que a hores d’ara l’estigui 
liquidant el Noah, empastifant- se feliç les dents i tota la cara.



CròniCa d’una mort anunCiada

Espere tant i tant de tu, 
que no mato el meu cos.

Segueixo amb tots. 

Ovidi Montllor

Jorge s’entesta a parlar de ‘grup d’afinitat’, ‘comuna’, etc. Jo li dic que 
tot això només és poesia. Un excés de poesia. Que la poesia resulta una 

ferramenta molt útil, però que no serveix de res si no va acompanyada de 
la materialitat d’allò que vol representar. Aleshores es converteix en quel-
com buit i, de vegades, esperpèntic, ja que s’allunya de la realitat i només 
l’edulcora. La comuna no existeix, de fet, no ha existit mai.

Ens vam conèixer l’any de la Primavera Valenciana, l’any que les as-
semblees obertes d’estudiantes es van consolidar a través de l’Assemblea 
Interuniversitària. Allà estàvem. Portàvem la revolució als ulls i compartíem 
el dia a dia, els espais i la lluita. No importava si l’enemic era Bolonya, els 
mercats, el rector o tot alhora. Allò vertaderament important era lluitar per 
una causa justa i fer-ho en comú, amb la llibertat que suposa(va) ser estu-
diantes. Però només vam durar un any...

Primer van ser les beques Sèneca, després la importància d’aprendre idio-
mes per al futur i, uns anys després, van arribar el treball precari i les opo-
sicions. Vides precàries, molta formació i una aspiració de futur que, cada 
vegada més, es convertia en obstacle per a materialitzar un projecte paregut 
a aquell a través del qual ens havíem conegut. Ho hem intentat (?), ens vam 
organitzar, vam escriure un fanzine -només un. Vam assumir que no ha-
víem estat a l’altura i organitzàrem una trobada per a veure com ens sentíem 
i com encarar el futur, després d’analitzar què quedava de tot allò dels anys 
de la universitat. Però, una vegada més, tot es va volatilitzar.

Cadascú pel seu costat i cada vegada més. Beques a l’altra part del món, 
treballs “irrenunciables”, treballs precaris, treballs pels quals s’ha treballat 
molt... Treball. Cadascú pel seu costat intenta resoldre’s la vida, posant al 





centre el treball. I és evident que al treball passem gran part de la nostra 
vida, que molts dels treballs són allò pel que ens hem sacrificat molt o que 
ens garanteixen molt bones condicions per a la vida. Però el treball també 
ens condiciona la vida, ens modela com a persones i ens allunyà o ens man-
té d’aquelles que vam ser fa més de cinc anys. Potser allò són coses de joves, 
d’estudiantes que s’ho poden permetre. Jo no vull renunciar a allò.

La realitat és que la vida d’aquell hipotètic grup d’afinitat s’està resolent 
individualment i al voltant del treball com a eix central de les nostres vides. 
D’aquesta manera, els projectes polítics i les relacions entre el grup queden 
en un segon plànol. “Si després de treballar i estudiar tinc temps, ja parti-
ciparé en alguna assemblea i ja veuré la meua gent”, pareix ser la consigna. 
Som víctimes d’allò contra el que se suposa que lluitem: l’individualisme 
i la cultura de l’esforç a què ens aboca el neoliberalisme capitalista. Hem 
perdut… o anem perdent. Només podrem revertit la situació quan siguem 
conscients que la precarietat de la vida es resol horitzontalment i en comú, 
que cal posar això al centre del tauler, així com la lluita contra qui ens pre-
caritza la vida, i el treball com un element més (però no central) que ens 
ajude al sosteniment de la vida.



nosaltres, l’amor

Aquest és l’origen d’un camí, un camí que esperem que siga per a 
sempre, tot i que això implique grans canvis. Un camí que es base 

en l’amistat com a forma de vida. Hui no venim a unir dos persones, sinó 
a celebrar un NOSALTRES, un camí que va construint-se cada dia. Un 
NOSALTRES amb un NOSALTRES més ampli, que sou vosaltres, les 
amigues, les imprescindibles.

Per què ací? Ací em pariren i ací estic, que diria aquell. Per a mi el maset 
és la infantesa, és una porteria vella i molts balons encalats al maset de dalt. 
És ma uela. És una basa, de vegades verda: per a mi el paradís. És les coques 
de tomata i els cosins. I els bonsais del pare.

Però el maset és més que això. Sempre ha tingut les portes obertes a 
tothom. S’han fet grans celebracions, aniversaris, la festa del porrat... i 
també cinc calçotades. Per això el maset també és l’olor a ceba a la brasa, 
l’esmorzar preparat quan veniu cada any, abraçades, retrobaments. És con-
nectar la Marina amb el Vallés. És cadascuna de vosaltres. El maset és, com 
sabeu, casa vostra... si és que hi ha cases d’algú.

Per què? Vivim en un món en el qual no creiem i som aquelles que diem 
“no” les “anti-” les que estan en contra. Fa temps que moltes hem pensat 
que és important construir en positiu: crear, imaginar, construir, viure di-
ferent, en definitiva, crear alternatives. L’amor ens acompanya, ens ajunta 
i ens empeny. És un sentiment universal, segons com es mire. Com ja sa-
bem, en molts casos tacat per convencionalismes i frases fetes, de violències 
i dolor, però també és allò que ens fa avançar en la vida, que trau el millor 
de nosaltres mateixos. Passió per allò que volem, que ens impulsa al plaer, 
al sexe, les mirades, confiar cegament, sentir-nos cuidades, saber a quina 
porta cridar. L’amor és allò que ens mou. I com no hem de fer-li una festa? 

Amor és entrar a casa i que faça olor a arròs al forn, un somriure que pas-
sa pel corredor a les set del matí, un viatge improvisat, Lavapies als nostres 
peus. 

Amor és que t’esperen per a dinar quan aplegues de treballar, és una 
abraçada després d’un llarg viatge, una cançó que sempre em recorda a tu, 



una pancarta feta a plena nit en el corredor de casa. 

Amor és una assemblea que es converteix en càntic, una conversa de 
pedagogia a la barra del Trombón, una mona de pasqua entre pedres 
mil·lenàries, una illa recorreguda amb cotxe llogat. 

Amor és una “doble malta” al Café Lisboa, despertar-nos en una tenda a 
so de dolçaina, una casa a vora mar, és un dia de reg a Meliana, una abraça-
da de les que encaixen, esmorzar al bar Bar. 

Amor són crits d’absolució, que es faça de nit corrent al teu costat, una 
última festa al Patio Maravillas, una fideuà que s’acaba, la cervesa després 
d’una gran mani, descobrir terrats a Benimaclet, sitting and relaxing, Dir 
dashiba i que et responguen naaaa. 

Amor és una albà a la plaça del Glop, un estiu sense res a fer, el primer 
25 d’abril, un burret compartit, patis a l’EKM, un viatge a Praga. L’amor 
és dinar en rogle els dimarts a les 14h, un gol a Mestalla, Sant Antoni, 4 
carajillos i dos dolçaines, un fanzine independent, el so d’un piano enmig 
del Carme. 

Amor son aquelles nits a Barcelona, un ADR ple de fum de tabac, una 
abraçada al C/ Xàtiva. Amor és entrar en un bar que és casa nostra. 

Sou les que vau ser, les que sou i les que sereu. L’amor és hui, amor es 
materialitza en les xicotetes coses de cada dia. En gestos que ens fan el camí 
més fàcil. Però també és passió i les que estem ací ho entenem, sabem que 
és sentir la comunitat, la força del conjunt, l’empenta que ens fa sentir in-
vencibles. Volem celebrar, volem estimar, volem compartir amb vosaltres. 
Hui no hem vingut a parlar de límits, sinó d’horitzons: comencem el dia 
ple d’alegria, inspiració, retrobades, abraços, somriures, eixe és el nostre 
propòsit: 

Gaudir-nos, ramar, cantar, cantussar, celebrar, coblejar, commemorar, 



destacar, dir, entonar, exaltar,  festejar, festivar, parrupar, solemnitzar, sol-
fejar que l’amor també és cosa nostra o, millor dit, l’amor som nosaltres.

Hi ha coses que no cal que es diguen, però d’altres sí: gràcies per aportar 
tota l’energia, l’alegria i l’emoció, Paula. 

[Discurs Anna i Jordi a la Festa de l’Amor, 08/10/16]







de l’amor neoliberal a l’amor lliure 
Transformar conceptes de lluita en formes d’estimar

At-Versaris

En l’actualitat, podem afirmar que la idea de tindre parella per a tota 
la vida s’està qüestionant fortament, sobretot en ambients més polititzats. 
Lligar-se a una persona per a sempre comença a semblar absurd i, fins i tot, 
una opressió que cal trencar per tal de ser felices. Però cal ser conscients 
que, com afirma Brigitte Vasallo (2017), «deconstruimos el amor román-
tico, sí, pero de paso desmontamos las estructuras amorosas y los vínculos 
de apoyo, que nos servían, precisamente, para hacer frente al capitalismo 
y a otras violencias». Aquestes paraules de Vasallo s’han d’entendre en el 
context actual de la modernitat líquida (concepte encunyat per Bauman), 
en què no hi ha profunditat en les relacions i l’amor s’ha convertit en una 
mercaderia més. Com afirma Natàlia Wuwei (2017):

«Tractem el nostre entorn com un objecte perquè el veiem com 
un element extern a nosaltres, al qual accedim per cobrir les 
nostres necessitats. Les persones amb qui ens relacionem també 
formen part d’aquest entorn-objecte i, per tant, ens hi apropem 
tenint en compte les nostres necessitats i els nostres desitjos, 
però no els seus.»

En el context actual d’individualització i atomització de les persones, en què, 
com diu Marina Garcés (citada per Vasallo 2017), «entres i ixes de la vida dels 
altres com si estiguérem en un supermercat», el trencament amb la cultura 
de la monogàmia ha esdevingut l’excusa perfecta per a seguir aprofundint en 
el distanciament, tant físic com emocional, entre la gent, sota una falsa apa-
rença d’independència i llibertat, dos conceptes que cal analitzar.

Des de l’economia feminista s’ataca durament la idea d’autosuficiència 
i independència dels individus i s’afirma que «si todxs actuáramos bajo es-
tos preceptos, no habría sociedad posible, porque nadie se haría cargo de 



sostener la vida en su conjunto» (Pérez 2014: 239). Front a aquesta idea es 
proposa la d’interdependència, que «deriva de la precariedad de la vida, que 
solo puede resolverse en común» (Pérez 2014: 238).

Pel que fa a la llibertat, sovint l’entenem com fer el que volem, sense 
tindre en compte res més: ni les persones ni l’entorn. D’aquesta manera es 
verticalitzen les relacions, atorgant més ‘llibertat’ a la gent que gaudeix de 
més privilegis pel fet d’ajustar-se més a l’etiqueta BBVAh (‘blanco, burgués, 
varón, adulto y heterosexual’, en castellà) (Pérez 2014) i, al remat, repro-
duïm en les nostres relacions afectives l’esquema neoliberal de l’economia i 
la societat capitalista: perpetuació de privilegis disfressats de llibertat, con-
sum, individualitat...

Amb aquesta percepció de la idea d’independència i de llibertat, la con-
cepció d’amor lliure s’ha desvirtuat i ha passat a ser amor, com tot, neoli-
beral, un instrument més del capitalisme per tal d’individualitzar-nos, de 
trencar els pocs lligams que conservem. Cal ser conscients que, tot i aspirar 
a trencar amb la cultura de la monogàmia, «la pareja ha sido siempre un 
refugio, sobre todo para las vidas migradas, precarias o de deseos no hetero-
sexuales» (Vasallo 2017 ) i que no podem acabar amb els espais de compro-
mís, confort i sosteniment del vida que hem construït. Com afirma Natàlia 
Wuwei (2017):

«En una relació, la responsabilitat hauria de ser compartida, 
hauria de ser de les persones que generen l’espai i la relació; 
no de manera separada (cadascuna la seva), no vertical (tota la 
responsabilitat és només d’una persona), sinó com a combinació, 
tenint en compte els contextos de cada persona i el que s’està 
compartint.»

Un fet indispensable per tal de generar relacions horitzontals i compro-
meses és el que anomenem assemblea constant, que no és una altra cosa 
que assumir el compromís de parlar i posar sobre la taula tots els aspectes, 
emocions i sensacions afectives (cels, pors, atracció per altres persones...) 
que se’ns passen pel cap, de manera que es puguen treballar constantment, 



sense que supose un trauma, i evolucionar i transformar els sentiments ne-
gatius en positius. Així, evitarem l’explosió de negativitat que suposa parlar 
i gestionar els conflictes quan no hi ha una altra eixida, fet que, moltes 
vegades, suposa el trencament de la relació.

Sabem que és arriscat parlar d’amor per a tota la vida, però sí que rei-
vindiquem tant la possibilitat com l’esperança que això siga possible. I no 
ho fem des de la cultura de la monogàmia, des del hasta que la muerte nos 
separe, ni des de la possessivitat. Entenem l’amor com un aspecte canviant 
(podem sentir amor cap a una persona de diverses maneres al llarg de la 
vida) i com la màxima expressió de compromís mutu amb la gent -la nostra 
gent-, que s’ha de basar en l’horitzontalitat i en l’eliminació gradual dels 
privilegis d’aquells que els sustenten, en l’assemblea constant com a garant 
del procés,  en la interdependència com a manera de relacionar-nos amb les 
altres i en el comú com a espai relacional. Només així podrà florir l’amor, 
només així serem lliures.
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una illa

No sé com he acabat ací. Una força estranya m’ha empentat cap a Ítaca, 
sense saber com aplegar, sense saber quina era la ruta correcta, però 

amb dos acompanyants amb els quals em sentia segura per a fer qualsevol 
travessia. El camí era difícil, de sobte. De nit, les tempestes colpejaven 
l’embarcació i tot semblava que podia acabar de la pitjor forma possible. 
Però de nou eixia el sol, es feia de dia, la mar en calma i les vostres mira-
des tendres. Pensava que tot era possible. Així van anar passant els dies, 
nosaltres no sabíem massa bé cap a on anava la nostra embarcació, però 
estàvem segures que havíem de seguir remant. Mar enllà, cap a l’horitzó, 
eixe punt infinit que ens donava la força necessària per a vèncer qualsevol 
fenomen meteorològic advers. Hi havia moments en els quals els aliments 
eren escassos, però sabíem repartir el que teníem. Quan es feia de dia els 
rajos de sol entraven per les petites obertures de la cabina. Era el moment 
en què jo m’alçava ràpidament per a alçar les veles de la nostra nau. En 
eixos matins de breu soledat, observava, al meu voltant, la immensitat de 
l’oceà. D’una banda, sentia vertigen, però d’una altra sentia la necessitat 
de seguir endavant, d’arribar a aquella terra desconeguda de la qual te-
níem poques notícies. Una illa que apareixia en els textos antics amb el 
nom d’Ítaca, però que només poques persones l’havien poguda explorar.

Amb el temps, pareixia que ens anàvem entenent millor. Cada dia acon-
seguíem aliments amb més eficiència. Les nostres habilitats es complemen-
tàvem. Les tempestes passaren a no preocupar-nos tant i gaudíem els dies 
amb més força, contemplàvem els paratges als quals ens empentava el nos-
tre petit vaixell. No vam trobar l’illa, no sabem ben bé on s’amaga o si tan 
sols existeix. Però sabem que en la vida hi ha viatges als quals cal no renun-
ciar, no hi podem renunciar.

Dies més tard, vaig tornar al que diuen terra ferma. Per a mi allò era un 
espai inestable, sense horitzó. La gent em deia que tornar havia estat una 
bona idea, «una retirada a temps sempre és una victòria», em deien. Però 



jo no ho entenia així. El blau de la mar, els vostres cosos, l’enyorança de sal 
que ens impregnava aquells dies... Tot eren records que em transportaven a 
aquell viatge, que em feien sentir buida, sense el meu destí, sense el somni 
d’aplegar a Ítaca.



entre el núvol i la Claror

Sempre m’ha costat racionalitzar, analitzar i prendre la decisió. Allò 
que més em fa avançar és la passió. Tot i que deixar-se endur per les 

passions pot ser realment bonic, reconec que hi ha passions fosques dintre 
de nosaltres. Una d’elles, i més quan parlem d’amors, són els cels. Eixe 
sentiment potent que ens pot fer desenvolupar parts de nosaltres que ni 
tan sols sospitàvem que en formaven part.

“Ara mateix acabe de sentir eixa angoixant sensació que són els cels, cada 
vegada que ho sent em destrossa per dins, em dic a mi mateixa que no he de 
sentir-ho, però em costa tant de controlar-ho.”

Després d’una temps analitzant els processos pels quals passe quan sent 
eixe sentiment, he aplegat a poques conclusions, però entre elles es troba 
una línia roja amb la qual considere que cal establir un límit fonamental 
per a avançar. Aquesta línia és el pas a l’acció. És a dir, totes som permeables 
als cels però hem de tenir clara una cosa: no podem actuar a través d’aquest 
sentiment. 

“Sent una profunda sensació de ràbia, ara mateix voldria destrossar-te de 
qualsevol forma, exercir la meua força contra tu, veure com caus fins a la misè-
ria”

Aquest tipus de sentiments, de vegades, ens empenyen a fer mal a la per-
sona que identifiquem que és la causant d’aquests. El primer que hem de 
ser capaços de fer és identificar que els cels són un sentiment profundament 
irracional que poden estar basats en fets objectius, però això no justifica 
que nosaltres actuem des de la irracionalitat, des del dolor i la ràbia. Fo-
namentalment perquè si ho fem, a banda de fer mal a la resta, ens estarem 
tirant pedres a la nostra pròpia teulada i, el més important, no ens sentirem 
millor. 



“Ha passat de mi i ha quedat amb el seu amic per a anar de birres”
“Estava ballant amb mi i em va deixar per anar a veure la seua amiga”
“Està tota la vesprada tontejant i ni m’ha mirat”
“Vol més als seus col·legues que a mi”
“S’ha liat amb Raül, que es prepare perquè jo no pense ser menys”
“Amb mi sempre quedava per a anar a escalar i ara va amb la seua amiga 

Paula”

Així doncs, hem de saber gestionar la frontera entre sentir i fer. Saber 
posar límits a les nostres accions ens ajudarà a autocurar els sentiments 
negatius que comporten els cels i que volem rebutjar. 

Un altre punt important és el fet d’identificar què hi ha dins de nosaltres, 
desgranar els xicotets components que conformen el gran sentiment CELS 
i treballar per separat totes les sensacions que podem arribar a sentir. Per 
això cal preguntar-nos què sentim quan sentim cels?

“Nobody is immune to jealousy, of course. It’s like being immune to fear or 
hunger or anger. Some people may be naturally more jealous than others, but 
anybody can feel jealous. Jealousy, like fear or hunger, is just a feeling.”

Què són els cels? Hi ha molts elements que conformen el gran sentiment 
cels. Em centraré a parlar de tres elements bàsics que es troben interrelacio-
nats: exclusivitat, baixa autoestima i substitució. 

Pel que fa a la l’exclusivitat, és un element molt característic de la mono-
gàmia,  tot i que potser nosaltres estem en un moment de qüestionament 
dels valors monògams, hem de ser conscients que el procés de  deconstruc-
ció dels valors amb els quals ens hem educat és lent i dur. Per això cal saber 
identificar els sentiments, tot i que el simple fet d’identificar-los puga ser 
dolorós. Vivim en una societat individualista formada, entre altres coses, 
per un fort sentit de la propietat privada. Aquesta situació es trasllada a les 
nostres relacions personals. Un exemple ben senzill: una de les preguntes 
més comunes quan som menudes és: “ Quin és el teu millor amic o ami-
ga?”. Des de ben menudes se’ns està obligant a escollir, a jerarquitzar, se’ns 
pressiona per sentir que una persona és més important que l’altra. Quan 



passem a parlar de relacions afectives aquesta situació s’accentua. En la ma-
joria dels casos establim automàticament una relació d’exclusivitat amb la 
nostra parella, jerarquitzem la resta de les relacions respecte a la parella i 
projectem un seguit d’expectatives al voltant d’aquesta. Aquest és un esque-
ma que hem aprés i vist al nostre voltant des de ben menudes. Per tant, hem 
de saber que forma part de la nostra manera de configurar les relacions. 
Així, doncs, el procés de construcció d’alternatives sol ser dur i exigeix un 
esforç important. Tot i això, en el moment que comencem a entendre les 
relacions des d’una perspectiva oberta i alliberem els nostres sentiments 
comencem a entendre que cadascuna de les persones que configuren els 
afectes són part d’una xarxa que es complementa i ens enforteix. Dintre 
d’eixa xarxa tothom és necessari i ens aporta coses diferents, totes estem 
relacionades. En aquest moment es produeix una explosió d’afectes que és 
capaç de trencar amb el sentiment de propietat i l’exclusivitat. 

Molt lligat a l’exclusivitat està el sentiment de substitució. Es produeix 
en el moment que la nostra relació primària comença a deixar de ser-ho o 
simplement alguns dels nostres privilegis d’exclusivitat comencen a desfer-



se. En aquest moment juga un paper molt important l’autoestima. Hem de 
treballar contínuament amb la idea que els canvis no tenen res a veure amb 
la nostra incapacitat per a aportar estímuls/felicitat a la nostra/es compan-
ya/es. Hem de ser conscients que ninguna persona és capaç d’aportar-ho tot 
a una altra. Tornant a ser conscients que la nostra educació com a monò-
games empedreïdes ens ha educat en què podem donar tota la felicitat a la 
nostra parella, però que això no és real. Ninguna persona pot aportar-ho tot 
a ninguna altra i això és el més bonic. 

En tot el procés de deconstrucció i construcció de relacions poliamoro-
ses apareix un problema transversal: la baixa autoestima. L’autoestima és la 
percepció que tenim de nosaltres mateixes, en moments de vulnerabilitat 
pot haver-hi una crisi d’autoestima, que ens porta a creure que nosaltres no 
som suficientment bones per a la nostra companya. Aquesta vulnerabilitat 
apareix quan “ens furten allò que és nostre”. Analitzem el verb furtar. Una 
altra persona agafa allò que ens pertany. Ens pertanyen les persones que 
estimem? Comencem a donar-li llum al sentiment. Així, doncs, si partim 
de la no-possessió, de la idea que cap persona ens pertany, el sentiment de 
cels comença a desmuntar-se i s’obre la llum al voltant de l’estima real, que 
deixa fora els sentiments de propietat.

Hem d’aprendre a compartir en un sentit global, a estimar des de 
l’honestedat, estimar volent la felicitat dels altres. I això serà possible si 
reconeixem que com més en som tot és millor. Com més persones omplen 
la xarxa d’afectes des d’una perspectiva positiva i saludable, més estímuls i 
formes d’aprendre tindrem, i la felicitat viurà més aprop nostre i de les que 
estimem. Perquè això siga possible, hem de reconéixer els nostres senti-
ments i expressar-los a les nostres companyes per partir des de l’honestedat 
i el reconeixement del conflicte que esdevindrà el motor per a avançar. 

“One key to making the relationship work is to talk about your fears, openly 
and immediately, EVEN IF YOU THINK THEY’RE IRRATIONAL. Often, 
naming your fears, bringing them into the light, deprives them of their power.”



sense lÍmits

Qualsevol paral·lelisme entre càlcul i amor és casualitat 
At-Versaris

 
Veure el bes. Esperar el bes. Sense saber d’on vindrà. La tendresa i l’estima 
que, en pocs dies, els havia despullat. “Com si ens coneguérem de tota 
la vida”, deien sovint. La força del col·lectiu, que evidencia que l’amor 
no té límits. Que ser-ne tres multiplica quan s’estima bé. El compromís 
i l’honestedat com a senyera. Ser-ne tres. Trencar la zona de confort d’ell, 
enfortir els llaços femenins entre elles, parlar d’un jo sumat a un plural, un 
NOSALTRES que els travessa. La tranquil·litat de sostindre amb menys 
pressió, compartir riscos, recollir més fruits. El sexe més apassionat i in-
tens. Les ganes de trencar estereotips. Anar a rebolcons entre besos i arraps. 
L’olor de l’habitació després de cada batalla (?). Les xarrades al llit, al sofà 
o la taula. No contemplen el silenci, es volen despertes, vives... fins que 
l’esgotament del dia s’apunta a la festa. El vi, el fum d’algun cigarret que ell 
ja ha apagat i la música d’ella, que ha omplert de cultura -i orgasmes- les 
parets de la casa. De nou al llit es miren i sospiren. De vegades apareix el 
vertigen, la por de vivències passades. I torna, de seguida, la calma. Els ulls 
brillen i parlen per cadascuna d’elles. I un t’estime col·lectiu apaga la llum 
del dia. 



de matinada

Són les 5-20h de la matinada, les que em coneixeu sabeu que aquestes no 
són hores, sobretot per a mi. Ja que sóc de les que som anomenades diürnes: 
de 8 a 20 i les piles s’acaben. Però supose que hui és un dia especial. I tant 
que ho és. Em veig des d’una perspectiva diferent, millor i més profunda, 
amb la capacitat de veure que les projeccions del passat tenen un present i 
que amb tu és possible. Sí, amor meu, juntes ho podem.

I es que la idea del col·lectiu sempre m’ha agradat, allò de compartir, 
compartir-NOS, tenir-nos. Amb tu sembla tot tan senzill... Em puc deixar 
endur com quan tenia 5 anys i mon pare em pujava al llit al braç per les 
escales. Fluïsc, fluïm, flueix allò que ens envolta, eixe petit racó del món 
que ja hem creat, que ens inspira i ens dóna tanta força que ni tan sols 
sabem com canalitzar. I sembla que la utopia existeix, i sembla que estem 
allà juntes, que tot és possible, que podem fer-ho. I vénen els orgasmes 
encadenats, però també les mirades tendres, el nosaltres, la profunditat, les 
idees de futur i l’amor, l’amor que travessa tot el que fem i el que deixem de 
fer, que ens ajunta i ens empeny. I no tinc més paraules, només puc cridar, 
mor d’amor i vull compartir-lo. 



llibertat vol dir no tindre Por

Fa alguns mesos, si qualsevol persona coneguda m’haguera parlat d’una 
experiència poliamorosa, m’hauria disposat a escoltar-la atentament, 

plena de dubtes, de pensaments creuats i mil preguntes a fer. No sé per 
on hauria començat, ni quin seria el pensament que se m’hauria creuat 
primer. 

El que sé ben cert és que duria a sobre un sac ple de preconcepcions: “si 
ja és difícil estar amb una persona, imagina’t amb dues”, “és molt interes-
sant però no té cap sentit a llarg termini”, “això és impossible de gestionar 
de manera normal, està abocat a la clandestinitat”, “per què clavar-se sense 
necessitat en una relació que et pot donar tants problemes si sola ja estàs 
bé”... Prejudicis basats en opinions més o menys generalitzades, en anàlisis 
extretes d’experiències personals o en discursos –tant propis com aliens- so-
bre com deconstruir l’amor romàntic i exercir l’amor lliure.

Pocs mesos enrere, entestada en un treball personal per desprendre’m 
de la dependència emocional, les inseguretats i els hàbits sentimentals ad-
quirits en relacions anteriors, haguera escoltat, convençuda que això estava 
molt bé, però que no era per a mi. 

Per a mi, dona heterosexual, en un ambient predominantment hetero-
sexual i monògam, en què parlar d’amor lliure és la norma però exercir-lo 
és l’excepció.

Per a mi, que m’havia convençut que havia d’estar sola per a aprendre 
què volia de les relacions futures, que havia renunciat a expressar amb natu-
ralitat part dels meus sentiments per por a generar expectatives. Que havia 
entés que amor lliure volia dir que, tant jo com l’altra persona, acordàvem 
tenir la llibertat de fer el que ens vinguera de gust mentre l’altra persona 
no ho sabera, ho sabera a mitges o ho sabera tot, però sense projeccions de 
futur ni assumpcions d’estabilitat, i sense haver de donar explicacions.

Per a mi, que no tenia temps, ni ganes, ni pretensions de clavar-me en 
més embolics que aquells que em feren bé a mi i que em serviren per avançar 
en el meu projecte individual. I a més, políticament, estava convençuda que 
aquest era el camí cap al meu apoderament com a dona.



Fa pocs mesos haguera hipotitzat amb la possibilitat de fer-ho, conven-
cent-me a mi mateixa que una relació poliamorosa seria no sols impossible, 
sinó dolenta per a mi.

I ací em trobe ara: enmig d’una relació poliamorosa, oberta, sincera, esta-
ble, pública i profundament política, amb un home i una dona que fa anys 
que són parella entre elles i que ara són també les meues amants. 

De cop i volta sóc jo la que respon preguntes formulades amb atenció i cu-
riositat, i creia que se’m faria costera amunt respondre les que m’imaginava.

El que jo esperava estava fortament basat en les estigmatitzacions ha-
bituals patides pels col·lectius LGTBIQ, en la visió erotitzada i patriarcal 
dels trios (en especial d’aquells en què hi ha dues dones), i en la concepció 
tradicional de les relacions amoroses –sempre monògames – i de la família 
–que sols pot sorgir d’una relació monògama.

Esperava que la primera pregunta fos sempre referent al sexe, amb dubtes 
sobre la logística de l’acte sexual en si, preguntes referents a la meua relació 
sexual amb una altra dona i la sempre pertinent matisació “Quin tio més 
llest/espavilat/puto amo”.

Després, vindria la jerarquització “Però quina de les dues t’agrada més?”. 
En el cas que fos l’home, es reforçaria la teoria del puto amo. En cas que fos 
la dona “Aleshores ara eres lesbiana?”. En cas que no en fos cap, això no seria 
possible, sempre t’ha d’agradar algú més.

La resta de qüestions –referents a allò sentimental– ja vindrien més enda-
vant, una volta passats el morbo i la visió exclusivament sexual d’una relació 
en què intervenen més de dues, i acabarien amb alguna cosa pareguda a 
“saps que açò té els dies comptats, no?”, “eres la seua novia de cap de setmana” 
o “i què faràs quan vulgues formar una família?”.
Si bé és cert que algunes d’aquestes preguntes m’han estat formulades i 
alguns dels dubtes han estat presents, la reacció majoritària ha estat molt 
diferent de la que jo projectava. 

Les primeres preguntes sempre han fet referència als sentiments i a la gestió 
emocional de la relació, amb un respecte, una obertura de mires, una empatia 
i unes ganes d’aprendre enormes. Com que els aspectes més profunds ja els 
havíem parlat, les preguntes posteriors fluïen indistintament cap a allò social, 
sexual i quotidià, impregnades de reconeixences, autocrítiques i evidències 



que potser molta gent no s’havia plantejat abans, i molt matisades pels prin-
cipis bàsics que entenien que implicava tenir eixe tipus de relació. 

Personalment ha estat molt enriquidor i molt motivador haver compartit 
aquesta experiència amb amigues i companyes, haver-la contrastat i deba-
tut. La pregunta que més em sobtava, i que provocava sempre les reaccions 
més emocionals, era sobre la meua felicitat. Tothom em preguntava si jo era 
feliç, i quan jo responia somrient que sí, que molt, s’esdevenia el torrent de 
qüestions i dubtes, i em reafirmava en dues creences que ara sent molt fer-
mes i lligades entre si: que les relacions personals han de ser un acte polític 
més i que la felicitat és revolucionària.

Mentre construïsc aquesta relació amb altres dues persones he aprés, i 
aprenc tots els dies, la coherència d’entendre i fer l’amor –qualsevol tipus 
d’amor– com entenc i faig política: una assemblea constant i quotidiana, en 
què els conflictes són motors necessaris de creixement i coneixença personal 
i col·lectiva i són abordats en el moment en què apareixen per evitar malen-
tesos i patiments gratuïts. En què ens cuidem entre totes i som honestes per 
generar la confiança necessària i així treballar des de la sinceritat més abso-
luta, i per tant, des de la màxima coneixença de les nostres companyes. En 
que tenim una responsabilitat i un compromís amb les nostres companyes 
i entenem la nostra llibertat dins d’aquest marc. Però sobretot, en què hem 
entés que colze a colze la vida cobra molt més sentit, perquè compartir-la fa 
que moltes coses siguen possibles, moltes més que quan estem soles, i això 
ens dóna esperança, ens fa felices.

Quan vaig decidir mostrar obertament la relació que tenia, no ho vaig 
fer amb l’afany de normalitzar-la. No desitgem eixa normalització, perquè 
no volem estimar com ho imposa la norma. Nosaltres volem trencarla i 
no volem imposar-ne una altra sinó construir una de tantes opcions per 
demostrar(-nos) que l’alternativa no és sols possible, sinó que és més allibe-
radora i, per tant, necessària.  

Ho vaig fer des del convenciment que la política s’ha de fer cada dia, en 
cadascuna de les nostres accions quotidianes, perquè allò que pensem sig-
nifique realment alguna cosa. I perquè l’acció, i la felicitat derivada d’eixa 
acció, és molt més pedagògica que la paraula. Després d’haver fet pública la 
relació, s’han generat converses sobre sentiments, feminisme, anticapitalis-



me, cures, criança compartida, diversitat sexual o implicació política, amb 
molta gent que probablement n’havia sentit parlar poc d’aquests temes, i si 
ho havien fet havia estat des d’una perspectiva molt teòrica.  

Moltes seguiran pensant que és interessant, però que no és per a elles, 
algunes potser es replantegen algunes qüestions de les seues pròpies vides, 
molt poques assumiran el discurs polític que fonamenta l’acció i el duran a 
la pràctica. Algunes per comoditat –perquè no és fàcil i requereix molt de 
compromís i esforç–, unes altres per por, unes altres per ceguesa. Exacta-
ment el mateix ocorre amb la resta de militàncies quotidianes.

I com en la resta de militàncies, arribem o no a més gent amb allò que 
practiquem, la realitat és que ho fem perquè n’estem convençudes, perquè 
ja no podríem fer-ho d’una altra manera. Perquè ens hem llevat la bena dels 
ulls, perquè ho fem en col·lectiu i això ens dóna forces, perquè sols ente-
nem cada acció com a mitjà per a aconseguir la pròpia felicitat i l’aliena, i 
perquè no tenim por. Perquè això és la llibertat, no tenir por. I nosaltres no 
entenem que puga haver-hi felicitat sense llibertat.



CaP a la vida en Comú: (iniCi d’) una Pro-
Posta PràCtiCa

No hi ha un altre món, sinó una altra manera de viure’l
Jacques Mesrine

Les línies que s’han avançat a aquesta proposta han tractat de respondre 
algunes preguntes: en quina situació ens trobem actualment? Com 

l’afrontem? De quina manera ens relacionem i ens cuidem entre nosal-
tres? Hem volgut deixar constància de la importància de les emocions, del 
que sentim les unes per les altres. Ho repetirem fins a la sacietat: allò per-
sonal és polític. La política de base, com també succeeix amb l’economia 
oficial capitalista, se sustenta gràcies a les cures, que permeten el correcte 
funcionament de la societat en el dia a dia. Per tant, és necessari situar-les 
en el centre del tauler.

Tot i això, hi ha una mancança dins de les organitzacions polítiques 
d’esquerra o d’esquerra radical a l’hora d’assumir les cures com a part im-
portant de la lluita. Es prioritza la lluita per l’hegemonia política, el corpo-
rativisme, la simbologia... estratègies encaminades a fer créixer el moviment 
que, a banda de no resultar efectives (només cal observar les quotes de 
militància de les organitzacions), descuiden aspectes fonamentals al voltant 
del sosteniment de la vida, que esdevenen un element clau a l’hora de man-
tindre les lluites i les relacions de les militants a llarg termini.

És per això que creiem que és necessari apostar per les cures com a motor 
de la transformació, com a espai que ens permeta viure una vida que meres-
ca la pena ser viscuda, estar bé amb nosaltres mateixes i amb les companyes. 
Construir relacions des de la sinceritat i l’honestedat, el respecte i l’amor. 
Evidentment, amb les cures no assolirem els nostres objectius però, veient 
els resultats de les lluites, pensem que cal aturar-nos (no ens hem de creure 
per enèsima vegada la consigna “o ara o mai” o coses semblants i no deixar 
de lluitar amb mètodes que no ens porten enlloc), repensar-nos, buscar de 
quina manera podem lluitar per la justícia social i alhora no desanimar-



nos o emmalaltir, en un context d’aïllament, precarietat i de lluites a llarg 
termini.

En aquest sentit, pensem que cal passar de la teoria als fets. Moltes vega-
des parlem de cuidar-nos, però tot es queda en simples paraules. Eviden-
tment, cal començar per nuclis menuts: les llars, els col·lectius d’afinitat, el 
nostre dia a dia més proper. Tot i que també és necessari crear institucions 
pròpies que garantisquen les cures a llarg termini. Nosaltres entenem que 
la vida que mereix la pena ser viscuda ha de passar per la vida en comú, la 
interdependència entre la gent i l’autonomia, amb unes institucions (ente-
nent-les com la infraestructura necessària al marge de l’estat) noves (fora 
del circuit del capitalisme i no  patriarcals) que facen possible aquesta idea.

Seguint en aquesta línia, en aquesta última part del fanzine esbossem 
algunes propostes per a, com hem dit, passar de la teoria a la pràctica:

1. Borsa de treball: aquesta idea consisteix a recollir una sèrie de treballs 
en què participen alguns membres del col·lectiu (organització 
política, grup d’afinitat, comunitat de persones...) per tal de posar-
los a l’abast de la resta de companyes si aquesta persona decideix 
deixar-lo (perquè no vol seguir desenvolupant aquesta tasca, perquè 
un membre del col·lectiu ho necessita més...). Aquests treballs 
funcionen al marge del circuit del capital i els entenem com un 
instrument de sosteniment de la vida, al marge del treball assalariat, 
un dels pilars fonamentals del capitalisme, que ens furta gran part 
del temps i, per tant, autonomia de la nostra vida.

2. Caixa de resistència: aquesta eina ens permetrà afrontar 
col·lectivament emergències econòmiques que puguen sorgir en 
un moment determinat (pagar el lloguer del mes, per exemple). 
Possiblement, una persona sola no pot fer front a la despesa i de 
manera col·lectiva podem solucionar-ho.

3. Xarxa de cases: més enllà de viure en comunitat, per a la qual cosa 
es necessita molta afinitat per tal de compartir-ho tot, creiem que 
un pas intermedi que pot ser de gran utilitat és la creació d’una 
xarxa de llars, que consisteix a satisfer de la manera més autònoma 
possible les necessitats de les persones implicades (menjar, cuidar 



les criatures, formació, etc.). El projecte comença per fer un llistat 
amb les necessitats de les diferents cases i veure de quina manera es 
poden abordar (intercanviar menjars, socialitzar llibres i crear una 
biblioteca comunitària, cuidar les criatures quan els pares i mares 
no puguen...). També es podria acceptar participar econòmicament 
en la xarxa (per exemple, un professor que creu en el projecte però 
no té temps per a implicar-s’hi), de manera que permetria comprar 
la matèria prima per a l’elaboració dels productes, llibres, etc.

Aquestes només són unes idees poc elaborades que estan en procés, però són 
uns apunts bàsics per tal d’entendre que cal actuar a la pràctica i que poden 
permetre que aquelles persones que les vulguen desenvolupar d’acord amb 
la seua realitat propera ho puguen fer possible. 



el CaPital o la vida

L’elegància dels nostres principis o l’avarícia dels seus beneficis

At-Versaris

Amaia Pérez Orozco, en el llibre Subversión feminista de la economía, 
editat per Traficantes de Sueños (2014), assenyala que la crisi ve de 

més enllà de 2007, que és molt més que l’esclat financer, i ho fa a través 
del paradigma que anomena conflicte capital-vida. L’autora afirma que 
l’objectiu principal del capitalisme, que no és un altre que l’acumulació 
de capital, és contrari a la reproducció i sostenibilitat de la vida i que cal 
parlar de crisi “quan els processos que regeneren la vida fan fallida o es 
posen en risc”.

Com apunta l’autora, el sistema socioeconòmic imperant no busca co-
brir les necessitats bàsiques de la gent, sinó l’acumulació de capital, a través 
dels mercats, d’uns pocs subjectes privilegiats. És el que l’autora anomena 
subjecte BBVAh (‘blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual’, en cas-
tellà). D’aquesta manera es jerarquitzen les vides, a aquelles persones que 
no són BBVAh, se’ns obliga a sostindre la vida d’aquests subjectes i, com a 
conseqüència, sostindre les nostres de manera precària.

A més a més, cal parlar de la importància que desenvolupa l’estat, o les 
diverses institucions supraestatals, en aquest procés. L’estat ha desenvolu-
pat diverses funcions al llarg de la història, segons les exigències del procés 
d’acumulació. Mitjançant l’estat del benestar, “es va intentar fer callar el 
conflicte capital-vida, garantint certs nivells de benestar social per a tota la 
població”, ens diu l’economista. Ara, però, que l’esmentat procés no tolera 
ni es pot permetre aquests mínims ni de justícia social ni de democràcia, 
la maquinària estatal s’ha posicionat enèrgicament a favor dels mercats, 
en comptes de millorar les condicions de la gent en un context social de 
precarietat i pobresa. En paraules de l’autora: “l’impacte ferotge no és de la 
fallida en si, sinó de la resposta política que ataca les condicions de vida”. És 



el que alguns membres del Seminari d’Economia Crítica Taifa han batejat 
com a keynesianisme asimètric: el paper de l’estat s’ha convertit en socialitzar 
pèrdues i privatitzar guanys.

En aquest context, en què la suposada crisi s’ha convertit en un procés de 
despossessió dels recursos de les classes populars, la reproducció de la vida, 
l’economia real, s’ha de seguir desenvolupant, ara més que mai, als espais 
privats, a les llars. En aquest procés es manifesta de manera vertical (des de 
les decisions mercantils fins a l’espai domèstic) i acaba recaient sobretot a 
les esquenes dels subjectes més allunyats del perfil BBVAh, les dones ixen 
clarament més malparades que els homes.

Així, en aquesta situació precària i en un model heteropatriarcal en què 
les llars es caracteritzen per tindre un perfil de família nuclear, les dones 
s’han de fer càrrec, més que els homes, de feines invisibilitzades, més dures 
i no remunerades, fet que és possible gràcies “a la construcció de la identitat 
del sacrifici cap a la resta”, una ètica reaccionària de les cures, ja que “no va 
molt més enllà de la cura en els estrets marges de la família i que serveix per 
a fer callar el conflicte i garantir la pau social”, explica l’autora.

Finalment, i com a aspecte positiu i propositiu del llibre, Pérez dedi-
ca l’ultim capítol a la necessitat de caminar cap a polítiques basades en 
el decreixement ecofeminista. Apunta que tant el punt de partida com el 
d’arribada passa per la construcció d’un projecte en comú, que assumis-
ca la precarietat de la vida per a poder resoldre els conflictes de manera 
col·lectiva i amb criteris d’interdependència, front a la idea masculinitzada 
de l’autosuficiència. Cal, a més, horitzontalitzar i desfeminitzar les tasques 
de reproducció, perquè –ens diu– “és en aquests espais de la no-política 
on s’amaga el conflicte capital-vida. Perquè despolititzar-los és la maniobra 
essencial perquè el conflicte no esclate. Perquè són els subjectes no hegemò-
nics els que no caben  en aquesta comprensió de la vida perversa que volem 
transformar”.



valènCia ha sido salvada

València ha sido salvada tres veces y no lo sabéis...
Detenedlo todo, que no haya movimiento en máquina alguna, pues tres 

veces ha sido salvada València y todas a la vez. Nada que haya sido dicho, 
oído o murmurado por nadie excepto por un loco en la noche de los mira-
dores abandonados de Benimaclet. Tres veces, por tres mujeres, tres rezos a 
ellas debidos. Tres vulnerables secretos de mi local existir, de mi resurrección.

València ha sido salvada, salvada por una mujer de tacto diestro, de vida 
en la mirada, de rayo en el día, de revolotear en las mañanas con clases de 
medieval. Una mujer arrasada de flores, una sonrisa en el rostro. Un terre-
moto en llano. València ha sido salvada  por la irrefutable energía de fuerzas 
de la naturaleza. Una mujer con un ‘jamás’ escrito en la piel, y un siempre 
dispuesto aliento de melancólica alegría. La primera, encontrada entre los 
tronos toscos del día de celebraciones. Tan firme en el acto, tan recta en el 
deseo. Inundada de vida, resopla en las mañanas como si fuera la última. 
Indescriptible, gira el globo del tiempo hacia un futuro demencial.

Así, puro tiempo, puro ser y acción yo te amo. Te amo ante las cosas que 
se mueven impertérritas, que giran rabiosas, que saltan y se rebelan. Perdido 
en mi desierto yo buscaba mis garras y mis dientes y en ti encuentro sin 
saberlo mi piel, libre y dispuesta al sol. Para ser tocada, para ser acariciada, 
para ser besada e incluso golpeada. Yo te amo.

València ha sido salvada, salvada por una mujer de vista infinita, de inteli-
gencia en la mirada, de viento en la tarde. Contingente en su propia imagen, 
de ojos marrones que se esconden de mi vista. Y tú sabes que te busco, que 
tu tono de desconocer juega con mi palabra. Que te esperé y tú no llegas-
te. Durante un año escondida del sol. Siempre dispuesta a la conspiración 
verdadera. De besos sorpresa y giros de guión, de pilar de tiempos duros, de 
barco invicto en la tormenta genuina, del sol que no sale, y los amaneceres 
que vendrán. Arco y tensión del valor de ser. Tuya es la canción del levanta-
do, la que habla de lo que logras sin tú saberlo, la que canta tus hazañas sin 
público. De un triángulo y un círculo en la muñeca.

Así, pura fuerza, yo te amo. Porque buscaba mis garras y mis dientes, y tu 



me diste el gusto. El sabor de las tardes de invierno. En el cerro cegado de 
silencio podemos encontrarnos, inventar la mirada común que nos reúne. 
Yo te amo, porque eres tú , siempre tú, la que mantiene seguro su baluarte, 
la que no cae aún tras las ventiscas de verano. Yo te amo.

València ha sido salvada, salvada por una mujer de amor cálido, de cabeza 
firme, de fiesta de risa y abrazo en la noche. Así, siempre en el tiempo que 
nos queda, posa su cariño por nuestras derivas, y en el fragor ambiguo de 
días en la distancia. Allá donde el mar no llega, su cálido tacto alcanza la 
piel del aún extranjero. Por tu claro sentir, y tu fiel estruendo, València ha 
sido salvada. Salvada por una mujer que arrastraba disturbios en la mirada 
y ahora de ellos solo guarda cicatrices en la mano. Incontables los días que 
ante la ley del silencio aún preocupaba nuestros actos.

Así, puro amor, yo te amo. Porque buscaba mis garras y mis dientes, y en 
ti encontré el oído. Perdido y prestado el rostro aún encuentro tu voz en los 
caminos. Sigilosos son tus pasos y reclamados tus avisos, así yo te amo. En la 
noche, la que llevo siempre encima. Tú, en tu calor a nuestra causa común. 
De para siempre y más allá son los avisos de nuestro tacto. De este lazo, ven-
tiscas animales y olvidos en la mirada, aún se sobrevivirá. Por eso, yo te amo.

Tres veces ha sido salvada València, y no lo sabéis...
Tres veces en la resurrección de lo que hacía tiempo que no volvía a ser. 

Yo me encuentro aquí la piel, el gusto y el oído, y soy todo, y muerdo y 
oigo, y siento y araño. Y yo no puedo sin la salvación de ellas tres. Y ser y 
encontrarme aquí, perdido, en la ciudad del ruido, de la cerveza caliente y el 
abandono. Aquí, en esta ciudad salvada por tres mujeres desconocidas. En 
la resurrección que yo me hallo, en la que me desentierro el primer día, en 
los abrazos de septiembres lejanos, allí ya te amo. Allí sin apenas conocernos 
tú me salvas, me redimes, me das nueva vida, me devuelves el rostro, me das 
la piel, el oído y el gusto. Allí en esa ciudad salvada me entregas la vida de 
nuevo. Yo te amo, sin mácula, sin pretensión, sin quererlo siquiera. Allí, mi 
salvación, contigo aquí quiero vivir. Lleno de flores y primaveras, de invier-
nos y fríos, de otoños y lluvias, de veranos y mareas.

Contigo, salvadora de cuanto yace al fin en esta llanura de València. Que 
la vida nos desborde, que mi casa sea tomada por tus flores.






