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_alter-ego_

_que morir és no viure lluitant_
zoo

_si no puedo perrear no es mi revolución_
june

_be careful with each other so you can be dangerous together_

_nosotras no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotras_
cristina
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quanta aigua 
s’escorre 
pel llom 
 
si el fum rellisca 
 
cau la pena ai 
 
cau 
 
llaç desfent-se 
 
quin mal gust 
els llavis 
per dins 
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sobra saliva 
per la boca que s’estreny 
a la nit 
que rebenta i no 
 
sobre la taula 
arrapa la morralla 
metralla d’uns altres temps 
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s’enfonsen les teulades 
senceres 
 
de la freqüència 
del tremolor
de las baldosas
de los dineros
de les parets
del formigó 
 
no queden notícies 
 
un brunzit, el seu pol·len 

se vienen abajo
zumbidos
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poeta 
 
i el teu carnet sindical 
 
on està 
 
qualsevol resposta 
 
una excusa 
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em vaig cremar 
el braç
      : 
el forn 

tanca que tanca
tanca que tanca-ho
tanca que tanca no

        no
 
no vaig curar 
la marca
no vaig trencar 
la pena 

        no
 
no en va 
 
es conserva un ferment 
que endevina 
 
certa resurrecció 
 
per entremig 
 
de la locura 
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som les ruïnes 
les ruïnes de la classe obrera 
les ruïnes d’una vella classe obrera 
les ruïnes d’una vella classe obrera que mai va existir 
 
(…) 
 
treballadores de los 100 montaditos, 
la sureña, mcdonalds, burgerking, 
telepizza 
sou una merda, 
però vos estime 
 
treballadores del berskha, 
zara, pull&bear, massimo dutti, 
c&a, 
som la ruïna 
en la qual encara floreix l’alegria 
 
treballadores de mercadona, carrefour, 
aldi, alcampo, dia, lidl, 
sou una merda, 
però vos estime 
 
captadores de socis d’acnur, 
creu roja, unicef, aldeas infantiles, 
green peace 
som la ruïna 
on s’acull l’esperança 
 
teleoperadores d’orange, movistar, 
telefónica, vodafone, jazztel 
sou una merda, 
però vos estime 
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comunity managers, 
freelance del món, 
bloggers i youtubers, 
som les ruïnes 
on s’amaguen les abraçades i l’asfíxia 
 
xineses de les tendes de xinesos, 
paquis de les fruiteries, 
moros dels kebabs i la cervesa a 1 € 
negres del top manta 
sou una merda, 
però vos estime 
 
repartidores de pizza de cap de setmana, 
mares que cuiden de les seues mares malaltes, 
cangurs de dissabte nit, 
malabaristes dels passos de zebra, 
som la ruïna 
que envairà cada racó de les ciutats 
 
 
becàries, falses autònomes, 
les que cobreu mitja jornada 
i treballeu 12 hores 
dones de servei domèstic, 
sou una merda 
però vos estime 
 
treballadores de fnac, la central, 
la casa del libro, mediamarkt, 
som la ruïna 
que espanta els valents 
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(…) 
 
som les ruïnes 
les ruïnes de la classe obrera 
les ruïnes d’una vella classe obrera 
les ruïnes d’una vella classe obrera que mai va existir 
 
som 
la merda cantant i dansaire del món 
 
i si pensàveu que havíem marxat 
comenceu a tremolar, 
perquè hem tornat 
i ja pràcticament 
no tenim 
res a perdre 
 
som 
la merda cantant i dansaire del món 
 
i hem vingut 
per a ser el malson que intoxique els vostres somnis 
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_poetry is not a luxury_
audre

_wages for housework_
silvia

_la mujer que habla_

_estic lluny, estic molt a prop_



entre
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COMISSARI. Per Zeus, del primer que vull assabentar-me és 
d’això: amb quina idea heu tancat la nostra ciutadella?

LISÍSTRATA. Per a posar en lloc segur els diners i perquè no 
lluiteu per ells. 

COMISSARI. És que lluitem pels diners?

LISÍSTRATA. Sí, i també per ells s’originen tots els altres 
xivarris. Pisandro i els que caminen darrere de l’admnistració, 
per a poder robar, armaven sempre algun xivarri. Així que 
aquests, que facen el que vulguen amb aquest assumpte, que els 
diners ja no hi ha forma que els agafen. 

COMISSARI. Què és el que faràs? 

LISÍSTRATA. Això em preguntes? Els administrarem nosaltres. 

COMISSARI. Que vosaltres els administrareu? 

LISÍSTRATA. I, per què et sembla xocant? No som nosaltres les 
que us administrem la casa? 

COMISSARI. Però no és el mateix. 

LISÍSTRATA. Com que no és el mateix? 

COMISSARI. La guerra, cal fer-la comptant amb eixos diners. 

LISÍSTRATA. Però el més important és que no cal fer la guerra. 

COMISSARI. I de quina altra manera estarem fora de perill? 

LISÍSTRATA. Nosaltres, les dones, vos salvarem. 
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COMISSARI. Vosaltres? 

LISÍSTRATA. Sí, nosaltres 
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la pressa per acabar aquest vers 
va haver d’existir 
que no hi haja notícia d’ell 
 
la sospita es torç 
aquells ulls han patit tortura 
però el temps no arriba 
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un paradís diu anuncia: 
vine. gaudeix. no mires. 
no et mogues. tremola 
 
res prohibit. 
no existeix l’odi       ja 
les monedes. l’odi de. 
les monedes. 
 
una algú va contar una revolta. 
va cantar. queda suor. 
incubadores. provetes. 
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jo volia ser poeta de podemos
jo volia ser poeta de podemos
pero no pude
me abstuve
me abstuve

eslògans per a pablo
eslògans per a pablo
a canvi unes monedes
pero no pude
me abstuve 
me abstuve

m’oferiren otro oro
oltro oro i ara oltra
pero no pude
 
i és que 
 
el quilo de aguacate 
molt car en eixa tenda 
 
fem el que s’espera 
de nosaltres 
 
hi ha dones

desig 
venjança 
enfiladisses mutilades 
en sus cabells blancos 
 
i és que 
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hi havia una cel·la 
el carceller va oblidar-la 
malgrat haver comprés 
el valor dels diners 
va deixar un llibre obert 
va preguntar  
per alguna crisi 
de la qual haguérem d’escapar 
 
i és que 
 
no vas demanar la limosna 
i jo no arribe
renda mínima 

i és que
vull publicar 
un periòdic amb vosaltres
universal
sexy
purpurina
universal 
 
repartir-lo quan vinga 
la masa. -eixida
del metro- buah
que sofoco- quan 
la borsa de valors 
òbriga les portes 
per a deixar passar

les hsitòries de la iaia 
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i és que 
 
un pulmó expulsa 
dels alvèols 
als mercaders 
 
vaig entendre llavors 
que no hi havia mercat 
 
encara que 
s’acumulen
coixins
barrancs  
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una pista de ball. 
l’horitzó. el monstre. 
abans d’un poema 
calibre les possibilitats 
de menjar pa. 
sempre. o no hay trato. 
 
estic esperant al fet que 
algú ingresse en el meu compte 
les promeses pendents. 
mentres tant/ trenque el carnet 
sindical/ que mai vaig tindre

 qui sembra misèria 
no està convidat al dancehall
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poetry against google, fatherfuckers

nothing passes,
not like a desert,
you know, in a desert 
you need eyes,
you have the sky
and the sand that changes
but not.

nothing passses
now
nothing now
nothing passes 
like a political party headquarters
no party
nothing
no party
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we only want to move the ass
play on youtube
win money to destroy money
win a lot of
win money to destroy things
destroy to win

and never show you the trick

it is not dangerous
it is too funny for be a game

win money to burn it
and break down your office
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it never finishes
not like sea, universe or old marxist history
more like an anorexic girl
who kills you with her tears
or maybe her sweet sweat
that you don’t have notice about

every night it doesn`t start again
it only exists
always
remains in the cold blanket
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[smash] 
 
crema bitllet: 
delicte punible 
 
véndelo 
eterno/ vale/ todo lo que puedas 
 
su precio/ monedas 
 
el contorn no es trenca 
 
crema bitllet: 
codi penal 
 
imagina que dolent / el treball 
que et donen diners 
imagina que diners 
que dolent que 
 
arriben sorolls 
 
crema bitllet: 
destrueix públic 
 
arriben de la sintagma 
 
aquell rise up 
 
aún y aunándonos 
 
people 
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la gravetat de desitjar-ho 
impredictible 
: 
sororo 
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_era mucho más bonito ser un grupo de amigos (…) pero hay un fin 
superior que es el intento de cambiar la sociedad y el país_

pablo

estamos obsesionados con crear partidos políticos, y lo que 
necesitamos es un sindicato

césar

the anarchists are desperate for something to smash 
kate
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el rico no es dinero, el rico tiene dinero. que los ricos pueden ser pobres 
toda la vida aunque tengan un millón de dólares guardados, tu sabes 
lo que te digo. y pueden ser igual de pobres. no van a cambiar. alguien 
que sólo tiene dinero no es dinero. ser no es tener. (...) nosotros sin 
dinero no nos vamos a morir, nosotros trabajamos. se trata de una 
mentalidad, es una educación. es como te han educado. si vas a la 
escuela sabes algo, pero si te quedas en la calle te educas de esa manera. 
es algo que tienes aquí. ser dinero es una mentalidad. somos dinero, 
pero somos más que eso también.



entre
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Estem en calma chicha: ací no passa res. Perquè no tenim arrels, 
levitem en aquest no-res al qual som nouvingudes. Si haguérem 
nascut ací no podríem pesar-ho. No sabríem ara que el no-res és el 
més lleuger, vaporós, escuma de cervesa o purpurina o una pàgina 
arrancada d’un llibre vell —La conquesta del pa, probablement. Si 
haguérem nascut ací no podríem mesurar-la. No explicaries cada 
pas dels dos quilòmetres que separen un dimecres d’un dijous, o 
els tres al barri de moda si el metro arriba al divendres.
 
Perquè no hem nascut ací podem encara sorprendre’ns. “Doneu-
los la calma”, van dir, confiant que prop dels trenta oblidaríem: 
les hormones a l’esquerra, el pòster del 36, les ànsies de martell. 
smash. L’erm: bucle d’esdeveniments de facebook, treball precari 
i autobusos d’anada i tornada; la plana. I ací, en ella, en la plana, 
perquè no hem nascut ací podem notar-la. Recórrer-la. L’arruga. 
Agafa cadascuna un extrem, s’estira, s’espaia, un lloc s’obri, la 
sorpresa s’habita.
 
Ací no passa res. Ací no passa mai res. Ací mai passa res excepte: 
les cures sí passen, els presents passen, i la pasta amb tomaca, 
passa el perreo, passa la ràbia si li la convoca, un tall de pèl, 
pintura de paret blanca, passen fins i tot els llibres, passen 
—com poden— els seminaris, els desitjos sol en madeixes, 
les il·lusions de créixer-nos, les pors de canviar-nos, passen 
les festes i les terrasses, passen els recitals i les expos, passen 
les claus, passen les ganes, passen els bars, eres amiga? Passa. 
 
Perquè no tenim arrels podem acollir-nos 

magda lasheras
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ja les avaries les trucades les solucions per ara 
ja la nòmina esperar-te a l’eixida 11 de la nit 
ja les beques que van quedar esperant en les reunions 
ja les manifestacions sempre fan sabor a poc aguanta 
ja els calcetins volta i volta llavat i volta i 
ja la paret que sembla una arruga molt llarga infinita 
ja el calendari mentider d’un altre any de quan érem menuts 
ja un hotel on una nit una cervesa una pel·lícula 
ja segueix sent possible si algú convoca una ràbia 
ja es desborden els plats però també es trenquen 
ja lumbàlgia una baixa laboral sense cobrar un cèntim 
ja un munt de carpetes un munt de paper en brut 
ja el bany que mai està net que sempre s’embossa 
ja el tren els bitllets barcelona buenos aires un somni 

10044,58 km 
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va passar la crisi/ de sobte 
 
de sobte teníem treballs de merda i arribàvem a final de mes 
de sobte ens quedaven els caps de setmana les amigues 
de sobte hi havia 1000 policies i 1000 policies no estaven morts 
de sobte érem 1 de 5 milions de votants sense suor 
de sobte menjàvem verdura ecològica sense pena ni glòria 
de sobte el 17 de novembre era el 17 de novembre era el 17 de 
novembre 
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la casa on jo visc la pintaren les amigues

obrírem les finestres, arrossegàrem un sofà
brindàrem en el sòl, menjàrem en el sòl

trobàrem restes d’un naufragi,
respiràrem una olor intensa, tabac i gos
carregàrem els mobles esquena contra esforç

la casa que jo habite la batejaren els seus peus

dos llits esperen que arriben des de lluny
siga quan siga un plat com a excusa, una taula
de cristall que no trunque l’important:

cabem juntes sòcols unflats a l’estiu
per a un sostre alt solament queda una mirada sense seny
els buits de rajola falsa no valen amb prou feines
menys que una cortina que no salva les distàncies

la casa on jo visc                          les meues amigues 
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et vas alçar 
amb una rajola en el pit 
 
una rajola 
és dura 
pesa 
després de la fi 
de la bambolla immobiliària 
és quasi inútil 
solament serveix en els somnis 
profunds i nihilistes 
ja saps 
hi ha una rajola 
l’agafes 
amb força 
la llances a la policia 
 
una rajola 
és una casa 
 
en una casa 
s’acullen les amiges 
la família escollida 
bé 
açò també 
pot pesar 
fer una mica  
de mal 
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però siga com siga 
la rajola 
estarà ací 
per a construir 
aquella casa 
que omplir de gent 
una casa 
que no serà perfecta 
clar 
però després de tot 
una casa 
les seues tristeses 
les seues alegries 
una casa 
una vida 
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escribo poemas a dos metros del apocalipsis 
–un día anular......–con una hoz de tierra 

en las postrimerías de mi tiempo de mi mundo de esta edad 
sin uñas 

escribo poemas, 
anillado al amor como un niño amansado. 

 
(...)

 
todo el mundo lo sabe, 
todo el mundo lo espera 

 
mientras tanto contesto 

(delante de una mano que conduce a mi hijo) 
que nunca como ahora 

fue más lícito escribir un poema: 
 

este 
.........poema 

que hinco en la tierra, empuñando una hoz. 
 

: sí,......yo escribo todo esto  
a dos metros contados del apocalipsis 

–un día anular......–con una hoz de tierra: 
 

juan......(que me acompaña)......ha soltado mi mano 
 

y, unidos en la dicha, 
contemplamos sobre el curso del agua 

 
......(juntos)....(para siempre) 

 
el fin y la caída 
del Capitalismo. 

enrique falcón
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en la caiguda 
en la caiguda 
una niña en villaverde 
un corró en l’aigua 
en 
la tristesa d’allò petit 
inassolible 
en 
allò bonic d’unes dents 
el seu desordre 
porteu ací 
els vostres crits 
suors 
alegries 
 
just llavors 
ja s’han passat 
les autòpsies 
vibra tot 
quasi 
un moment permutable 
 
hi ha un moment 
no hi ha un temps 
no hi ha un temps 
no hi ha un temps 
en la caiguda 
en la caiguda 
res es pot 
ja 
res es 
ja 
res 
a punt 
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es frega 
és tendre 
dol 
és bla 
dol 
és impossible 
 
en la caiguda 
no hi ha un temps 
és 
en la caiguda 
dels temps 
que pot mirar-se 
u mateix 
en les escapatòries 
rastrejar 
els clarobscurs 
els desastres 
 
quan es tremola 
vull cridar-te 
dir-te 
et necessite 
de tal manera 
que una línia recta 
quede trenada
i trencada
tot a l’hora 
 
en l’instant 
en la dificultat 
aquest poema 
l’amagaré 
és una promesa 
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perquè així perdure 
tot allò prohibit 
 
en l’enfosament 
en la tos 
ajuntant en 
la boca els penediments 
què es pot 
què és inevitable 
què es pot 
després 
 
hi ha una supervivència 
ho saben els metalls 
es fonen 
perdura 
l’amor 
i no va haver-hi prediccions 
i per açò 
 
en l’arruga de 
aquesta terra de 
cada fusta 
podria ser 
malgrat l’aigua travessant 
cordons 
nusos 
cors 
intravenosos 
 
en la caiguda 
de sobte 
ja 
de sobte 
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una altra bellesa en l’esquena 
una altra manera 
diferent 
de dir-nos el desig 
: 
açò passarà 
com una corda 
i no te n’adones 
 
en els sotracs 
en el pànic 
ve una corba 
creus que 
avises de 
preveus quan 
 
en les escales 
en la pols 
en el sol d’entre els sorolls 
tal vegada 
 
en altres distàncies 
altres adreces 
tal vegada 
 
derrotar-se 
al vostre costat 
em salva 
 
en altres apostes 
són 
uns altres els senyals 
inassumibles en la veu 
inadmissible 
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una dona diposita 
allò amb què plora 
perquè no puga ser 
desvetlat 
i espera 
 
en la caiguda 
en la caiguda 
un plat 
però no esclata 
no es trenca 
en mil trossos 
solament una osca 
aquell tros 
ridícul 
victoriós 
 
en el naufragi 
immediat 
en l’almoina 
la humitat es dilata 
l’estiu 
serà horrible 
els animals 
amputats 
embogits 
violats 
massacrats 
estan amb nosaltres 
són la nostra derrota 
i no diuen res 
no demanen res 
claudiquen 
quin poema 
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en el turment 
en la locura 
hi haurà un riure 
alçat 
serà la teua 
una pell incandescent 
un dolor 
que ve de latituds allunyades de l’Estat 
més prop de 
la teua forma concreta 
de balancejar les extremitats 
així és un estatut 
per a un govern innecessari 
 
en els porus 
en el desastre 
per a què servirà 
haver renegat la veritat 
contrafet 
els músculs 
un a un
i si aquesta és una pregunta 
és la pregunta d’un covard 
 
en la caiguda 
de sobte 
en la caiguda 
alguna cosa imprevisible 
alguna cosa 
que escapa 
se’n va 
 
en l’espasme 
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en la por 
trànsit 
milions d’obrers xinesos 
es desplomen sobre el sòl 
contra el sòl 
milions 
i si 
i si caminaren en un sol terratrèmol 
en un sol dubte 
 
en la longitud de la sal 
en els ports corruptes 
no hi ha ferides 
perquè el dolor 
és abans 
com els amors 
abans 
tot abans 
tot 
: 
una premonició 
un dimoni entrellaçant 
un dimoni entrenosaltres 
un dimoni que ens guareix 
xicotet parèntesi 
entre el taronja 
un dimoni que era una belladona 
entre l’espantall 
arrancant 
una agonia 
una agonia 
una agonia 
a l’interior 
per darrere de pel bescoll 
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de per darrere de 
mai de per darrere 
així vénen 
a mentir-nos 
però 
no volem 
eixes mentides 
les seues mentides 
els volem radiants 
o radioactius o putos 
 
en la fugida 
en la rebotiga 
estem arreplegant 
monyons 
chernoviles adorables 
ocellets per a carn 
barata 
àcid a les glàndules 
és el nostre 
present 
és 
per a vosaltres que tant 
ens heu compartit 
 
en la comissura 
en les comissaries 
les teues paraules que 
cercant una arruga 
encertant en allò diví 
presagiant l’arravatament 
però són les teues paraules 
les que ixen a flotació 
amoriando els blats 



59

insubmisos 
fa segles 
 
en les endevinalles 
en les amputacions 
qualsevol història 
no val 
ni el paper que ressuscites 
doncs 
les teues paraules no tenen buit 
perquè no han vist 
que sota l’aigua es bandeja 
la terra 
com una avaria incurable 
plores 
alletes 
 
en la caiguda 
en l’univers 
els estels 
contaminats 
o invidents 
o insignificants 
perquè la sang 
es corre i es corroeix 
entre 
la catàstrofe 
d’un món 
a mig travessar 
 
en la clausura 
en l’advent 
en la voràgine 
la grava acumulada 
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entre les guerres 
la destrucció de la màquina 
 
en la caiguda 
en la caiguda 
prevarica la roba 
avisos de socors 
socors de pena 
preval 
el colp 
abans 
del colp 
en la caiguda 
una mà 
sembla que bastara 
sembla que una selva 
que una dona 
que una altra dona 
lligada 
un tronc 
una dona pròxima 
una branca 
una selva 
una destrucció 
nostra 
per a aquest poema 
aquest delicte 
un cor absurd 
 
en el deliri 
en la blaüra 
quin somni 
quina finestra 
quina bellesa 
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quin aprenentatge 
quina llum 
artificial 
en el nervi 
en la baralla 
quant dura 
quant ressona 
quant es ve 
quant a baix 
quant costen 
les flors boniques 
 
en la caiguda 
en la caiguda 
amiga 
no acabaré 
aquest poema 
perquè encara queda 
molt per estimar-te 
encara cap 
la manera 
de trobar-nos 
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la caraluz no conté l’alegria 
entrant pel seu robatori 
pretén solament donar al play 
i les seues víctimes tenen de tot 
però els falta innocència 
 
no vas a darme un beso?
no vas a darme un beso? 
 
la veïna veïna va pagar 
pel seu compte 
per la seua porta nova 
on es prega 
o tal vegada el seu marit 
 
hores llavors maten; 
era d’origen cubà 
era per un assumpte 
ja saps 
 
tot açò passa i la caraluz 
llança les claus 
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com a carn d’alpaca no es menja/ llanda 
com habita barata es travessen/ ganes 
com a terrassa : primavera antenes, calcetins 
així torç el carrer/ tuércelo / finestra de socors 
 
com a pasta amb tomaca no hi ha dia/ birra 
com a llum apagada la manta/ mancança 
com esperar la paraula i que interrompa/ una altra 
així una llar es construeix cada dijous 
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me gusta tu corte de pelo
no ho oblidaré mai 
aquest poema servirà 
per a recordar-ho
 
vam fer una foto 
i encara que tu no eixies 
si la vam fer va ser pels teus cabells 
-de fet diria que la vas fer tu- 
 
me gusta tu corte de pelo 
ara estic escrivint açò 
i el teu cabell ja haurà crescut 
estaràs fent una mudança 
ja no es notaran los trasquilones 
però les dos sabem que estan ací 
-hi ha coses que perduren- 
 
mentre no pagues per un tall 
tot està bé. promet-ho 
promet que no aniràs a la perruqueria 
tu eres més valenta que jo 
en algunes coses com aquestes
 
me gusta tu corte de pelo 
el que més que el tallara ella 
ibas tú a creerte que aquest poema 
era sols per a tu 
és per a vosaltres dos que tant 
us voleu, que mai aneu 
a ser professionals de la perruqueria 
 
comporta massa temps 
fer-ho bé quan en realitat 
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solament fan falta els cabells,  
unes tisores, vosaltres dos
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entre
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En un dels últims escrits abans de la seua mort, en 1992, Felix 
Guattari es va mostrar molt interessat en les experiències sindicals 
de nou tipus que s’estaven desenvolupant en aquells dies a Xile: “Els 
militants del ‘sindicalisme territorial’ no es preocupen únicament 
de la defensa dels treballadors sindicalitzats, sinó també de les 
dificultats que troben els desocupats, les dones i els xiquets del 
barri en el qual està situada l’empresa. Participen en l’organització 
de programes educatius i culturals, s’impliquen en problemes 
de salut, d’higiene, d’ecologia, d’urbanisme”. Aquest és un bon 
exemple dels “moviments aberrants”. Imagine que és alguna cosa 
semblant al que anomenes “plebeyismo obrer” a propòsit de la 
proposta de John W. Cooke. És un sindicalisme “tèrbol”. Guattari 
afig: “Aquesta ampliació del camp de competències de l’acció 
obrera no està molt ben vista per les instàncies jeràrquiques de 
l’aparell sindical”. L’augment aberrant de la potència d’actuar 
és així el que l’estructura sindical clàssica no pot suportar en el 
sindicalisme territorial, al com podríem qualificar d’“esquizoide” 
o de “maquínic”, segons la terminologia guattariana.

L’oposició que Guattari va establir entre “estructura” i “màquina” 
és coneguda. Un sistema maquínic es desenvolupa de manera 
disyuntiva, polifònica (polívoca), és a dir, en diàleg permanent 
amb un Tot Fora, a diferència d’allò estructural l’articulació de 
la qual és conjuntiva, biunívoca. En una organització sindical 
«neta», modelada segons la representació estructuralista, els agents 
col·lectius d’enunciació han de quedar sotmesos al subjecte de 
l’enunciat, és a dir, a la consciència en la qual s’encarna l’interés 
de classe (“Nosaltres, obrers, reclamem…”).

Un grup estructuralment organitzat determina la seua potència 
a partir de la lògica de “ser” (un obrer és obrer), amb l’objecte 
de produir un robust (contra-)poder homogeni (imposar el 
reconeixement de l’interés de classe a l’Estat com a “model de 
realització” de l’axiomàtica capitalista mundial), mentre que un 
grup maquínic cerca ampliar o augmentar a l’infinit la seua pròpia 
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potència segons la lògica de “i” (els obrers i els desocupats i les 
dones i els xiquets i…), produint de zero una nova subjectivitat 
a cada addició transversal. Reprenent la distinció sartriana, 
Guattari anomena «grup sotmés» al primer i «grup-subjecte» al 
segon, però al mateix temps diu que, fins i tot en un grup sotmés, 
sempre hi ha línies de fugida per les quals els agents col·lectius 
d’enunciació es desterritorialitzen en o, la qual cosa és el mateix, 
es reterritorialitzen sobre connexions disyuntives, processos 
maquínics. És a dir, l’estructura és una particular “economia 
restringida” en l’“economia general” maquínica dels fluxos. 
Guattari afirma així la primacia ontològica del “procés” maquínic 
sobre “l’estat” estructural (fins i tot allí on la relació de primacia 
apareix al revés des del punt de vista epistemològic, tal com es 
dóna en el cas d’una organització sindical clàssica).

El sindicalisme territorial xilè va connectar un “mitjà” barrial amb 
un “pla de consistència”, i es va reterritorialitzar sobre o va crear 
un nou concepte de terra. Precisament en aquest sentit es va dir 
“territorial”. Sobre el pla de consistència així creat, la potència 
sindical s’augmenta a l’infinit en la seua articulació disyuntiva, 
maquínica: un obrer es desterritorialitza en un esdevenir-tot-el-
món, mentre tothom (els obrers, els desocupats, les dones, els 
xiquets) es reterritorialitza al mateix temps sobre un esdevenir-
revolucionari, és a dir, sobre un procés desitjant no sotmés a cap 
subjecte d’enunciat.

En “L’abecedari”, Deleuze diu que u entra en un esdevenir-tot-
el-món a partir del moment en el qual “percep l’horitzó” i “(es) 
percep a l’horitzó”. Què s’ha d’entendre per “percebre l’horitzó”? 
És percebre, per exemple, el fet que en el sistema capitalista l’interès 
de classe obrer no és compatible amb el de les dones. Com ens 
repeteix Silvia Federici, els obrers masculins no poden establir la 
seua aliança social amb els capitalistes sense esclavitzar les dones, 
sense colonitzar els úters. En aquest sentit, l’esdevenir-dona d’un 
obrer és una catexis inconscient de desig “contra naturalesa”. Però 
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la percepció de l’horitzó també concerneix a les pròpies dones. 
Si bé és cert que les dones necessàriament lluiten pel seu interès 
(“nosaltres, dones, reclamem…”), no ho és menys que en la 
seua lluita arriba un moment en què perceben el fet que la seua 
reterritorialitzacó sobre un estat majoritari no es pot fer sense 
deixar que l’axiomàtica capitalista cree altres minories explotades i 
dominades. Les dones mateixes han d’entrar en un esdevenir-dona 
i, a través d’aquest, en un esdevenir-desocupat, en un esdevenir-
xiquet, etcètera. Solament es poden fer esclatar els engranatges de 
l’axiomàtica capitalista mundial quan tothom es reterritorialitza 
en un esdevenir-minoritari, en un moviment aberrant o en un 
procés esquizoide, invertint cadascú la subordinació paranoica de 
la producció desitjant a la catexis preconscient d’interés”.

 
Jun Fujita Hirose, 22 de febrer de 2018 





&



73

qui té el cos 
tacat d’alvocat? 
imagine unes articulacions 
ballant 
diminutes 
devorant 
 
s’unta el pa amb colacao 
mi amor 
banyat en oli 
mi helmano 
així com s’estima 
és possible? 
depèn de les hores 
externes al llit 
 
en el país de las santeras 
feia falta la destrucció 
una princesa per sota 
de la dictadura 
alguns llibres terribles 
en el pes d’una esquena 
 
quant amor cap 
en tan poc cos 
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un encisam horrible 
              : 
l’ocupació del pes 
els pesos del treball 
el menjar barat 
el got en boca 
aliena l’arròs 
la internacional low cost 
 
unes dents més fora 
uns propis 
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es dol tot el cos 
es desitja 
es diu i s’amaga 
la mà agita 
es desconeix culpable 
però tu 
 
imagina la grip 
: 
després la memòria 
milions de persones 
/invocals/ 
una paret que cap tot 
el somriure més bonic 
termòmetre : pèrdua 
redivivo un oceano enterito 
per la boca del lavabo 
solecito de un otoño
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a l’hivern 
l’únic senyal d’un recer 
a la intempèrie 
 
el teu desig 
 
la recerca d’altres 
latituds 
a l’interior del pit 
 
una fe, un amor 
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hem vingut dels terratrèmols
tants anys
des que vam trencar l’esquina
arribant poc a poc als llavis
o la batalla que ens espera

després,

què ens queda? 
si hem sigut devorades
què ens queda? 
si s’amaga la nit derrotada
què ens queda? 
llepar les portes tancades
caminar baix la sal com xiquetes 
destruir les arenes truncades

ens està ofegant
ens està ofegant el camí
mentre oblidem mirar a la detra
mentre oblidem mirar a l’esquerra
ens està ofegant

i estàvem buscant l’eixida
fugir per d’amunt l’espurna
advertir la pols que està per vindre

córrer sense presa però
córrer a soles però
córrer contra terra deserta però
de vegades no podem
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s’amplia l’univers i ara 
és com una formiga
que cau de dalt la taula
i sobreviu : així... així... així la por

cobrint els dits que no arriben
cossos ballant, la suor,
l’alegria que ve de lluny,
la llum fins a no molt tard;
tenim poc, però tenim temps
tenim foc, però tenim la tempesta?
temem tot, però ens tenim nosaltres

l’amor un tranvia una paraula : tremola
l’amor un maluc una mirada : batega
l’amor una promesa una abraçada: no pot més
l’amor plors l’espera pacient: aguarda
l’amor una escala un soroll: rebenta

vam dir que érem poble, ciutat,
una assemblea d’arbres salvatges sense cura
però som molt menys: camp
arrels buscant l’aigua

trena voràgine la calma després
no volem descansar ara no
que ha vingut la tardor i es conserva calenta
és hora de trobar la fusta el caliu
preparar la llar per a quan vinga l’orgia
saliva porus els carrers del nostre barri
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hi havia una lluita, una vaga un jovent rebel
hi havia un somni unes birres un pas endavant
hi havia uns carrers una llengua una batalla pendent
hi havia les nits l’esperança un crit sense fi

hi havia una promesa un jurament una amistat
hi ha una promesa un jurament una amistat

hi ha una feina de merda un lloguer que pagar
hi ha una promesa un jurament una amistat
hi ha una distància unes hores de viatge 
hi ha una promesa un jurament una amistat
hi ha un temor soledat de migdia un malson
hi ha una promesa un jurament una amistat

després

ens quedarem nosaltres ací encara lluitant
ens quedarem juntes ací resistència
ens quedarem abraçades ací contra tot
ens quedarem amant-nos ací amant-nos
solament això solament

tenim una promesa: l’amor
tenim un jurament: l’amor
tenim la nostra amistat: l’amor
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si pogueren 
caurien 
com la mort 
 
si pogueren 
vestirien 
un infern 
 
si pogueren 
ho comprarien 
per unes quantes 
 
però mai hi ha 
 
van tenir un incendi 
i no ho van salvar 
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ai mare meua 
quina ritme la teua pell 
bifurcada 
amb els rajos del sol 
 
acullá les tempestes que són 
són de debò 
són al son del dolor 
eixa pena chiquita 
que es va trencant 
gota a gota 
suor a suor 
 
que bonic pensar-te 
en eixes hores de somni 
pròfugues 
diagonals 
ballant per dins 
dels vents
profunds 
els cabells en un monyo 
els dits 
que s’embullen 
ells mateixos 
sincers 
igual que estimes 
i tremoles 
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con mis amigas
mis hermanas

mi crew
mis compas
mi manada
mi banda

mi sindicato
mis panas

mi comuna
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aquest llibre podria haver-se anomenat en algun 
moment impasse, calma chicha, motí, revolta, 
entre, després, extra
 
aquest llibre va ser escrit en moments eufòrics una 
vegada acabada l’eufòria, la febre que dura més del 
que hauria
 
aquest llibre podria haver sigut escrit a 2, 4, 6, 8, 
26 mans
 
aquest llibre que ni és llibre ni és poemari ni és 
antologia que si per ventura és un llaç malparit 
(desfent-se) de textitos quasi a l’atzar, que se rozan 
i es donen calor i s’agraden o es repel·leixen així 
depén un poc de l’ocasió
 
aquests poemes que volien semblar-se a un a pista 
de ball on no para el reggueton però que vaja ni de 
lejos ho han aconseguit
 
aquest regust a pamflet bonito i barato, que no ens 
cansem mai dels pamflets i de córrer i del desig
 
aquests versos que són més una excusa, una altra, 
per a retrobar-nos totes o algunes o noves amigues

 
suma i sigue

julia martin



87

i sara
i magda
i andrea
i milena
i linda
i laura
i sami

i sandra
i julia
i paula

i begoña
i sara

i carmen
i anthyma

i marta
i anna
i irene
i mar
i joan
i jordi

i quique
i gonzalo

i juan
i carlos
i mateo
i felipe

i





Caliu Espai Editorial pretén ser una eina de creació de 
discurs per als moviments socials. Un instrument edito-
rial que contribuïsca a generar sabers des de la cultura 
popular, en català i amb voluntat transformadora de la 
realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per a fer front 
a aquest sistema socialment injust i mediambientalment 
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la 
reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar 
espais propis que treballen en la construcció d’alternati-
ves al model hegemònic. 

Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport. 
Amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre 
projecte editorial, promocionaràs la lectura en cata-
là i la cultura popular i valors com el cooperativisme i 
l’assemblearisme. Subscriu-te per 40 euros a l’any i re-
bràs  els quatre llibre que editem cada curs, algunes de 
les publicacions extra que editem durant el curs i el llibre 
que tries entre els publicats els cursos anteriors. A més, 
t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.

També vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres 
crítiques o suggeriments sobre els llibres o el projecte a: 

editorial@caliueditorial.com




