
“Projecte A és una idea llançada al món, que pot 
ser una de les moltes respostes perquè el movi-
ment anarquista puga eixir del seu gheto polític, 
de debats infecunds, per a tornar a tindre pes en 
la vida quotidiana de la gent que normalment no 
s’interessa per la política, mitjançant projectes 
pràctics viables, solucions a la vida”. Amb aquest 
objectiu, explicat per l’autor del llibre que tens a 
les mans, s’edita Projecte A en català.

A més, el llibre està prologat pel projecte comu-
nitari L’Horitzontal, que dona eines per a enten-
dre el Projecte A d’una manera contextualitzada 
i a partir de pràctiques concretes, per a comple-
mentar els aspectes teòrics del projecte. Tot ple-
gat per a generar infraestructures i experiències 
llibertàries que ens permeten viure la vida en 
comú. pr
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Viure el comú per transformar  
la societat
Pròleg
L’Horitzontal
El fil negre de la història

D’on venim? Per què la metàfora del fil? El fil ens parla de tres plans 
sobre els quals ens pensem: l’històric, el geogràfic i l’emocional. 
Fa no tant, posem cent anys, a la península Ibèrica, les persones, 
si més no la majoria d’aquestes, aquell poble pobre i en general 
rural, vestien roba feta per elles mateixes o per les seues veïnes. 
El que hui dia anomenem consum local, autogestió. El que en 
aquells dies s’anomenava misèria, necessitat. Ací comença el reco-
rregut del nostre fil: les mans d’un poble famolenc… i acostumat 
a lluitar pel pa. Al llarg dels segles XIX i XX trobem a la Península 
innombrables episodis de motins, protestes, insurreccions. I en 
moltes d’aquestes vibra amb força un rebuig quasi innat cap a 
l’autoritat. El fil, una fibra que s’entrellaça amb unes altres, que 
qualsevol pot cosir; que després de samarreta és drap, que cobreix 
del fred, que, si és necessari, pot cremar. Som fil, fil negre.

No caurem en mitificar el passat: clar que en tots aquests pro-
cessos de lluita social va haver-hi persones molt conservadores, 
ancorades en velles tradicions, apegades a l’Església. No és casual 
que Andalusia, amb una població molt vinculada al culte religiós, 
fora una de les regions on més s’estengueren les idees llibertàries. 
Alguns historiadors han emprat, per a referir-se al fenomen de 
manera despectiva, el concepte de “rebels primitius”. Nosaltres 
ho pensem amb orgull, perquè sabem que per a la revolució és 
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indispensable una bona dosi d’esperança. I per a eixa esperança, 
ens necessitem juntes. Tenim esperança perquè ja hem conegut, 
ací i ara, que poden multiplicar-se exponencialment la resistèn-
cia i l’amor si romanem unides. Com els brins de fil. No som 
ingènues, no parlem d’un optimisme babau. Som conscients que 
portem segles de derrota. Però en la derrota, porosa, hi ha hagut 
incomptables victòries…

… al crit de “declarem el comunisme llibertari!” diversos po-
bles van viure, per hores o dies, l’anarquisme en les seues carns 
durant la dècada dels 30 del segle passat. A això se li va anomenar 
“gimnàstica revolucionària”. No importava que no hi haguera un 
context de conflicte generalitzat, calia anar practicant per a quan 
arribara la revolució social. Que estava a prop, pensaven. I no 
s’equivocaven: arribaria per un breu període de temps en l’últim 
any de la dècada. El cas més famós és el de Casas Viejas, però va 
haver-hi desenes de situacions equiparables. Els més convençuts 
dels anarquistes del poble acudien a l’Ajuntament, el prenien, his-
saven la bandera negra, abolien els diners i la propietat privada, 
declaraven el comunisme llibertari.

Així, seguint el fil negre de la història, en 2018, nosaltres de-
claràrem també l’anarquia per a les nostres vides: abolírem la pro-
pietat privada a la nostra casa i vam començar a compartir els 
nostres salaris sense distinció entre unes i unes altres; decidírem 
reduir la nostra dependència respecte als diners i algunes de nosal-
tres ens vam posar a treballar a l’horta per a proveir-nos del nostre 
propi menjar; vam voler negar que som totes iguals i acceptar la 
diversitat, vam assumir per norma el clàssic “de cadascuna segons 
les seues possibilitats i a cadascuna segons les seues necessitats” 
i, sobre la base d’això, repartírem els treballs domèstics. Tot això 
no ho vam fer perquè sí, ho vam fer perquè venim d’una tradi-
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ció militant, combativa. Perquè desitgem viure tot el que puguem 
al marge de l’Estat, el capital i el patriarcat. Tot el que puguem. 
Sabem que no hi ha un “fora”. No volem la puresa de les idees. 
Volem la vida. La vida plena.

Del gheto a la comunitat

Com s’explica al Projecte A, l’anarquisme ha adoptat un paper 
marginal. Amb la por d’assumir contradiccions s’ha retirat al que 
s’anomena el “gheto” i, majoritàriament, s’ha limitat a una lluita 
simbòlica i discursiva amb molt poca incidència social pel que fa 
la transformació de les condicions materials de les persones, és 
el que en el llibre s’anomena “anarquisme pamfletari”. Si volem 
transformar la societat no podem generar discursos radicals sense 
tindre en compte les condicions de la vida i actuar per garantir 
una vida plena, tot i que aquestes pràctiques ens puguen semblar, 
a priori, reformistes. Para ver el suelo hay que pisar el barro, diu una 
dita llatinoamericana.

Per a canviar la dinàmica de l’anarquisme pamfletari, Horst 
Stowasser proposa un ideari basat en l’”anarquisme viscut”, que 
queda recollit en el llibre que tens a les mans: el Projecte A. Segons 
l’autor “és un projecte l’estructura del qual permet un canvi direc-
te i immediat de la condició social dels seus components, així com 
de parts de la població local”, que “busca el contacte amb la ‘gent 
normal’ que ens envolta, oferir-li models més enllà de l’exòtic, 
palpables, capaços de respondre a les exigències més banals igual 
que als somnis més utòpics d’una societat futura. Embrutar-nos 
les mans amb els problemes de la vida real, sense oblidar la meta”.

Un aspecte central del llibre és buscar la manera de trencar 
amb la separació de tres aspectes cabdals en les nostres vides: la 
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vida privada, el treball i la política. Stowasser entén que els tres 
formen un tot i que s’han de relacionar. Per a tractar aquest tema, 
nosaltres parlarem de comunitat, treball productiu i militància.

La comunitat, com explica Federici, “no ha de ser entesa com 
una realitat tancada, una agrupació de persones amb interessos 
exclusius que se separen d’altres, sinó com una qualitat que es 
refereix a les relacions, un principi de cooperació i de responsabi-
litat cap als altres i cap a la terra, els boscos, els mars i els animals”. 
Aquests principis es relacionen amb la idea d’interdependència i 
d’ecodependència per a sostindre la vulnerabilitat de les nostres 
vides, com explica Pérez Orozco en el text Políticas al servicio de la 
vida: ¿políticas de transición?, entenem, per tant, que la comunitat 
és eixe espai físic -perquè es dona en un espai concret (un territori) 
amb pretensions de perdurabilitat en el temps-; simbòlic -perquè 
ens connecta les unes amb les altres i, al mateix temps, amb el 
territori, fet que atorga una identitat comuna i compartida-, que 
garanteix el bon viure a través dels mecanismes col·lectius que 
es generen per sortejar la vulnerabilitat de les vides de les que en 
formen part.

Pel que fa a la militància política, com ja s’ha explicat, s’ha 
d’encarar a la transformació de les condicions materials de les per-
sones i del medi que ens envolta. Entenem que ha de partir des de 
la comunitat i ha de respondre a la simple pregunta: què neces-
sitem per a viure una vida que meresca la pensa ser viscuda? Les 
necessitats, evidentment, es basen en criteris de solidaritat, és a 
dir, van més enllà de les necessitats concretes de la comunitat, tot 
i que sí que parteixen d’aquesta.

Aquestes necessitats s’han evidenciat en el context actual, 
ja que s’estan negant els mecanismes públics que evitaven o 
pal·liaven, tot i que d’un manera molt banal, la vulnerabilitat de 
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les nostres vides, fet que ens condemna a la precarietat. L’estat 
del benestar ha mort i s’estableix una simbiosi entre l’estat i el 
mercat. En aquest punt ens trobem, segons la feminista Amaia 
Pérez Orozco, en un període transitori, és a dir, de la crisi i del 
fracàs del projecte civilitzador, que ha demostrat que no pot sos-
tindre les vides, podem avançar cap a models de societat que sí 
que ho puguen fer. Però aquesta transició també pot desembocar 
en societats més autoritàries i “comportar conflictes territorials 
i socials pels recursos i l’apropiació d’aquests en mans d’aquells 
que ostenten el poder econòmic i militar”, com afirma Amaia 
Pérez Orozco.

La pèrdua de l’Estat com a possible garant de les nostres neces-
sitats –tot i que cal seguir disputant les diverses lluites obertes per 
tal de resistir a l’atac neoliberal dels serveis públics–, ens obliga a 
repensar i reinventar noves estructures per a satisfer-les. Entenem 
que les necessitats es resolen en espais comuns, per això apostem 
per treballar des de tres espais en els quals pensem que és efectiu 
incidir socialment: la casa, el barri i el municipi.

El primer espai, que sempre ha estat oblidat com a espai po-
lític, és la llar. És a les cases on es materialitzen la majoria de les 
nostres accions diàries que satisfan –o no– les nostres necessitats: 
menjar, descansar, expressar les nostres emocions, etc. És per això 
que, com ens ha ensenyat el feminisme, ens cal donar valor a tot el 
que passa a les llars i entendre-ho com un fet polític. Creiem que 
és molt necessari invertir temps en com es donen els diferents pro-
cessos que possibiliten la satisfacció de les nostres vides (el consum 
de tot allò material que necessitem, els espais per a relacionar-nos 
amb les companyes, etc.). Entenem que ha de ser un espai comú 
i horitzontal, és a a dir, s’ha d’encaminar per a socialitzar allò que 
tenim i allò que necessitem.
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A més, pensem que la llar com a espai polític no es pot quedar 
en una illa que és, més o menys, perfecta, sinó que aquesta idea de 
compartir el més bàsic s’ha d’estendre més enllà per a conformar 
una xarxa de llars que també cooperen en una escala més gran, 
com pot ser el barri.

El barri és el segon espai, és on desenvolupa la vida pública i 
social de la gent, on es donen les relacions comercials i personals 
i va més enllà de les relacions d’afinitat que caracteritzen les llars. 
Actualment els barris són víctima de l’atac constant del neolibe-
ralisme empenyat a convertir la ciutat en una marca més a partir 
de la qual fer negoci. Així cobra especial importància la lluita per 
resistir a les nostres cases front la pujada del preu del lloguer, mo-
tivat per l’encariment de la vida als barris a causa dels processos 
de turistificació i gentrificació. Tampoc ens podem oblidar de les 
lluites pel territori a les perifèries urbanes que, ja siga amb governs 
de tall neoliberal o progressistes, resisteixen al model de ciutat 
imposat en què l’espai rural es posa al servei de l’urbà.

A banda de la necessitat de resistir, els barris s’han de convertir 
en espais en què s’enforteixen els vincles entre la gent i es creen ins-
titucions de contrapoder, que ens permeten construir el barri que 
volem i responguen a les necessitats de la comunitat. En aquesta 
línia cal remarcar organitzacions polítiques que cristal·litzen al 
barri i es converteixen en espais de politització del veïnat. Però, 
també cal tindre en compte com a institucions espais comercials 
que, operant des de criteris ètics, es converteixen en elements clau 
per a proveir la comunitat de productes de qualitat que necessi-
ta per a satisfer les seues necessitats de manera adequada (amb 
criteris de comerç just, ecologisme, proximitat, cooperació, etc.). 
Tota aquesta xarxa, que nosaltres l’assumim com a institucions de 
contrapoder al servei de la comunitat, és indispensable per a la 
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reproducció d’una vida digna, és per això que cal posar-la en valor, 
defenent-la i presentant-la com un conjunt d’alternatives que cal 
potenciar als marges del capitalisme.

Per últim, cal parlar del municipi, entés com un espai de proxi-
mitat que permet el contacte i la intervenció directa. És l’espai on 
han de confluir les demandes de les diverses lluites gestades als ba-
rris i les lluites sectorials (feminismes, ecologismes, laborals, etc.), 
per tal d’articular un programa polític a partir de les necessitats 
de la gent i de les alternatives que ja s’estan reproduint des de les 
diverses institucions que operen des del contrapoder.

Finalment, volem parlar del treball productiu que s’ha de pro-
duir, en la mesura del possible, al marge de l’alienació, l’explotació 
i la contribució a la reproducció del sistema capitalista. Això passa 
per fugir del model de treball capitalista i començar a experimen-
tar altres formes de treball. Quan diem que no volem ser explota-
des volem dir que no volem treballar huit hores al dia en un treball 
que no ens agrada i, a més, perquè algú altre s’enriquisca amb la 
nostra feina. L’explotació, que es dona en qualsevol feina que po-
dríem anomenar “normal”, comporta altres coses com l’alienació 
i la submissió al model imposat. A banda de la reproducció quoti-
diana, durant la meitat del nostre dia, del model imposat, fet que 
deixa poc de marge per a les lluites o minimitza la seua força.

Per a eixir d’aquest cercle –que moltes vegades se’ns presenta 
com un fet impossible–, és important dedicar esforços a crear no-
ves realitats en el camp laboral, pensar què necessita la societat i 
què necessita el grup que impulsa el projecte. En aquesta línia, cal 
nodrir-se d’una xarxa de complicitat important: col·lectius que 
financen aquests nous projectes, persones o grups de gent que do-
nen suport econòmic, etc.
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En resum, en un context de crisi multidimensional en què 
l’estat del benestar ha mort i que les estructures estatals són un 
instrument més del neoliberalisme, ens cal (re)inventar noves 
fórmules per apaivagar la vulnerabilitat de les nostres vides i co-
brir les necessitats d’una vida que meresca la pena ser viscuda. 
Al nostre parer, això passa per generar comunitat i començar 
des de l’espai més íntim: la llar, que no s’ha d’entendre com un 
nucli aïllat de la resta, sinó en connexió amb una xarxa de nuclis 
que treballen en comú. Paral·lelament als barris i als municipis 
–els espais de socialització de la gent– s’ha d’enfortir eixa xarxa 
d’institucions populars conformada per col·lectius i empreses 
socials que treballen per la comunitat: defensant els barris, pro-
duint verdura ecològica i de temporada, teixint la roba que ens 
vestirà sota criteris ètics, etc.

L’Horitzontal, una aposta per a viure la comunitat

Arrelat en aquests termes naix el projecte de L’Horitzontal: una 
llar comunitària situada al poble d’Alboraia que pretén inci-
dir en els tres aspectes de la vida i connectar-los. La idea de 
l’Hortizontal sorgeix fa anys, però es materialitza l’hivern de 
2017, moment en el qual cinc persones decidim emprendre el 
camí per a crear-la. El procés de creació és d’un any aproxima-
dament en el qual es realitzen assemblees mensuals, en què per-
filem tots els aspectes que faran possible el projecte. Un dels 
temes més polèmics és l’econòmic, ja que en un primer moment 
no teníem clar el fet de compartir tota l’economia. Finalment, 
es decidí que totes entraríem des del primer dia a la casa apor-
tant tots els nostres estalvis (que no eren gaires) i que tot el que 
guanyàrem a partir d’eixe moment es col·lectivitzaria. També 
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vam pensar els mecanismes per a la incorporació o l’eixida de 
qualsevol persona del projecte.

A L’Horitzontal vivim, a hores d’ara, 4 persones amb econo-
mia compartida. Això implica que els nostres estalvis, els nostres 
sous i els nostres recursos materials estan socialitzats, pertanyen a 
totes nosaltres i no a cadascuna individualment. Així, també so-
cialitzem les nostres despeses, que es concreten en les necessitats i 
desitjos de cadascuna, posats en comú i consensuats.

L’economia compartida és, al nostre parer, un dels elements 
estructurals més importants del projecte, ja que ens permet esbo-
rrar, de mica en mica, la divisió salarial entre tasques reproductives 
i productives. Totes treballem, fora o dins de casa, reproduint la 
vida i/o produint per a altres o per a nosaltres, però totes rebem el 
mateix per la feina que desenvolupem i ens nodrim per igual de la 
feina de les altres.

Viure així és per a nosaltres una aposta política amb voluntat 
transformadora, i pretenem que ho siga més enllà dels murs de 
la nostra casa a través de 2 eixos: el consum ètic i responsable 
i la militància política en col·lectius dels moviments socials. Per 
una banda, prioritzem dins les nostres despeses el consum de pro-
ductes alimentaris i higiènics agroecològics, de producció local, 
provinents de projectes cooperatius (sempre que siga possible) i 
sense consum d’animals; també intentem reduir el nivell de con-
sum amb la reutilització de recursos compartits amb altres nuclis 
propers.

Perquè això siga possible evitem consumir en grans superfícies i 
supermercats i ens nodrim de projectes propers com La Comanda 
A Granel (Benimaclet) per a tot el consum alimentari no perible 
i productes d’higiene; La Fanecà (botiga ecològica d’Alboraia) per 



16

al consum de verdures i fruites; 4Eco (Extramurs) per als produc-
tes de neteja; La Carabasseta (botiga ecològica de Benimaclet) per 
a conserves, i Terra de Pa i el mercat mensual agroecològic Eco-
maclet (Benimaclet), on comprem directament a les productores.

Si passem a concretar l’economia real de L’Horitzontal se sus-
tenta del treball assalariat de dues persones que treballen a jorna-
da completa i dues persones més amb treballs remunerats d’un 
terç de jornada. Aquestes últimes dediquen la resta del temps a 
treballar per a la llibreria crítica i associativa La Repartidora. La 
Repartidora és un projecte que forma part de L’Hortizontal i es 
materialitza en una llibreria especialitzada en pensament crític i 
en una editorial, Caliu, que publica llibres en català amb temàtica 
lligada a les lluites dels diferents moviments socials del País Va-
lencià. Així doncs, es combinen treballs remunerats amb treballs 
no remunerats (el treball a la llibreria és militant). A banda de La 
Repartidora, també estem implicades en altres projectes del barri, 
com Cuidem Benimaclet o la Jove Muixeranga de València, ja que 
entenem que el nostre projecte no ha de ser hermètic i hem de 
seguir apostant per altres lluites que considerem importants.

D’altra banda, el treball reproductiu s’organitza de forma pro-
porcionada a les hores de treball que cadascuna realitza fora de 
casa. Pel que fa a la neteja general de la casa cada persona té un 
espai setmanal assignat. Quant a altres tasques (cuina, compra, 
neteja de la roba…) es distribueixen segons les necessitats de cada 
moment i les càrregues de treball de cadascuna.

Un dels temes que considerem importants és com combinar 
necessitats i voluntats col·lectives amb necessitats i voluntats in-
dividuals. Entenem que allò individual existeix i cal donar-li un 
espai perquè puga conviure amb la col·lectivitat. Per això, hem 
pensat diferents eines que ens permeten mantenir certs espais 



17

d’individualitat i intimitat: viure en una casa gran amb espais di-
ferenciats on siga fàcil trobar llocs per estar sols, mantenir uns 
diners mensuals per a despeses personals i establir el principi que 
garanteix que es respecten els desitjos de la resta (s’intenta, en la 
mesura de les possibilitats, satisfer econòmicament desitjos forma-
tius, d’oci, la necessitat de deixar un treball…).

Amb el suport mutu hem aconseguit que pràcticament totes 
les persones de la casa tinguen feines en què es troben molt sa-
tisfetes. També s’ha possibilitat que una persona puga deixar un 
treball en el qual no se sentia bé i que una altra persona puga 
compaginar l’estudi i el treball, alliberant-se de certes tasques de 
la llar. En definitiva, hem aconseguit que les nostres vides siguen 
millors i tindre un marge d’elecció molt més ampli pel que fa a les 
decisions vitals que podem prendre.

Pel que fa a l’organització, l’assemblea mensual és l’espai for-
mal on totes parlem del nostre estat emocional, coses a millorar a 
la casa, gestió de tasques, gestió econòmica...Tot i això, hem de dir 
que com que som quatre persones molts d’aquests temes es parlen 
habitualment de forma informal. Pel que fa als punts de trobada/
convivència, el més habitual és que sopem juntes cada dia, a més 
procurem fer alguna quedada d’oci mensual. Cada estiu busquem 
un espai per a aprofundir emocionalment i en els conflictes que 
puguen sorgir entre nosaltres o amb nosaltres mateixes.

Hem d’assenyalar que en el procés  de construcció de 
L’Horitzontal, una persona va decidir finalment no entrar a la 
casa, això va suposar un moment d’incertesa emocional i econò-
mica, tot i que actualment aquesta situació està superada. Casual-
ment hem trobat noves fonts d’ingressos, en concret un nou tre-
ball assalariat, que ens ha permés seguir amb el projecte tal com 
l’havíem pensat en un primer moment.
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Finalment i pel que fa a la situació econòmica, en aquest mo-
ment és bona i tenim la gran sort de comptar amb treballs ben re-
munerats que ens permet capacitat d’estalvi i llibertat per decidir 
on i com consumim, poder satisfer els nostres desitjos i necessitats 
i mantenir La Repartidora. Encara així totes ens trobem en un 
moment en què dediquem moltes hores a treballar, ja siga fora o 
dins de casa, aquesta situació no considerem que siga la idònia i 
treballarem per a reduir tasques i millorar el nostre temps lliure.

Comptat i debatut, podem dir que L’Horitzontal és el resultat 
en construcció d’una reflexió col·lectiva, que ha arribat a la con-
clusió que la transformació política comença pel més íntim, per 
polititzar espais que no ho han estat mai (precisament per això) i 
generar xarxa amb altres persones o col·lectius que treballen per 
canviar la realitat que els envolta a partir dels aspectes quotidians 
i dels problemes vitals de la societat, el que des del feminisme s’ha 
anomenat “posar la vida en el centre”.



19

Trencar amb el “gheto”
Horst Stowasser

Fa més de 50 anys que l’anarquisme no està al dia. Si per anar-
quisme no s’entén una mera escola filosòfica, un llenguatge sobre 
les coses belles, desitjables i possibles. Si, per contra, es veu en 
l’anarquisme sobretot una idea i pràctica amb anhels de realitzar 
aquella utopia d’una societat lliure, llavors cal admetre que aquest 
moviment ens deu, des de fa dues generacions, el més essencial: 
una resposta a la senzilla i legítima pregunta: com es pot realit-
zar una societat llibertària?… concretament. A Alemanya, com 
a exemple més paradigmàtic com a resposta es continua usant la 
revolució espanyola. I em sembla que així és a tot el món quan els 
anarquistes parlen d’anarquia. Fa ara 52 anys que aquesta revolu-
ció va ser derrotada. No és gens sospitós que un jove anarquista 
alemany en 1991 responga a la citada pregunta dient: “ No sé…
però a l’Estat espanyol en 1936…!”.

L’anarquisme mundial, si no troba respostes vàlides per a les 
realitats de hui, acabarà esdevenint una filosofia tolerable, com un 
museu de tradicions llibertàries o, en el millor dels casos, com la 
mala consciència del capitalisme, servint-li de detector sismogràfic 
per a poder aplicar millor certes reformes.

No és realment això, el que les anarquistes anhelem. És cert 
que estic polemitzant. Aquesta polèmica és fàcil de fer, no obs-
tant això, necessària. Necessària, perquè a vegades una dutxa fre-
da provoca un despertar creador. Necessària, perquè més i més 
anarquistes, sense admetre-ho mai i tal vegada sense adonar-se’n, 
s’han resignat a assumir el rol marginat del seu moviment. No ho 
coneixen d’una altra manera, “sempre” va anar així. L’anarquisme, 
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a poc a poc, s’ha format el seu “gheto” i les nostres societats liberals 
són prou intel·ligents com per a cedir-li un racó acollidor. A un 
moviment com l’anarquisme, que en principi és subversiu, se’l pot 
amansir molt bé, oferint-li uns coixins, deixant-li jugar amb els 
seus joguets preferits: el seu gloriós passat i el seu gest provocador, 
si cal, però totes dues formes en si són estèrils. Són rituals.

Per a moltes anarquistes a Alemanya, l’anarquisme si no és 
atacat, està equivocat. Dit amb altres paraules, revelant el fet pa-
radoxal d’aquesta actitud: l’anarquisme, si és bo, és dolent. Encara 
més: si per ventura les anarquistes reben aplaudiments per qual-
sevol actitud que hagen adoptat per part de gent fora dels seus 
cercles principals, generalment solen espantar-se i es pregunten: 
“Què hem fet malament?”. No és això ridícul? No és  l’anarquisme 
una idea simple, popular, humanista i no hauria de ser accessi-
ble per a totes? Si estem tan orgulloses dels principis de suport 
mutu, del lliure acord, de la descentralització, del federalisme, de 
l’abolició de les jerarquies, de la creativitat i de la llibertat indivi-
dual, per què dimonis som tan poc capaços de fer tots aquests va-
lors positius accessibles a la gent? Fer-los accessibles, convertits en 
models funcionals, actualitzats segons les necessitats de les nostres 
societats de hui dia, d’una forma atractiva per a la “gent normal“. 
Fer-los accessibles connectant-los amb estructures que siguen, al-
hora, capaces d’adquirir una millor “qualitat de vida” ací i hui i, al 
mateix temps, amagant un dinamisme subversiu, per a evitar que 
caiguen en pur reformisme. És una pregunta retòrica, però donaré 
una resposta concreta: per què moltes de nosaltres ja ens trobem 
a gust en els racons que la societat ens deixa? Ens sembla sospitós 
tot acostament al “secret” d’aquells escassos i grans moments de 
l’anarquisme, quan les “idees” es van convertir en realitat per a 
milers, milions de persones, aquest “secret”  que, per descomptat, 
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mai ho va ser i que és simplement: implantar l’anarquisme en la 
vida real.

Crear models quotidians. Buscar el contacte amb la “gent nor-
mal” que ens envolta, oferir-li models més enllà de l’exòtic, pal-
pables, capaços de respondre a les exigències més banals igual que 
als somnis més utòpics d’una societat futura. Embrutar-nos les 
mans amb els problemes de la vida real, sense oblidar la meta. 
Reconquerir els camps que posseíem fa 50 anys, que hem deixat 
fa generacions en mans de capellans, serveis socials, agents esta-
tals, socialdemòcrates, etc. Aquesta cerca de nous models per a 
l’anarquisme de demà no és nova. En realitat és tot un corrent 
d’orientació que destaca per totes les trobades llibertàries dels anys 
80, els debats, els comicis i també les discussions en els grups i 
cercles. I, si no m’equivoque, també es reflecteix en la temàtica 
d’aquelles jornades i d’unes altres a l’Estat espanyol, de les quals 
he llegit algun text. Aquesta ànsia de trencar amb el “gheto anar-
quista” es pot sentir des d’Austràlia a Corea, des de l’Argentina 
al Canadà. A Alemanya, aquesta nova i prometedora corrent de 
l’anarquisme, l’hem batejada “vent fresc”, honorant així les tradi-
cions de maldestres metàfores, que qualifiquen l’idioma alemany. 
El que és certament nou és que aquesta cerca, més aviat teòrica, 
s’està convertint en primers passos concrets, en models i experi-
ments. Ha començat l’hora dels projectes.

El Projecte A és un d’aquests. Vull que aquesta frase s’entenga 
tal com va ser dita: és un d’aquests. Modestament, un experiment. 
No requereix ni reclama ser el model futur i menys encara una 
estructura reproduïble. Com ja vaig dir: m’interessa la gramàtica, 
no la matriu dogmàtica d’alguna forma. Quant a la “gramàtica” 
del Projecte A, està inspirada, justament, per les idees inspirades 
anteriorment: es tracta d’un model per a una ciutat alemanya mi-
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tjana, regit per les realitats socials d’aquest país en els nostres dies. 
És un projecte l’estructura del qual permet un canvi directe i im-
mediat de la condició social dels seus components, així com de 
parts de la població local. Alhora és un projecte que, d’una mane-
ra sofisticada, permet combinar el sector econòmic (reproducció 
del treball, finançament de projectes polítics, practicar i assajar les 
“virtuts” de l’autogestió, etc.) amb el sector polític (intervenció 
social, propaganda, canviar la societat) i el sector social (recreatiu, 
vida “privada“, experimentar noves formes de consciència, educa-
ció, llibertat i felicitat personal, qualitat de vida).

En realitat, el nefast desequilibri entre aquests tres sectors (di-
ners, política i vida “privada”) en els mitjans llibertaris va ser el 
punt de partida fa uns 15 anys de les primeres idees que van dur  a 
terme el Projecte A -primer com a idea, després com a llibre i hui 
com una realitat social. La “filosofia” del projecte tendeix a uni-
ficar aquests tres aspectes de manera que resulta cada vegada més 
difícil distingir, en una activitat qualsevol, si es tracta de guanyar 
diners, de fer política o, simplement, de plaer. En aquest sentit, 
la tendència engendrada en el Projecte A també és un retorn a les 
arrels, ja que sempre va ser un vell somni de l’anarquisme el fet 
de convertir el treball en joc, la peresa en acció i transformar tot 
això en una sola subversió política... Estem, doncs, en la cerca 
de models que hagen de complir amb els dos extrems que qua-
lifiquen l’anhel anarquista: practicabilitat positiva en la vida real 
de hui i, alhora, subversivitat de les seues estructures, en el sen-
tit que han de descompondre la societat existent, portant en si 
les noves formes de la societat futura. O, per a dir-ho amb una 
metàfora: models que són eines i metes alhora. No us sona això? 
Sembla còmic, però si llegira aquesta frase sense connotació his-
tòrica, em sentiria traslladat a l’any 1907, quan en el Congrés 
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d’Amsterdam, els anarquistes van discutir el llavors nou model 
de l’anarcosindicalisme. Precisament, l’anarcosindicalisme és un 
d’aquests models paradigmàtics, incapaços de donar una respos-
ta atractiva per als problemes quotidians de milions de persones, 
sense ser reformista, portant dins seu la ferramenta de derrota i 
construcció. No em sembla una casualitat que fora el model més 
reeixit que l’anarquisme ha pogut oferir fins hui dia. Es va aban-
donar allò “còmic”, encarant un fenomen “tragicòmic”. És quasi 
grotesc veure com, per exemple a Alemanya, a les anarquistes de 
hui dia se’ls banyen els ulls si parlen de l’Espanya  de 1936, però 
com, al mateix temps, ignoren el caràcter d’aquesta revolució, les 
estructures de l’anarcosindicalisme. Creuen que la revolució es-
panyola es redueix a barricades, batalles i herois, i s’obliden que 
aquesta no va començar en 1936, sinó 30 anys abans.

Es conformen amb el mite sense haver comprés la gramàtica. 
Precisament, la CNT mai va ser gaire fina com per a embrutar-
se les mans també en la labor quotidiana, banal i frustrant de 
la “conquesta del pa”. Des del seu principi, l’anarcosindicalisme 
va ser una combinació sofisticada d’aspectes “reformistes” i de 
caràcter revolucionari. No obstant això, mai va ser reformista. 
Aquesta aparent confusió només s’aclareix si, d’una vegada, ens 
acomiadem de la nefasta moda entre les anarquistes de jutjar el 
caràcter d’un acte exclusivament pel seu aspecte exterior. Si no 
aprenem a distingir entre el fenotip d’una acció i el seu genotip, 
mai entendrem la diferència entre una lluita per la jornada de huit 
hores duta a terme en el context de les anarquistes de Chicago de 
1876 o en el context de la central sindical alemanya DGB dels 
nostres dies. No tot el que fa olor de petards és necessàriament 
revolucionari i no tot el que és pacífic, millorant la situació actual, 
és necessàriament reformista. Si vaig dir que l’anarcosindicalisme 
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ha sigut el model més reeixit que l’anarquisme ha produït fins 
ara, això no vol dir que jo optaria per reprendre’l simplement en 
una estructura que va ser vàlida fa 50 anys. Tampoc vull entrar 
en les abundants polèmiques sobre el futur del sindicalisme i la 
destinació de la classe obrera. Em sembla, a més, que en aquesta 
qüestió com a ciutadans de l’Estat espanyol esteu més al corrent 
que jo. Abans de res, la forma de nous models depén de la rea-
litat de cada país i del context social sobre el qual es mouen els 
seus protagonistes. I quant a això només vull dir dues coses: no 
visc a l’Estat espanyol i per a mi no hi ha cosa més ridícula que 
intel·lectuals repartint fulls volants al portal d’una fàbrica. El que 
a mi m’interessa és la gramàtica dels futurs models anarquistes i, 
en aquesta línia, sí, opte per un “retorn a les arrels”, perquè aques-
tes arrels són sorprenentment senzilles, practicables i efectives. Es 
tracta, doncs, de buscar models que, en instal·lar-se en la societat, 
facen atractiu l’anarquisme, vivint-lo i fent-lo accessible per a to-
tes; models capaços de fomentar una vertadera cultura llibertària, 
radicada en la vida social. Models que poden generar estructures 
paradigmàtiques que descomponen l’Estat: tant com a fenomen 
social concret, com en la seua “forma mental”. Cal no oblidar que 
l’estat als caps” de la gent (fins i tot en els nostres) és un obstacle 
tan nefast per a arribar a una societat llibertària com l’“estat de les 
baionetes” als carrers.

No vull entrar en els detalls del projecte, els reserve per a la 
meua exposició oral i sobretot per al debat. Simplement voldria 
destacar que el projecte, en cada ciutat, es compon d’empreses 
autogestionades que conformen la base econòmica de grups i ini-
ciatives politicoculturals i de comunitats, nuclis de convivència 
i llocs socials, que presten els marcs recreatiu i comunicatiu del 
projecte. Totes aquestes estructures, que hui dia solen existir estè-
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rilment i aïllada en qualsevol ciutat europea, es federen entre elles, 
contraient voluntàriament compromisos segons interés i neces-
sitat. Aquests compromisos, regits pel principi de suport mutu, 
poden ser, per exemple, econòmics, socials, privats, polítics, etc. 
Cada col·lectiu, siga aquest de caràcter econòmic, polític, cultu-
ral, social, de convivència etc., conserva, no obstant això, la seua 
autonomia com a grup. Tant les relacions internes dels respec-
tius col·lectius com les del grup sencer es regeixen per principis 
d’autogestió llibertària.

Així el conjunt, és a dir, el projecte local, pot fàcilment mobi-
litzar forces socials o econòmiques de gran força i impacte, impos-
sibles per a un grup aïllat, la qual cosa li permet una intervenció 
directa i una influència considerable en el plànol local. És aquest 
un dels aspectes que distingeix el Projecte A d’una simple xarxa de 
“projectes alternatius”, que quasi sempre tendeixen a perdre’s o en 
pur economisme, en un reformisme estèril o en una mera cerca 
de felicitat personal. D’aquesta forma gaudim de la força d’una 
gran comunitat sense recaure en un col·lectivisme aplanador, evi-
tant alhora la formació d’un nou “gheto”. Es possibilita, doncs, 
la creació de diferents formes de treball i vida com a experiment 
social i aprenentatge per a una virtut anarquista molt necessària: 
la tolerància. Com a model general, un projecte econòmic (que 
guanya diners) s’uneix amb un projecte politicosocial (que ne-
cessita diners) en una mateixa comuna de convivència, formant 
així la unitat més xicoteta, anomenada “doble projecte”. Tot el 
conjunt de doble, triple i quàdruple projectes s’escampen per tota 
la geografia de la ciutat, comptant amb centenars de contactes 
socials diaris amb la població. En aquesta experiència quotidiana 
es demostra, d’una manera senzilla però assumible, comprensible 
i fins i tot atractiva, que una “vida sense cap ni Estat” no solament 
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és possible, sinó que també ofereix una qualitat de vida que no es 
pot comprar amb diners ni abonar en cap agència. Després d’uns 
quatre anys de preparació i debat, el Projecte A va començar a 
existir a finals de l’any 1989. De moment existeix en tres loca-
litats alemanyes. A Neustadt, una ciutat d’uns 50.000 habitants 
on visc actualment, després d’uns dos anys d’existència, el grup 
local federa 13 firmes autogestionades, una dotzena d’iniciatives i 
entre sis i vuit comunitats, enxarxant uns 80 adults més les seues 
respectives xiquetes. De moment, el grup actua amb el suport de 
100-200 simpatitzants. El projecte local es troba encara en plena 
fase de construcció i consolidació i gaudeix d’un constant creixe-
ment en nombre de grups i individus, així com de treball i els seus 
respectius problemes... Fins al moment, el projecte ha sigut acollit 
positivament per la població en general i ja es van donar diversos 
exemples de l’atracció i de la força integradora que el model pot 
provocar a gent que no pertany als nostres mitjans. Si bé l’inici ha 
sigut molt positiu i prometedor, per descomptat no hi ha garan-
ties que això seguisca així. Cal no oblidar que encara no ens hem 
definit públicament com a grup “anarquista”, sinó com a “lliberta-
ri”. A més, els nous projectes sempre gaudeixen de cert entusiasme 
en les fases inicials. No obstant això, estem sent moderadament 
optimistes, ja que hem emprés un camí prometedor i l’experiència 
demostra que hem enfrontat projectes i solucionat problemes que 
fa uns anys ens semblaven somnis utòpics.

Pel que fa a l’estratègia, és clar que no es pot tractar de “con-
querir” una ciutat. Tampoc volem sostindre que el futur de la hu-
manitat consistisca que totes treballem en tallers i botigues auto-
gestionades. Sabem de les limitacions del nostre projecte local. 
Precisament, és un projecte local. Aquest projecte només té futur 
si es multiplica. Comporta molta especulació i un dels elements 
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especulatius del Projecte A consisteix en el fet que aquest exem-
ple siga contagiós. Per tant, en la dècada vinent volem que tota 
Alemanya es cobrisca d’una xarxa de projectes similars, i que es 
coordinen i formen una espècie de federació. En el plànol inter-
nacional desitgem el mateix. Ja existeixen primeres relacions amb 
alguns projectes a l’estranger i aquestes poden ser múltiples: inter-
canvi de productes, transferències de coneixements i tecnologia, 
intercanvi de persones, campanyes polítiques, vacances comunes 
i, fins i tot, assumptes més íntims… (ja n’hi ha exemples).

Del gran factor especulatiu que hi ha darrere del Projecte A, 
per tant, sempre queda el mateix que en cada esquema estratè-
gic anarquista (amb excepció del terrorisme individual). Només 
especulació és el que li queda al feble que s’enfronta amb el fort 
i l’esperança que siguem capaces de donar una resposta vàlida, 
viable i escoltada en el moment que el fort patisca una crisi vital. 
L’enginy del Projecte A és que, mentre es va preparant a aquesta 
crisi, la va provocant i espentant amb la seua mera existència i vi-
rulència. Sabem que aquestes crisis venen de sorpresa: a Alemanya 
vam ser testimonis d’un buit de poder l’any passat i el moviment 
llibertari al nostre país no va ser capaç de donar una resposta i, si 
l’haguera donada, ningú no l’hauria escoltada. L’Estat espanyol va 
viure un buit de poder fa 55 anys. En aquell temps, els anarquistes 
van saber donar una resposta. I hi havia gent que els va escoltar i 
els va seguir. Això no era casualitat, ni era conseqüència dels bons 
arguments ni a la retòrica. És que la gent havia pres confiança, a 
còpia de 30 anys d’experiència, educació, exemple i convivència 
quotidiana amb anarquistes i els seus “projectes” en totes les esfe-
res socials. Els projectes en aquells dies es van anomenar sindicats. 
Per a conservar l’analogia, acabem de fundar el primer sindicat.
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PROJECTE A
Entrant en matèria

A mi m’agrada molt cuinar. També m’agrada jugar amb el meu fill 
menut i escriure articles polítics. M’agraden els passejos amb ve-
ler, nadar, parlar amb amigues i companyes, discutir amb la gent; 
el treball amb fusta, viatjar pel món, fer xarrades públiques, par-
ticipar en conferències, pintar, dibuixar, participar en activitats 
polítiques i projectes anarquistes, preferentment amb moltes per-
sones i sense violència; també m’agrada el meu treball (actualment 
em dedique a la fotocomposició). M’agrada tocar la guitarra igual 
que llegir, m’agrada editar revistes i escriure llibres, mantindre la 
biblioteca que he creat i, finalment, m’agrada dedicar-me, oca-
sionalment, a l’avanç de la revolució mundial: l’anarquista, per 
descomptat. Possiblement us pregunteu: què té això a veure amb 
el tema? Bé, em sembla que ja estem entrant en el que significa i 
vol el Projecte A.

Un projecte multidimensional

Estic quasi segur que la majoria de vosaltres i, en realitat, totes 
aquelles que són personalitats multidimensionals, teniu interes-
sos, desitjos, somnis, preferències, “entreteniments”, esperances i 
plans molt diversos. No és una sola cosa la que ens fa moure’ns i 
ens ha reunit en aquest lloc. I, igual que l’Anarquia no consisteix 
en una sola cosa com, per exemple, l’abolició de l’Estat o dels 
diners, la pràctica de l’“amor lliure” o donar menjar a totes, tam-
bé les nostres vides i les nostres realitats són combinacions ben 
sofisticades de múltiples factors. En aquest fet quasi banal resideix 
una força, un empenyiment dinàmic, capaç de canviar les nostres 
vides igual que la societat.
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Tres acostaments diferents

Per tant, hi ha diversos acostaments cap al que anomene Projecte 
A. Un podria ser merament polític. Un altre, podria ser un acos-
tament econòmic. Una tercera forma podria ser la “vida priva-
da”. Veiem un exemple senzill: una persona pot estar interessada 
a participar en aquest projecte perquè està buscant noves formes 
d’acció, estratègia i perspectiva anarquista amb la finalitat de su-
perar l’atzucac en el qual es troba actualment el moviment lliber-
tari mundial, amb alternatives molt escasses. Aquest podria ser un 
possible acostament polític. Un altre camí possible cap al projecte 
seria el d’algú que està buscant una forma millor de treballar i de 
guanyar-se la vida. Millor en el sentit de més satisfacció, més crea-
tivitat, més ecologia, treballant en col·lectivitat, amb un mínim 
d’autoritats i d’alienació, assegurant un ingrés econòmic decent. 
Aquest seria un possible acostament econòmic. Finalment, algú 
pot estar interessat a canviar les bases de la seua vida, desitjant rea-
litzar una existència més satisfactòria quant a la felicitat personal, 
convivència en grups col·lectius, crear millors condicions en les 
quals cresquen adults i xiquets, realitzar-se com a persona en la so-
cietat, etc. Aquest anhel de millors condicions en la “vida privada” 
podria ser una tercera forma d’acostament, una forma “privada”.

Balanç entre l’econòmic, el polític i el privat

Per a donar-vos una primera idea “filosòfica” sobre el fons del Pro-
jecte A, vull destacar que aquest projecte tendeix a unificar els tres 
punts de partida, i es proposa superar les seues contradiccions i 
trencar amb els límits artificials que existeixen entre “la políti-
ca”, “l’economia”” i “la vida privada”. La meta seria arribar a un 
punt en què fora impossible qualificar qualsevol activitat que una 
persona estiga realitzant com una “activitat política”, “guanyar di-
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ners” o simplement “estar feliç” gaudint la vida. La vida no hauria 
de seguir dividida en àrees específiques ben delimitades; la vida 
ha de ser treball que done gust fer-lo i que tinga la capacitat de 
guanyar el pa quotidià, ha de ser una forma de canviar la societat 
instal·lant així formes anàrquiques i, alhora, ha de ser font de fe-
licitat i satisfacció. El Projecte A intenta donar la mateixa impor-
tància a tots aquests sectors, integrant els seus elements en totes 
les seues estructures.

El vell somni anarquista

Sabeu, naturalment, que aquesta idea no és gens nova. En realitat 
és la síntesi de l’anarquisme de tots els temps. El somni anarquista 
sempre va intentar convertir el treball en un joc creatiu, conver-
tir la vida en felicitat, guanyar-se la vida divertint-se i “fer políti-
ca”, donant exemples i creant experiències viscudes. El Projecte 
A, per tant, no és una altra cosa que un manual per a acomplir 
els primers passos d’aquest somni en les realitats concretes de la 
República Federal Alemanya de hui dia i en les circumstàncies del 
sistema capitalista contemporani.

El Projecte A intenta donar idees, suggeriments i respostes, fins 
i tot en els detalls més avorrits, en problemes quotidians i en la rea-
litat fastigosa i gens revolucionària d’un Estat capitalista anomenat 
“democràcia social”. Al mateix temps, aquest projecte intenta do-
nar una resposta a la pregunta vigent: com podem, quan es creen 
aquests exemples d’Anarquia viscuda, fer l’anarquisme atractiu i 
accessible a milers, a milions d’individus de de l’anomenada “gent 
normal” i , al mateix temps, superar els errors i les desviacions més 
freqüents com el reformisme, l’aïllament, la fallida econòmica i 
tantes altres “malalties” comunes a tants projectes llibertaris?
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La separació fatal en els grups polítics

En realitat, el desig d’harmonitzar aquests tres sectors: política, 
economia i vida privada, és quasi general entre anarquistes. Però, 
en la realitat, trobem per onsevulla aquesta separació fatal. En el 
cas general, l’“anarquista mitjà” de hui dia va al seu treball o estudi 
unes huit hores diàries en un lloc determinat. Aquesta és una part 
de la seua vida, una realitat separada de tota la resta. En tornar a 
casa, viu la seua vida privada, sola, amb la seua família o amb el 
grup de comunitat amb el qual conviu. Una altra realitat, un altre 
lloc. Finalment, aquest individu es converteix en una “persona 
política”, en un anarquista, freqüentment una vegada per setma-
na, quan el seu grup, sindicat o cercle té la seua reunió periòdica. 
Potser un divendres a la vesprada, entre les huit i les deu de la nit. 
És aquesta la tercera realitat en un tercer lloc. Així, en el cas gene-
ral, el treball, la vida personal i l’activitat política estan netament 
separats i els límits entre aquests sectors salten a la vista. El mateix 
cas es dona si es tracta d’una obrera activa en tasques anarcosindi-
calistes, ja que moltes vegades els sindicats són febles, les activistes 
es troben aïllades a la fàbrica i les activitats del sindicat es realitzen 
fora de l’horari i del lloc de treball, sovint amb temes i metes aliens 
a la realitat quotidiana de l’individu.

Aïllament i esterilitat

Nosaltres pensem que, en aquesta nefasta separació, poden situar-
se moltes de les causes per les quals tants projectes i iniciatives, 
no solament d’índole llibertària, són tan febles, fallen, arriben 
ràpidament a una situació estèril, creen els seus propis ghetos 
d’aïllament o, simplement, no funcionen. Per què la situació que 
acabe de descriure no reflecteix una altra cosa que l’absència quasi 
total de popularitat de l’anarquisme, la falta d’arrels i acceptació 
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dels anarquistes en les societats contemporànies pel que fa a la 
vida quotidiana amb els seus aspectes banals, al context social, al 
veïnatge, a la vida laboral, etc. Aquest dèficit és quasi general en 
tots els països i existeixen molt poques excepcions, com tal vegada 
en algunes regions de l’Estat espanyol i els EUA. Normalment, 
el moviment anarquista tendeix a cobrir aquest defecte sota un 
triomfalisme superficial o servint-se d’exemples històrics.

L’anarquisme hui...

Les anarquistes, per regla general, estan organitzades, si ho estan, 
en petits grups ideològicament definits, de manera que aconse-
gueixen assegurar la supervivència de la cultura i la tradició lli-
bertària, i participen ocasionalment en lluites o moviments so-
cials i són generalment excel·lents crítics de la societat i profetes 
d’aquests desastres que s’aveïnen. Però, per a què serveix tot això? 
Què val un profeta incapaç d’indicar de quina manera poden evi-
tar-se o superar-se els desastres i tots els terribles camins que la 
societat està prenent ara de cara al futur? Les anarquistes hui dia, i 
des de fa més de 50 anys, no són capaces de donar aquesta resposta 
general. No estan en condicions d’assenyalar una eixida accessible 
i atractiva a la condició actual. No saben com canviar la societat a 
gran escala ni tampoc com crear noves formes socials llibertàries 
per a i amb la gran majoria de la gent, tal com van ser capaces, en 
alguns llocs del món, abans de la Segona Guerra Mundial, amb les 
idees i la pràctica de l’anarcosindicalisme.

...La seua crisi i la seua falta de popularitat

Però aquells “dies gloriosos” estan lluny i no es poden repetir així 
com així ni de la mateixa forma. L’anarquisme actual no està al dia 
ni és popular. Aquelles poques excepcions de projectes anarquistes 
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que, actualment, intenten trencar amb aquest gheto es troben, 
generalment, aïllats o són econòmicament molt febles o terrible-
ment xicotets; o, en cas contrari, prosperen econòmicament de tal 
manera que fàcilment es tornen reformistes. Sobretot són sum-
mament escassos.

Una combinació sofisticada contra l’“anarquisme purista”

Per tant, el Projecte A és una combinació d’idees, que intenta su-
perar aquell anarquisme purista i aïllat. No ens considerem ni mis-
sioneres ni jesuïtes de l’anarquisme. Tractem de mobilitzar punts 
de vista pragmàtics, professionals i realistes, unint-los per a crear 
una base estable de les activitats politicosocials i, alhora, punts 
de defensa contra el sistema que ens envolta. Al mateix temps, 
aquesta base es combina amb tot l’empenyiment que ens donen 
els nostres somnis, les nostres utopies, el nostre afecte i els nostres 
ideals anarquistes, tant en les nostres relacions internes com en les 
estructures socials que desitgem crear. Aquests ideals continuaran 
sent els ideals anarquistes de sempre.

Els tres acostaments són igualment legítims

En conseqüència, els tres tipus d’acostament esmentats són per a 
nosaltres igualment legítims i equivalents. Considerem la felicitat 
personal tan important com l’èxit polític o com guanyar-nos la 
vida d’una forma decent. Per què seríem anarquistes, sinó per un 
sa egoisme, en el sentit positiu de la paraula? Si soc anarquista no 
és principalment perquè vull que els meus nets visquen millor. En 
primer lloc vull poder gaudir l’Anarquia durant la meua pròpia 
vida, almenys un anarquisme inicial, en els seus primers passos i 
en les seues primeres conquestes. I si en fer-ho, en viure, actuar i 
treballar d’aquesta manera, puc iniciar una nova estratègia per a 
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viure l’anarquisme, que s’expandisca i difonga de manera virulen-
ta, donant-li una nova vitalitat, un nou dinamisme revolucionari, 
què més puc esperar?

Egoisme positiu

Un egoisme positiu, que defineix la meua pròpia felicitat, única-
ment possible si les altres persones que m’envolten són igualment 
felices, lliures i autònomes és, al meu parer, la forma més sana per 
a justificar qualsevol treball “polític” i per a promoure qualsevol 
activitat social. Jo, personalment, desconfie profundament de to-
tes aquelles “revolucionàries professionals” també si es diuen anar-
quistes que lluiten “pels principis”, “per les idees”, per “la bella 
bandera negra” o altres conceptes sublims, sense incloure’s a si ma-
teixes, sense canviar les seues pròpies vides, sense entendre’s elles 
mateixes com a part d’aquest canvi i d’aquesta lluita. Si volem co-
mençar hui mateix a “practicar l’anarquisme” en les seues formes 
rudimentàries, això també ha de significar que nosaltres puguem 
començar a viure d’una forma millor, més lliure i més feliç. Si no 
podem complir aquesta meta, l’anarquisme mai serà una forma de 
vida i d’organització social atractiva, accessible i simpàtica per a 
ningú, excepte per a polítics masoquistes i mers pensadors teòrics 
d’índole purista.

Només una possible alternativa entre moltes altres

El Projecte A, no obstant això, vol ser solament una entre tantes 
respostes possibles a aquest dilema general. Una resposta que ha 
crescut i madurat durant més de nou anys i que es basa en uns 
quinze anys d’experiències en lluites anarquistes locals, nacionals 
i internacionals del “vell estil” que hem viscut. Després de tan-
tes consideracions generals, tem que encara no tingueu la més 
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mínima idea de què és, concretament, el Projecte A. Però abans 
d’explicar-vos els detalls més bàsics de la seua estructura i dinà-
mica, he d’insistir en alguns detalls i conceptes que he d’explicar 
prèviament. Sense aquests, la “filosofia” en què es basa el nostre 
projecte a penes pot ser entesa.

L’anarquisme pamfletari

Un d’aquests conceptes és el que anomenem “anarquisme pamfle-
tari”. Vol dir que les idees anarquistes estan difoses i transferides 
per manifestacions més o menys abstractes; mitjançant papers 
escrits, fullets, llibres, discursos, manifestacions, literatura, adhe-
sius, pòsters, grafits, vídeos, música i teatre en escala menor. En 
molts països, sobretot a l’Alemanya Federal, les anarquistes solen 
ser productores embogides de paper. A vegades, en mirar la prem-
sa anarquista de determinats països, una fàcilment pot tindre la 
impressió que estem en la vespra de la revolució social i ens mo-
vem enmig de fortes agitacions i lluites socials amb les anarquistes 
ben implantades. No obstant això, totes sabem que no és així. La 
difusió de les idees anarquistes, per mitjans d’impressió i similars, 
sens dubte és necessària, però no és suficient per a aconseguir les 
nostres finalitats. Molt poca gent “es fa anarquista” simplement 
llegint paraules, i fins i tot si aquestes persones arribaren a dir-
se “anarquistes”, això no significaria que realment canvie alguna 
cosa, ni en les seues vides particulars ni en la societat que les envol-
ta. Mitjançant l’“anarquisme pamfletari”, per molt preparat que 
estiga, mai podrem arribar a més del 3-6% de la població, per la 
simple raó que molt poca gent està acostumada a llegir. I fins i 
tot si arribàrem a aquest 3-6%, faríem probablement una selec-
ció fatal, perquè faríem l’anarquisme accessible només a aquelles 
persones que els agrada la lectura, l’estudi, els debats teòrics i la 
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literatura, en altres paraules: a les intel·lectuals.

El gheto anarquista

A aquest sector s’adhereixen solament en escala menor i per tem-
porades de lluites socials alguns grups marginats d’oprimides, des-
privilegiades i perseguides. Aquests grups abandonen sovint els 
mitjans anarquistes, una vegada desapareguda la dinàmica de la 
lluita i la raó concreta de la rebel·lió perquè, a part del motiu 
concret, el moviment llibertari no ha sigut capaç de crear un am-
bient, una base sòlida i una cultura llibertària, en la qual aquestes 
persones puguen trobar una nova forma de vida quotidiana i satis-
factòria. Així, exactament, es presenta la situació actual de la ma-
joria dels grups llibertaris en quasi tots els països. Així es presenta 
l’estructura i el dilema de l’anarquisme contemporani.

Exclusió de la “gent normal”

Com a conseqüència, un nombre immensament gran de 
l’anomenada “gent normal” queda automàticament exclosa. En 
les experiències llibertàries del passat, aquesta gent tan sols es va 
interessar i es va comprometre per l’anarquisme o altres idees re-
volucionàries si aquests moviments eren capaços de proposar vies 
de solució concretes, comprensibles i no exòtiques a problemes 
concrets que existien en la vida real i quotidiana. En aquest marc 
de valors és important introduir un altre concepte: l’“anarquisme 
viscut”, que ens agradaria oposar a l’“anarquisme pamfletari”. Si 
les anarquistes del passat, en diverses ocasions, eren capaces de 
proposar solucions revolucionàries a problemes existents, seguits 
per vastos sectors de la població era, sobretot, perquè aquestes 
anarquistes d’antany eren capaces de fer entendre a les seues 
veïnes, companyes de treball i amigues el que era i significava 
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l’anarquisme, ja que elles intentaven viure’l.

L’“anarquisme viscut”

En diverses situacions històriques, les anarquistes ja no eren aquells 
animals exòtics que, a vegades, fins i tot van adoptar actituds arro-
gants cap a la “gent normal”, sinó que eren acceptades com a ami-
gues, bones veïnes i companyes de treball en el seu ambient social 
quotidià. Encara poden trobar-se petjades d’aquesta antiga cultura 
llibertària en alguns llocs de l’Estat espanyol, Itàlia, França, Amè-
rica Llatina... Per a aquests vells moviments, una cosa era òbvia: el 
millor predicador és aquell que predica amb l’exemple. En aquells 
moviments la propaganda, els llibres, les revistes, també eren molt 
importants, però no eren una altra cosa que eines necessàries per al 
canvi social en la vida real, i no com moltes vegades hui dia, em-
preses autosuficients, absorbint les poques energies disponibles per 
a la seua pròpia existència. I aquelles velles companyes no es consi-
deraven gaire “fines”, gaire “nobles” o gaire “intel·lectuals” com per 
a entrar en contacte amb “aquesta gent estúpida, inculta, normal, 
petitburgesa i mitjana” de la vida quotidiana. Elles realitzaven una 
labor de presència llibertària a llarg termini, incloent la cultura, la 
lluita social, el sindicalisme i l’acció. Aquesta labor ho abastava tot: 
des de problemes “banals” en el veïnatge, passant per vagues ge-
nerals, fins a arribar a motins revolucionaris i la realització de la 
revolució social generalitzada. Pensem, doncs, en la nostra anàli-
si política, que l’“anarquisme pamfletari” és necessari, però hauria 
d’existir en una proporció sana en relació amb la cultura, vida i llui-
ta anarquista real. Actualment, la relació de “pamfletari” a “viscut” 
podria estimar-se en un 70% i un 30%, respectivament. Al nostre 
parer, hauria de ser exactament al revés.
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Què és ser revolucionària?

Pensem, a més, que no tot allò relacionat amb el “pamfletari” o 
amb gestos de violència és automàticament “polític” o “revolucio-
nari”, i que tot allò que no porta l’etiqueta “anarquista” o “acció 
directa” és automàticament apolític i “reformista”. En altres pa-
raules: vendre pa pot ser tan polític com vendre un periòdic anar-
quista. Depén solament del seu context polític, la seua estratègia i 
de la tàctica més àmplia, en la qual està embolicat.

El populisme d’ahir i hui

Finalment, estem en desacord amb aquelles que pensen que el 
“populisme” de l’anarquisme o és un bell assumpte del passat que 
ja no podem tornar a aconseguir o bé un bell assumpte de països 
llunyans on la gent té una altra mentalitat. En canvi, afirmem 
basant-nos en les nostres experiències en petites i mitjanes ciu-
tats alemanyes que la gent “normal” no la formen les estúpides, 
avorrides i reaccionàries idiotes, a condició que les anarquistes no 
romanguem com a arrogants, aïllades i sectàries provocadores que 
hem sigut durant tants anys en el nostre comportament polític, la 
nostra labor social, la nostra estratègia i la nostra vida, i com mol-
tes ho continuen fent pensant que la “bona anarquista” és aquella 
que escup el seu menyspreu a la cara a totes les que no són com 
ella. Sostenim, fins i tot, que hui dia un camí popular basat sobre 
l’“anarquisme viscut” és possible i, per descomptat, necessari. En 
aquest camí, els contactes socials són extremadament importants. 
De la mateixa manera, és molt més eficaç donar a la gent exemples 
en lloc de paraules impreses. Això no significa, per descomptat, 
que vulguem crear una espècie de jardí zoològic, on les no anar-
quistes acudisquen a contemplar les anarquistes ben educades, 
pentinades, encorbatades i ben aplicades que fan el pallasso per a 
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guanyar les simpaties del petitburgés. No volem disfressar-nos ni 
ocultar res. Tan sols volem viure el que sentim i anhelem repro-
duir aquesta forma de vida accessible amb exemples i possibles 
solucions als problemes que la té gent en  les seues pròpies vides.

L’anarquisme constructiu

Per a mi, l’anarquisme sempre ha sigut una forma de vida creativa 
i constructiva. Si això és veritat i si aconseguim fer d’aquesta filo-
sofia una línia general en les nostres vides i les nostres activitats, 
no tinc cap dubte que aquests exemples seran vistos, observats i 
seguits atentament per molta gent i no seran rebutjats com una 
cosa aventurera, exòtica o escandalosa que s’haja de témer. Tot 
això, certament, encara sona molt abstracte i em sembla que és 
temps d’entrar en els detalls concrets del que el Projecte A vol 
desenvolupar i ser. He de fer-ho d’una forma molt general, a causa 
de l’escassetat de temps. El llibre bàsic sobre el Projecte A té 100 
pàgines d’extensió i la discussió a penes ha començat. Mentres-
tant, aquesta discussió cobreix més de 800 pàgines amb propostes, 
crítiques i canvis i el projecte està en plena marxa de preparació. 
Per tant, l’única cosa que puc fer ací és donar-vos un esquema 
general sense entrar en molts detalls i intentar evitar els malente-
sos i prejudicis més freqüents. És molt fàcil interpretar malament 
aquest projecte.

Els possibles malentesos

Sovint, escolten del Projecte A alguns detalls, trets o rumors i 
contesten en l’acte: “Bé, això ja ho coneixem, és tal cosa...”. No 
obstant això, puc assegurar-vos el següent: aquest projecte és un 
pla netament nou, amb certes idees velles, algunes noves i unes 
altres molt originals, combinades i relacionades, planejades amb 
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professionalisme i projectades amb un màxim de fantasia, impuls 
revolucionari i visió utòpica. Ja n’hi ha prou de propaganda, anem 
al gra.

Dos aspectes bàsics

Cal veure el Projecte A sota dos aspectes diferents: d’una banda, la 
microestructura d’organització i economia que constitueix la base 
sòlida d’aquest projecte i, d’altra banda, la dinàmica política, el 
desenvolupament i la perspectiva que ha d’emergir d’aquesta base.

La microestructura econòmica

Parlem, primerament, de la microestructura econòmica sense 
oblidar-nos que aquesta no és el Projecte A, sinó només la base 
sòlida sobre la qual volem construir tot allò que va més lluny.

Projecte per a una ciutat de tipus mitjà

El Projecte A és, en la seua fase inicial, un pla de conquesta d’una 
ciutat alemanya de tipus mitjà (al voltant de 50.000 habitants) per 
un moviment llibertari de tipus polític, econòmic i cultural amb 
la finalitat de fer de l’anarquisme una força popular, accessible 
i important en la vida social d’aquesta ciutat i els seus voltants. 
Aquest intent ha de possibilitar, d’una banda, una vida millor per 
als seus habitants, de la manera com l’he descrit anteriorment i, 
d’altra banda, ha de constituir una perspectiva llibertària política. 
Aquest projecte específic va ser elaborat per a una ciutat alemanya 
de tipus mitjà i per a les necessitats específiques de la República 
Federal Alemanya, però la idea general que hi ha darrere, així com 
alguns detalls, poden ser adaptats fàcilment a qualsevol altra reali-
tat com, per exemple, ciutats grans, el camp o altres països.
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El “doble-projecte”

La idea existent darrere del “doble-projecte” és molt simple. In-
tentem sempre combinar un projecte que aporta diners amb un 
altre que necessita diners, és a dir, un projecte pròsper amb un 
altre deficitari. En altres termes es podria dir: la combinació d’un 
projecte “comercial” amb un altre polític. No obstant això, no sos-
tenim aquesta separació perquè, justament, a causa de les relacions 
mútues de tots els projectes dins d’una estratègia general, volem 
que tots els projectes tinguen una certa importància política. Per 
a posar un exemple: en una ciutat mitjana, una llibreria política a 
penes pot donar beneficis i, molt menys, servir perquè es guanyen 
la vida les companyes que la mantenen. Per tant, combinaríem 
aquesta llibreria amb un café, un bar o una espècie de club. A cau-
sa d’aquesta combinació, aquest “doble-projecte”, instal·lat en un 
mateix edifici i organitzat per un mateix col·lectiu de companyes, 
aconsegueix el seu balanç econòmic i pot, si està regit responsable-
ment, fins i tot elaborar un guany modest després d’haver pagat 
els sous i les despeses generals.

El balanç econòmic
D’aquesta manera, després de cobrir el dèficit de la llibreria 
amb el benefici del café, encara quedarà un marge de guany que 
pot ser emprat per a altres finalitats, sobre la qual cosa parlarem 
més endavant.

Possibles combinacions

Existeixen centenars de combinacions útils i intel·ligents de dobles, 
triples i quàdruples projectes. Es pot combinar una discoteca amb 
un centre cultural o ateneu, un cinema amb una cooperativa de 
pel·lícules, una finca amb una cooperativa d’aliments, una granja 
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macrobiòtica amb un centre d’informació sobre alimentació sana, 
una perruqueria amb un club polític, una universitat popular amb 
un centre d’assistència d’emigrants, una impremta amb una re-
vista llibertària, una oficina de publicitat amb una editorial, un 
col·lectiu d’advocats amb un projecte d’assistència jurídica, una 
fusteria amb un centre de formació professional, un taller mecà-
nic amb un centre de desenvolupament tecnològic alternatiu, una 
botiga d’ultramarins amb un centre de suport al tercer món, etc. 
O, per a posar un exemple concret: el Centre de Documentació 
Anarquista (“Das Anarchiv”), que mantenim des de fa més de 15 
anys, podria combinar-se amb un servei de fotocòpies i una pape-
reria, situada prop d’un col·legi. O un altre exemple: l’empresa de 
fotocomposició en la qual treballe serà combinada amb un estudi 
de publicitat (comercial) i una revista-editorial anarquista (polí-
tic) que estem planejant.

Productes i serveis diferents

Mitjançant aquesta combinació de dobles i triples projectes tam-
bé volem disminuir la feliç producció d’articles tipus “esquerrà”, 
“hippie” o “gheto”, és a dir, la producció d’articles que no són 
de primera necessitat, sinó més aviat folklòrics, com fan moltes 
comunitats a Europa i Amèrica. En canvi, nosaltres volem cobrir 
en producció i servei tots aquells sectors que nosaltres mateixes i, 
igualment la “gent normal”, necessitem en la nostra vida quoti-
diana. Fins al moment no hem trobat cap professió que no po-
guera combinar-se intel·ligentment amb altres projectes, excepte 
treballar com a policies, jutges, latifundistes, generals, prostitutes, 
guardians de presó, etc., molt difícil de trobar en l’ambient anar-
quista...
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La comunitat de convivència

Naturalment, el nostre fi no es limita a la creació d’una sèrie 
d’empreses pròsperes de tipus “doble-projecte” a fi d’assegurar la 
vida a un grapat d’anarquistes. És més: cada “doble-projecte” al 
seu torn, està vinculat amb una comunitat de convivència. En 
aquesta, aquelles que treballen en els dobles projectes i els organit-
zen, comparteixen habitatges, estil de vida, la “vida privada”, edu-
cació dels xiquets, activitat política, esbarjo, etc. Per tant, en el cas 
normal, el col·lectiu de treball i la comunitat de convivència d’un 
doble projecte és idèntic, treballant i vivint en un mateix lloc. Així 
creem “unitats”, constituïdes pel “doble projecte” (sector “polí-
tic”/ “econòmic”) i la convivència (sector “privat”). Cada “unitat” 
d’aquest tipus és autònoma pel que fa a assumptes del treball, estil 
de vida, forma de produir, productes i la seua comercialització, ni-
vell de consum, forma de pagament, manera d’educar els xiquets, 
fins a arribar a qüestions de diferents conviccions com ser vege-
tarianes o no, consum d’alcohol, tabac i altres drogues, l’abolició 
dels diners, propietat privada i moltes altres coses. D’aquesta ma-
nera volem aconseguir la creació d’un vast camp d’experimentació 
de maneres i estils diferents de vida, treball i actuació, que són, 
alhora, col·lectius sense oprimir la individualitat.

Experimentant la diversitat

Així evitem l’uniformisme, la coacció imposada i el terror d’un 
fals col·lectivisme de tipus autoritari, sense caure en l’altre ex-
trem d’una dispersió individualista. Aquest model ens dóna 
l’oportunitat de compartir les més diverses experiències interes-
sants sense la  necessitat de l’escissió. Podem posar en evidencia 
la diversitat d’una societat llibertària, la multiformitat dins de la 
unitat, és a dir: l’“anarquisme viscut”. Diversitats entre diferents 



45

caràcters que no podrien col·laborar en un mateix col·lectiu, en el 
nostre model poden cooperar perfectament en diferents “unitats” 
o canviar de lloc sense que aquestes diferències arriben al desman-
tellament de tot el projecte, com és freqüent en tantes experièn-
cies col·lectives dels últims anys. El que és igualment important 
és la possibilitat, per a nosaltres mateixes, d’aprendre així una 
virtut indispensable per a l’Anarquia: la “tolerància llibertària”. 
Podem combatre els nostres propis prejudicis cap a conviccions 
i estils de vida d’altres llibertàries. En compte de polemitzar con-
tra companyes amb altres conviccions, podem cooperar amb elles 
sense necessitat d’obligar-nos mútuament a canviar les nostres 
vides. Podem observar-les, conéixer-les i, tal vegada, entendre’ns 
mútuament molt millor que hui dia. Pacifistes i militants, vege-
tarians i consumidors de carn, aquelles que mantenen i aquelles 
que superen la propietat privada, companyes de tendència obrera, 
punk o alternativa, aquelles que viuen en relacions de parella i les 
que practiquen l’amor lliure, les que eduquen les seues xiquetes 
col·lectivament o individual, aquelles que cultiven un estil de vida 
frugal i aquelles altres que el prefereixen exuberant, totes elles po-
den, malgrat les seues diferències, cooperar, aprendre mútuament 
i mantindre centenars de relacions útils, en lloc de polemitzar en-
tre elles i barallar-se amb esperit de missioner. Encara més, poden 
superar els seus prejudicis mutus o canviar els seus punts de vista 
per observacions i experiència pròpia. Ningú està obligat a viure 
certa moral o determinat estil; ningú és coaccionada a un nivell 
de vida i consum sempre que les diverses formes practicades no 
siguen directament antianarquistes o oposades a un consens mí-
nim del que podem dir una ètica llibertària general. Totes estem 
en condicions de veure de quina manera funcionen les coses en la 
comunitat veïna i com les companyes treballen i viuen en la coo-
perativa o a la casa de l’altre barri. Poden fins i tot assajar aquella 
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altra forma de vida que tal vegada els interessa, sense contraure 
compromisos en instal·lar-se en una altra comunitat a mode de 
prova, per un període determinat. Si els agrada, poden quedar-se 
o introduir aquesta forma de vida en la seua comunitat i, si no els 
agrada, poden tornar tranquil·lament i sense perdre res. Tot això 
és, d’una banda, un ric camp d’experiències per a nosaltres, per 
a aprendre la diversitat i la tolerància llibertària, condició indis-
pensable si realment volem realitzar una societat llibertària sense 
violència ni opressió. D’altra banda, podem demostrar a totes les 
altres, amb exemples evidents, que la nostra “microsocietat” és ca-
paç de viure les formes més diverses sense necessitat d’una unifor-
mitat imposada pel col·lectiu sencer, la qual cosa pot fer compren-
sible la visió anarquista de l’abolició de l’Estat com a anivellador 
artificial; llavors seria una experiència accessible i comprensible 
per a qualsevol persona “normal”.

Sense dogmes

Per descomptat, això significa que la idea que les que treballen 
en un col·lectiu haurien de viure en comunitat, només és una 
idea model i no un dogma. Naturalment, hi haurà persones que 
visquen soles i treballen en un col·lectiu, així com unes altres viu-
ran en una comunitat i treballaran fora d’aquesta. Suposem que 
la realitat d’un determinat projecte no seguirà estrictament les 
formes del “doble-projecte”, sinó que serà una mescla més aviat 
“caòtica”. Solament donem esquemes generals i no formem noves 
lleis ni regles estrictes del correcte comportament anarquista. Pen-
sem que la intenció d’un projecte d’aquest estil no pot ser viure 
en l’uniformisme, sinó demostrar l’evidència i els avantatges de la 
col·lectivitat i de la diversitat llibertària. El preu d’aquesta llibertat 
és la possibilitat de desviacions, d’abús i de decadència. Una mica 
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més tard tornaré a aquest perill i intentaré explicar com volem 
evitar-lo o reduir-lo.

L’esterilitat de molts projectes alternatius

De totes maneres, tot això no seria encara res extraordinari. Ac-
tualment, en moltes ciutats alemanyes, trobem una xarxa més 
o menys densa de petites comunitats i projectes “alternatius”, 
d’inspiració parcialment llibertària. El nombre de llocs de treball 
creats en aquesta xarxa alternativa ascendeix als 30.000, però a 
penes existeixen relacions entre aquests (excepte xarxes de tipus 
merament econòmic) i d’aquesta manera tots aquests col·lectius 
romanen, en la seua majoria, estèrils, inerts i contribueixen molt 
poc a un canvi de societat. La majoria a penes aconsegueixen or-
ganitzar la seua pròpia supervivència, la qual cosa absorbeix totes 
les seues energies. Com a conseqüència, amb els anys, es conver-
teixen en empreses purament comercials que es diferencien de la 
resta del mercat capitalista tan sols per la seua història ideològica, 
la seua forma ecològica de produir i l’absència de caps i jerarquies, 
però ja no participen activament en altres lluites socials o activitats 
polítiques més enllà de la seua empresa. Per tant, en el Projecte A 
intentem anar molt més lluny del que fins ara he descrit amb les 
“unitats” dels “doble-projectes”.

Enllaços comuns

El primer pas per a superar l’aïllament de les “unitats” en direc-
ció a aquesta perspectiva més àmplia és, simplement, l’ús dels 
guanys que els “doble-projectes” generen després d’haver cobert 
les seues necessitats i el seu dèficit intern. Amb aquests diners, 
naturalment, oferim una ajuda a aquells “doble-projectes” que no 
tenen un balanç positiu, és a dir, que generen un dèficit entre els 
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projectes que el constitueixen. Amb la resta de la caixa col·lectiva 
podem crear nous “doble-projectes” o afegir un tercer sector a un 
“doble-projecte” que no funciona bé.

Projectes polítics

També existeix la possibilitat d’invertir aquests diners en coses que 
no caben en el marc dels “doble-projectes”. Podríem, per exemple, 
finançar una campanya reivindicativa, donar suport a una vaga, 
crear nuclis locals de resistència o acció social, activitats cultu-
rals, comprar equips d’ús col·lectiu (megàfons, equips de vídeo, 
multicopistes, pagar fulls volants, adhesius, pòsters...) i, d’aquesta 
forma, intervindre directament i amb considerable infraestructu-
ra i potència financera en les lluites socials d’aquesta ciutat. En 
resum: mitjançant la “caixa comuna” i la nostra dedicació, po-
dríem intervindre en totes aquelles activitats politicosocials en les 
quals també participem activament hui, però amb la diferència 
que actualment ens manca una base sòlida, una infraestructura 
de persones, equips, diners i un rerefons psicològic de col·lectiu 
fort, capaç de superar frustracions. Repetisc: en el Projecte A no 
acabem ni amb l’“anarquisme pamfletari” ni tampoc amb les ac-
tivitats politicosocials que hui dia desenvolupem, sinó que, ben al 
contrari, els elevem a una base sòlida, potent i àgil, que ens permet 
intervindre de forma molt més coherent i satisfactòria. En aquests 
camps d’activitats politicosocials pot participar tothom: gent de 
les diferents col·lectivitats i comunes, ciutadanes d’aquesta locali-
tat que no estan enxarxades en les nostres estructures específiques. 
L’avantatge que té això pel que fa a la situació actual és, entre 
altres, que les nostres intervencions en aquelles lluites les faríem 
amb els centenars de contactes que tenim a través dels nostres 
“doble-projectes”, empreses i serveis amb la població d’aquesta 
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ciutat, és a dir, comptant amb el respecte que el nostre projecte 
haja adquirit entre la gent, el veïnatge, les obreres, la joventut... 
Això ens dona la possibilitat que qualsevol activitat politicosocial 
puga ser desenvolupada amb molta més probabilitat d’èxit que 
qualsevol de les actuals.

El “consell”

Els camps polític, social, cultural, llavors, són la perspectiva més 
àmplia que ha d’unificar els diferents “doble-projectes” i que ten-
deix a evitar que aquests caiguen en decadència i en un esperit 
apolític d’autosuficiència. Per a estructurar i coordinar aquest 
efecte, creem l’anomenat Consell, les funcions del qual van molt 
més enllà de la simple administració de la “caixa comuna” i el 
repartiment dels diners. És una espècie de “fur” o “parlament” del 
Projecte A sencer. En la seua fase inicial podia ser fàcilment una 
reunió plenària de totes les participants, de forma estructurada 
i periòdica. Més tard, en el cas de créixer el projecte i adquirir 
estructures més complexes, aquest Consell podria adoptar formes 
de reunió de delegades, totes sota un “mandat imperatiu”, amb 
la “rotació” de funcions, amb diferents comités responsables de 
temes i problemes específics..., és a dir, un model de democràcia 
directa semblant al sistema practicat en la revolució espanyola o 
en els primers i autèntics consells (soviets) de la revolució russa. 
Aquest Consell ha de ser estructurat sempre de tal manera que 
impedisca la burocratització i qualsevol estructura autoritària 
i dictatorial. El Consell no té poders executius. No pot decidir, 
sinó realitzar decisions col·lectives. No pot ordenar a cap “doble-
projecte” el que ha de fer o deixar de fer, ja que aquests, en els seus 
assumptes interns, són autònoms. Tan sols pot donar consells, es-
tructurar els debats i la crítica, arribar a acords el compliment dels 
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quals sempre està a càrrec dels diferents col·lectius i, al cap i a la fi, 
dels individus que els componen. En última instància, el Consell 
no pot imposar multes ni penes ni sentències, sinó que només pot 
arribar a excloure individus o “doble-projectes”, en cas que tots els 
intents d’arribar a un consens, un acord o un compromís hagen 
fallat.

Aprenent el suport mutu i la discussió

Per tant, el caràcter del Consell no és realment el d’un “òrgan 
executiu”, sinó més aviat un lloc on es reuneix, es parla, es discu-
teixen els problemes, on es busquen les solucions adequades i on 
s’intercanvien informacions i propostes i on hem d’aprendre els 
difícils arts de parlar, escoltar, pensar i raonar, el suport mutu i 
l’enteniment recíproc. En realitat, el seu bon funcionament és per 
a totes nosaltres una prova dura i difícil però, alhora, un desafia-
ment. És un esforç practicar la “democràcia anarquista”, intentant 
arribar a un consens en les qüestions més importants i viure amb 
les nostres diversitats sense trencar les relacions i sense posar en 
perill el projecte sencer, oblidant-nos de les nostres finalitats co-
munes. El Consell és, per tant, un dels punts més delicats de tot el 
projecte, on posem a prova la nostra maduresa i la nostra serietat.

El possible impacte

Si ara intenteu imaginar que tot aquest escenari serà instal·lat en 
una d’aquestes ciutats de tipus provincial i mitjà amb estructures 
polítiques, culturals i econòmiques febles, tal vegada podeu com-
prendre que en aquest model resideix una dinàmica subversiva 
considerable. Aquesta estructura pot difondre’s com un càncer 
(un càncer benigne, per descomptat) o instal·lar-se com una mà-
fia, diran probablement les nostres enemigues, amb la finalitat de 
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conquerir estructures, poders i influències en aquesta ciutat: a poc 
a poc, abans que les autoritats locals i provincials comprenguen 
realment el que està passant, les nostres estructures es difonen, 
s’instal·len i prenen determinades posicions conquistant-les, si 
existien prèviament o bé creant-les, si encara no existien.

La joventut com a “segona generació”

Ara intenteu imaginar-vos el que passaria si addicionalment “se-
grestàrem” la joventut d’aquesta ciutat. Això ho intentem, creant 
nombrosos llocs d’aprenentatge, en un moment en què l’atur és 
un dels problemes més greus de la gent i especialment de la joven-
tut. Els pares d’aquelles joves a penes podrien polemitzar contra 
aquestes “anarquistes dolentes” i seguir amb els seus prejudicis 
si, precisament, aquestes anarquistes estan donant treball al seu 
fill o filla. I per a aquelles joves que després d’haver crescut du-
rant dos o tres anys envoltades pels nostres projectes, comencen 
un aprenentatge en una de les nostres empreses, aquesta forma 
d’“anarquisme” ja no tindrà res d’exòtic ni d’estrany, sinó que serà 
una alternativa totalment normal, comuna i corrent. Amb aques-
ta forma de vida alternativa ja han estat en contacte múltiples 
vegades, siga en el nostre centre juvenil, en la nostra discoteca, 
en el nostre club cultural, en la nostra banda de rock o en el nos-
tre café. I aquestes podrien veure perfectament que el treballar 
en un col·lectiu anarquista significaria viure i treballar en condi-
cions més lliures, agradables, satisfactòries, sense caps i sense ser 
una persona explotada, participant elles mateixes en les decisions. 
Aquestes persones constituiran la “segona generació” del nostre 
projecte. Provindran directament de la ciutat triada i creixeran 
directament en l’“Anarquia viscuda”.



52

La població no pot escapar de la nostra realitat

Si deixeu penetrar aquestes i moltes altres perspectives en la vostra 
imaginació i si feu una mirada cap al futur, llavors al cap d’uns deu 
anys, una família mitjana en aquesta ciutat de tipus mitjà, a penes 
pot escapar-se de la nostra presència i d’aquesta nova realitat. Una 
família qualsevol tindrà, dia rere dia, els més diversos contactes 
amb els nostres diferents projectes, iniciatives i activitats. Més tard 
o més d’hora, estaran obligades a prendre posició cap a nosaltres. I 
la possibilitat que aquesta presa de postura siga més aviat positiva 
que negativa és, incomparablement, més gran que en qualsevol 
circumstància d’activitats anarquistes actuals. Llavors, per primera 
vegada des de faria moltes dècades, tindríem la possibilitat que 
grans parts de la població simpatitzaren obertament amb la vida, 
el treball, l’activitat i les propostes anarquistes, cosa que podria 
esdevindre una possibilitat realista en els primers cinc o deu anys 
després de l’inici del projecte.

La possibilitat d’una vasta simpatia

No pensem, no obstant això, que aquesta possibilitat siga la nostra 
meta final. Òbviament, només és el començament. Únicament 
significa això: preparar el camp, crear bases sòlides, sobre les quals 
es poden organitzar i desenvolupar lluites ofensives i defensives, 
almenys amb l’esperança realista d’un suport per part de la pobla-
ció local. Això és el que volem dir quan parlem d’“eixir del gheto” 
o de “tornar a fer anarquisme popular”.

Les perspectives individuals. Canviar les professions. Viatjar

Amb totes aquestes consideracions polítiques no hauríem d’oblidar 
les perspectives individuals. Naturalment, en la fase inicial dels 
primers anys, hi haurà poc descans i molt de treball dur. No tenim 
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les més mínimes il·lusions sobre aquest tema. Però en anys poste-
riors, dins de les estructures previstes, cadascú tindrà possibilitats 
més excitants i satisfactòries per als seus plans i perspectives indi-
viduals, com per exemple, canviar d’ofici cada dos anys i treba-
llar en diversos camps; participar en diverses activitats polítiques, 
culturals i recreatives; poder combinar els tres punts bàsics (tre-
ball, felicitat personal i activitat política), sense haver de fer grans 
distincions i separacions entre aquests; fer llargs viatges sense por 
de perdre el lloc de treball i els contactes socials; desenvolupar 
relacions personals d’afecte, amor i solidaritat dins d’un vast cer-
cle d’amigues i companyes; créixer al costat de les seues xiquetes 
en un ambient millor; compartir tota una sèrie d’establiments, 
equips i instal·lacions col·lectives, que un individu sol mai podria 
disposar, excepte en el cas de ser milionari i, finalment, desenvolu-
par i realitzar els somnis personals més exòtics i “utòpics”.

Exemple d’un projecte “exòtic”

Vull donar-vos tan sols un exemple molt personal d’un somni 
semblant: sempre vaig somiar amb fer un viatge per tot el món 
en un gran veler. Com a individu, tal vegada, el podria aconseguir 
treballant durament i dedicant tots els meus diners i energia a 
aquest únic somni. Però això significaria, automàticament, que 
no podria estar al mateix temps actiu en el moviment anarquista 
ni tampoc realitzar mitja dotzena d’altres somnis i projectes que 
em semblen importants. En el Projecte A, en canvi, una vega-
da que haja aconseguit una certa estabilitat, aquest somni podria 
perfectament realitzar-se, convertint-se en un “doble-projecte”: 
podríem comprar, condicionar i equipar un vaixell, fent ús de la 
“caixa comuna” i invertint la nostra mà d’obra, utilitzant els nos-
tres propis mitjans de producció com a tallers, eines... Tot seguit 
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aquest vaixell s’utilitzaria durant un període de dos a tres anys per 
a guanyar diners, per exemple, portant turistes pel Mediterrani. 
Així, s’amortitzen els diners invertits i, de pas, aquest vaixell ja 
donaria menjar a dues o tres companyes que, alhora, s’instruirien 
en la navegació.

Viatge mundial propagandístic

Després, aquest vaixell seria equipat amb una llibreria interna-
cional amb les obres més interessants, exposicions, una xicoteta 
impressora offset, equips de filmació, diapositives i vídeo, una es-
tació de ràdio i altres mitjans de propaganda útils, amb la finalitat 
d’emprendre un viatge mundial de propaganda i fraternitat anar-
quista, passant per tots els ports del món on hi haja grups lliber-
taris, comunitats, iniciatives ecològiques, antimilitaristes i afins. 
Tot això es faria amb una gran campanya publicitària que podria 
realitzar-se sota un lema actual i internacional com, per exem-
ple, desarmament, internacionalisme, antinuclear... D’aquesta 
forma, fàcilment podríem aconseguir una atenció pública mun-
dial, comparable amb les campanyes de Greenpeace o Amnesty 
International (possiblement col·laborant amb ells), especialment 
si combinem el nostre viatge amb espectaculars accions direc-
tes relacionades amb el lema durant el nostre itinerari. Durant 
el viatge podríem organitzar, en coordinació amb les companyes 
dels ports a visitar, activitats com setmanes culturals, festivals de 
cinema, concerts de rock i folklore, manifestacions, festes, teatre, 
rodatge de pel·lícules, edició de fullets, publicació de periòdics i 
fulls volants... D’aquesta manera, faríem una esplèndida labor de 
difusió de les idees llibertàries en molts països, relacionant grups 
i companyes de diferents llocs, demostrant que l’anarquisme és 
un moviment internacional capaç d’organitzar campanyes inter-
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nacionals. Podríem animar i convidar a companyes dels diferents 
llocs a unir-se a la tripulació per una temporada, creant així un 
col·lectiu internacional. En els ports convidaríem la població a 
pujar a bord, participar en festes, conferències, xarrades, actes, 
projecció de pel·lícules, etc. La tripulació podria renovar-se per 
avió, per exemple, arribats al mar Carib, efectuant un canvi, rea-
litzant un altre any de turisme per a guanyar diners, continuant el 
viatge, etcètera.

La fi de les separacions artificials

Si ara imagineu només un instant d’aquest viatge amb vaixell, po-
deu definir-lo com guanyar diners, gaudir la vida o realitzar una 
missió política? És tot això alhora i seria impossible diferenciar 
entre els tres sectors. És això el que volia dir al començament quan 
parlava de superar els límits artificials entre l’econòmic, el privat 
i el polític, i aquest només és un exemple entre tots els que estem 
planejant en el nostre projecte.

Pragmàtic i professional... Somiador i afectuós

Així, la filosofia general existent darrere del Projecte A és, sim-
plement, aconseguir una estabilitat política, moral i econòmica, 
combinant aquests tres elements d’una manera intel·ligent i so-
fisticada. En fer-ho, aconseguim una força interna i externa que 
farà molt difícil que puguen desprestigiar-nos, criminalitzar-nos o 
ridiculitzar-nos, ni tan sols ignorar-nos. Aquesta força ens donarà, 
d’altra banda, la possibilitat de guanyar les simpaties de la gent, 
simplement vivint l’Anarquia. En aquest marc de valors i estratè-
gies, vacil·lem a admetre que serem pragmàtiques i professiona-
listes en la mesura necessària, com tampoc ens vam avergonyir a 
admetre que serem sensibles, somiadores, tendres i afectuoses en 



56

les nostres relacions internes. El Projecte A és una utopia per a 
realistes, una visió per a pragmàtiques. En comptar amb aquesta 
força, en combinar aquests tres aspectes bàsics en tots els detalls 
de la nostra labor, pensem realitzar aquesta base forta i aquest rere-
fons estable. On existeix això, hui dia, en el moviment anarquista?

Crítiques

Bé, per a què serveix tot això? No pot ser d’alguna manera un pre-
text d’algunes anarquistes exuberants per a obtindre el luxe d’una 
bona vida amb justificació política? Pensem que no. Si algú ha 
entés el Projecte A d’aquesta manera, no ha entés res de les nos-
tres idees i probablement molt poc de l’Anarquia. Naturalment, 
obtindre una vida millor no solament és legítim, sinó necessari i, 
si ho pots fer vivint i difonent l’“Anarquia viscuda”, molt millor! 
Tota aquesta crítica que ens diu que no es pot aconseguir res dins 
d’aquest sistema, que és impossible instal·lar-se i corrompre el ca-
pitalisme des de dins, que en temps no revolucionaris poc i res es 
pot fer..., tota aquesta crítica, al cap i a la fi, es redueix a una sola 
qüestió: existeix una vida abans de la revolució? Aquesta pregunta 
la contestem decididament de manera afirmativa.

Reformista o revolucionària?

Al contrari, no serà que el lament etern dels “mals temps”, del 
desinterés de la gent en conceptes revolucionaris, de la impossi-
bilitat del canvi sota aquestes circumstàncies, etc., no és sinó una 
excusa de la pròpia inactivitat, falta d’idees i fatalisme? Paga la 
pena pensar-ho...

Afirmació revolucionària

Però no podria, per contra, ser que el Projecte A no complira un 
altre efecte que un remei per a les malalties de la societat capitalis-
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ta? En qualsevol cas, no serà sinó una immensa empresa coopera-
tivista, tolerada mentre funciona en racons neutrals de la societat, 
on no puga causar mal? No és gaire el perill que tota aquesta es-
tructura siga perfectament integrada i digerida per aquest siste-
ma? No arribarà, finalment, a ser una columna sostenidora d’un 
sistema podrit, que li permet sobreviure ja que fa tasques socials 
en racons amagats de la societat, on les estructures de l’Estat no 
arriben i no funcionen, provocant que les contradiccions del sis-
tema siguen més suportables per a la gent? En una paraula: és el 
Projecte A reformista o revolucionari? Donem dues respostes: 1. 
El perill d’integració, sens dubte, existeix, però pensem que po-
dem contrarestar-lo. 2. El Projecte A és plenament revolucionari.

Confusions sobre la revolució

Vull aclarir aquesta postura: la qüestió és, naturalment, què ente-
nem per “revolució”. Existeix molta confusió sobre aquest tema i 
proliferen molts conceptes estranys. Nosaltres entenem el terme 
“revolució” sobretot en el sentit original, etimològic de la parau-
la: regirar una societat, generar un canvi profund i no superfi-
cial, enderrocar un sistema i reemplaçar-lo per un altre millor. 
Aquest concepte no diu res sobre la forma de la revolució: si ha 
d’aconseguir-se amb barricades o fulls volants; violentament o pa-
cífica; per la classe obrera o les intel·lectuals; per oposició frontal 
i directa al sistema o creant-ne un de nou que vença el vell; per 
sindicats, grups d’afinitat o col·lectius, etc. En realitat, el Projecte 
A adopta una postura de neutralitat cap als diferents conceptes 
actuals i històrics de la revolució. No té preferències específiques 
i no reclama conéixer el camí correcte cap a “la revolució”. No 
som profetes i temem predicar si la revolució ha de dur-se a terme 
d’una o una altra manera.
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El projecte no és “la revolució” sinó la seua condició preliminar

El Projecte A no és la revolució, sinó una sèrie de passos prelimi-
nars i necessaris cap a aquesta. El Projecte A només intenta, en la 
mesura que l’estem planejant i preveient, preparar el fonament 
sòlid sobre el qual la revolució arribe a ser una possibilitat con-
creta. Vol construir el marc en el qual existisca una certa garantia 
que, després d’una possible superació del vell sistema, hi hagen 
formes embrionals, funcionals i virulentes d’un altre sistema mi-
llor, preparades per  a reemplaçar-lo.

Pacifista, no; pacífic, sí

En el Projecte A, actualment, tenim anarquistes de tota mena: pa-
cifistes i militants; sindicalistes i filòsofs; treballadores i teòriques; 
ecologistes i pragmàtiques, i la gran majoria no pertany a cap ten-
dència definida. Igualment, són diversos els nostres conceptes so-
bre com ha de succeir i realitzar-se una revolució. Però ens uneix 
un consens fort, de manera que qualsevol revolució desitjable 
hauria de fer-se amb el mínim de violència possible.

 Revolució i insurrecció

Sovint, es mesclen dos conceptes que no haurien de confondre’s: la 
revolució i la insurrecció. Una insurrecció és una revolta, un motí, 
una contestació espontània que, potser, pot enderrocar un siste-
ma. Això no vol dir que una insurrecció es transforme automàtica-
ment en una revolució. La història ens ofereix experiències de tota 
mena: va haver-hi insurreccions que només van arribar a instal·lar 
noves dictadures, va haver-hi revolucions que van triomfar sense 
insurrecció i va haver-hi insurreccions que van arribar a generar 
una revolució triomfant. Tot plegat, doncs, és possible. No obs-
tant això, en la imaginació de la gent -i dels anarquistes- el con-
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cepte de revolució està estretament lligat al d’insurrecció. Sovint 
és un simple sinònim.

Fenotip i genotip

Aquest punt de vista no solament és incorrecte, sinó nociu, per-
què condueix a resultats equívocs. En realitat, aquelles que pen-
sen que tot allò violent és automàticament revolucionari i tot allò 
pacífic automàticament reformista, tan sols tenen en compte els 
fenòmens de les coses. Intenten qualificar el caràcter d’un esdeve-
niment atenent només a les seues formes. No podeu jutjar el con-
tingut d’una llanda sense mirar en el seu interior. En el Projecte 
A solem parlar de “fenotip” i “genotip”, dos termes presos de la 
biologia. El “fenotip” és l’aspecte exterior, la presentació superfi-
cial, la forma d’un esdeveniment. El “genotip” és el desenvolupa-
ment interior que porta aquest mateix esdeveniment, la direcció 
que prendrà, la seua qualitat. Tenint-ho en compte, ens manegem 
amb moltíssima cura jutjant si els moviments socials són revolu-
cionaris o reformistes, mirant només les seues formes superficials 
d’actuació.

Chicago, 1886

Per exemple, les treballadores anarquistes del Chicago de 1886, 
eren revolucionàries o reformistes? Bé, sota el judici d’algunes jo-
ves anarcopuristes alemanyes actuals, planament reformistes. Per 
què han lluitat? Per a la jornada de huit hores! Tenien, doncs, la 
mateixa finalitat que la sindical reformista alemanya DGB. Aquest 
punt de vista només té en compte el “fenotip” del moviment i 
oblida que aquelles obreres van formar part d’una estratègia amb 
finalitats revolucionàries i van lluitar per la millora de les seues 
condicions de vida, millors salaris i reducció de la jornada laboral 
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no com a part integral del sistema, sinó com un primer pas per 
a véncer-lo. La reivindicació com a fenomen pot ser reformista o 
revolucionària, depén del context de lluita i perspectiva en què 
està immersa, és a dir, del “genotip”. Les treballadores de Chicago 
van desenvolupar les seues lluites dins d’un moviment popular, 
comptant amb una base sòlida i solidària i una bona estructura 
organitzativa, igual que nosaltres intentem crear-la (d’una forma 
adequada a la nostra societat de hui dia) en el nostre projecte. En 
síntesi: el “genotip” de les lluites de Chicago era revolucionari, si 
bé el “fenotip” d’algunes de les seues accions, vistes separadament, 
pot semblar “reformista”.

Estat espanyol, 1936

Prenem el famós exemple espanyol. És realment sorprenent que 
tan poques anarquistes comprenguen que la revolució espanyo-
la no va començar en 1936, sinó uns quaranta anys abans. Què 
feia la CNT durant tots aquests anys? Què feia la Internacional a 
l’Estat espanyol abans de crear-se la CNT? No solament aquells 
intents heroics i ben coneguts de vagues generals, revoltes, insu-
rreccions i expropiacions, sinó també, i al mateix temps, tota una 
sèrie d’actes “reformistes”: van crear i van instal·lar els seus sindi-
cats, van crear escoles i economats, cooperatives obreres i agràries, 
tallers, ateneus, van editar llibres, revistes culturals i filosòfiques, 
van formar estructures en barris i entre el veïnat, van lluitar pel 
pa, treball, millors sous, reducció de l’horari, condicions dignes de 
treball i moltes coses més.

La labor quotidiana

En altres paraules, també van realitzar tot un paquet de treball si-
lenciós de base, aquella labor contínua, quotidiana, avorrida, bru-
ta, frustrant i difícil, de passos xicotets, clàssicament “reformista” 
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i, sota un punt de vista “fenotípic”, idèntica a la labor que realitza 
qualsevol partit socialdemòcrata, liberal o democratacristià de hui 
dia o, fins i tot, com ho fa l’església catòlica en les seues tasques 
socials. Però només en la superfície. Perquè, precisament, la CNT 
es va preparar al mateix temps per a prendre les fàbriques amb les 
seues mans, revolucionar el camp, organitzar la distribució, implan-
tar el comunisme llibertari. Es va armar per al cas d’enderrocar la 
reacció i, finalment, va triomfar, encara que només per pocs anys. 
Però sense aquesta base de fenotip “reformista”, mai no hauria exis-
tit un “poble armat” i aquelles que haurien pres el fusell hagueren 
sigut unes poques boges, totalment aïllades i sense la més mínima 
possibilitat de véncer. Si mireu l’activitat mitjana de qualsevol nucli 
“cenetista” habitual en qualsevol any entre 1906 i 1936, trobareu 
precisament un “fenotip” reformista. No obstant això, totes sabem 
que la CNT era extremadament revolucionària. Una contradicció? 
De cap manera! Justament quan tenim en compte el “genotip”, 
l’essència de l’anarcosindicalisme espanyol, podem comprendre que 
en el seu conjunt tot canviava de valors: llavors fins i tot aquells ac-
tes de “fenotip” reformista formaven part d’un procés de “genotip” 
revolucionari. Tots dos conceptes es van condicionar mútuament. 
La CNT va aconseguir diverses millores, petites reformes, abans del 
36. Però cap d’aquestes mai hauria canviat la societat d’una forma 
radical. D’altra banda, el pur gest heroic i insurreccional no hauria 
triomfat com ho va fer en el 36 si la CNT no haguera creat aquesta 
base estable amb la seua labor contínua, de petits passos “reformis-
tes”, durant tots aquells anys anteriors.

La “recepta secreta” de la revolució espanyola

Aquesta és la “recepta secreta” de la revolució espanyola i de les al-
tres poques revolucions anarquistes que durant un temps breu van 
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aconseguir triomfar: que les anarquistes d’antany no es van consi-
derar gaire fines com per a ocupar-se també dels petits problemes 
quotidians de les seues contemporànies i d’elles mateixes, amb la 
finalitat de proposar una solució radical en el moment propici, 
que podia ser seguida per les “masses”.

Cal preparar-se per a la crisi del capitalisme

L’estratègia del Projecte A segueix la mateixa filosofia: no sabem 
com ni quan arribarà el “moment propici”. Un sistema estatal 
pot caure en crisi molt ràpidament i de forma imprevista, quasi 
sempre a causa de factors aliens i no a causa de la nostra agitació 
social. Ningú pot predir, hui dia, si una situació revolucionària a 
Alemanya pot donar-se aquest matí o d’ací a vint anys. Però hau-
ríem d’estar preparades, ben preparades, per a respondre a aquesta 
situació de forma adequada. Un buit de poder, com es va efectuar 
a l’Estat espanyol al juliol de 1936, no ha de conduir necessària-
ment a una revolució llibertària. Pot caure fàcilment en l’altre ex-
trem: una dictadura feixista o una altra brutícia similar.

 Enderrocar la confiança en les institucions

Per això, la millor forma de preparar-nos és la de crear estructures 
sòlides, fer viure a molta, molta gent les experiències més diverses 
d’“Anarquia viscuda”, fer-los veure que l’autogestió és possible, 
fer-los perdre tota por, respecte i confiança en les institucions es-
tatals, fer-los capaces de prendre la seua pròpia destinació en les 
seues pròpies mans en l’ocasió donada i donar-los el coratge ne-
cessari. I aquest coratge s’adquireix mitjançant moltes experièn-
cies menudes i cada vegada més grans, experiències que podem 
començar hui mateix. Per descomptat, la revolució espanyola no 
hauria triomfat només amb aquells petits passos i sense que les 
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obreres prengueren els fusells de les casernes i fera fallida la resis-
tència dels generals facciosos. Aquest no era un pas xicotet, sinó 
gran. Però és que les obreres també s’havien preparat per a això, ho 
havien aprés abans! No obstant això, elles no eren revolucionàries 
militaristes professionals, sinó simplement treballadores en lluita. 
I després de dos o tres dies de lluita oberta als carrers de Barcelona, 
aquestes mateixes obreres sabien perfectament com organitzar les 
seues fàbriques sense caps i com organitzar la vida social de tot 
un país. Perquè s’havien preparat també per a això! I tenien la 
base, la simpatia, la solidaritat i la confiança per a véncer i realitzar 
aquesta profunda revolució. Elles no tenien problemes a combinar 
intel·ligentment elements de fenotip “reformista” i uns altres de 
tipus “revolucionari”.

El mite de la lluita violenta

Aquest és el camí correcte per a aconseguir la revolució i, pen-
se, que aquesta és la raó per la qual moltes de les companyes del 
Projecte A no són cent per cent pacifistes. El que passa és que no 
glorifiquem la violència ni la veiem com un valor per si mateix. 
El problema és, lamentablement, que en els mites històrics de les 
revolucions es glorifica sempre la lluita i la insurrecció i s’oblida 
la resta.

L’analogia amb l’anarcosindicalisme

En el Projecte A no volem oblidar-nos d’aquesta “resta”. Comen-
cem a fer un primer pas i pensem que, fins i tot semblant “re-
formista” per a algunes, és genuïnament revolucionari. Qualsevol 
que rellija les discussions històriques que van tindre lloc quan, a 
principi de segle, la nova idea de l’“anarcosindicalisme” va pene-
trar en el moviment anarquista, per exemple, el famós Congrés 
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d’Amsterdam de 1908, veurà també que, en aquells dies, moltes 
anarquistes puristes entenien que qualsevol tipus de sindicalisme 
hauria de ser necessàriament reformista. També elles només tenien 
en compte el “fenotip” de l’anarcosindicalisme i es van oblidar 
del seu “genotip”. En realitat, l’anarcosindicalisme va ser fins als 
nostres dies el corrent llibertari amb més èxit. Però ja no vivim en 
els anys trenta i l’única cosa que intentem nosaltres és donar una 
resposta actual a la nostra realitat actual. Aquest concepte nostre 
de revolució és capaç de resoldre l’aparent contradicció que en la 
història de les revolucions, esforços idèntics van portar a resultats 
diferents. Per què un aixecament heroic, per exemple a Alemanya, 
Itàlia o els EUA va fallar, mentre que un altre aixecament igual-
ment heroic va triomfar en altres parts, per exemple a l’Estat es-
panyol, Ucraïna i l’Argentina? La raó més important és el fet que 
per al triomf d’una revolució no és suficient el grau d’heroisme i 
dedicació, sinó el seu contorn: l’estabilitat i el nivell de la base de 
la qual emergeix la revolta.

La “línia imaginària de resistència”

Cada revolució ha de tractar amb el que anomenem la “línia ima-
ginària de resistència”. Aquesta línia està composta per la resis-
tència en les ments de la gent que més aviat temen una revolució 
en comptes de desitjar-la. La fi tàctica de cada revolució ha de ser 
afeblir aquesta línia de resistència, perforar-la i fer que desaparega.

Burxades i labor constant

Això pot fer-se de dues maneres: perforar-la i destruir-la amb con-
tínues burxades o bé afeblir-la i véncer així la resistència en la 
ment de la població. És obvi que no podrem mai véncer aquesta 
línia en la ment de dictadors i capitalistes simplement amb bons 
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arguments. Per això, aixecaments, rebel·lions, vagues generals, 
etc., és a dir, les “burxades” seran, amb tota probabilitat, neces-
sàries en moments determinats. Això significa perforar la “línia” 
mitjançant la lluita directa. D’altra banda, mai podrem véncer la 
“línia de resistència” als caps d’aquesta gent que volem “alliberar”, 
emprant la força i la insurrecció contra elles. Per això, la tasca 
d’afeblir aquesta “resistència en les ments” ha d’efectuar-se amb 
models d’“Anarquia viscuda”, mitjançant exemples, creant contra-
poders virulents, fent així de la revolució alguna cosa que, cada ve-
gada més gent, en lloc de témer, desitge, comptant amb múltiples 
petites experiències que els donaran el coratge i els coneixements 
per a realitzar-la. Això vol dir, en conseqüència, que totes dues 
formes són necessàries i que la tasca de les anarquistes ha de ser la 
de mantindre la forma violenta el mínim possible.

Elevar el nivell de la base

Això pot aconseguir-se sent actives en dos camps: primer, hem 
d’alçar el nivell de la base, des de la qual pot alçar-se una revolta. 
És aquesta la “base sòlida”, de la qual vaig parlar tantes vegades al 
principi. En segon lloc, hem d’afeblir la resistència en les ments de 
la gent. És en aquests dos camps en què el Projecte A vol començar 
a treballar ara mateix. Nosaltres ensenyem tan sols un camí possi-
ble i qualsevol pot realitzar coses similars i anàlogues. És aquest el 
lloc del Projecte A en l’esquema de la revolució. El Projecte A no 
és, ni ho pretén, “la revolució”, sinó un pas preliminar necessari.

Crear una vasta cultura llibertària en la vida quotidiana

El que volem aconseguir en els pròxims deu, vint, trenta anys és, 
precisament, crear una vasta cultura llibertària en la vida quoti-
diana. Un esforç idèntic de revolta, que parteix d’una base feble i 
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inferior no toca tan sols la “línia de resistència” o a penes la perfora 
durant un escàs temps. Coneixem, sobretot a Alemanya, aquesta 
dinàmica de les petites lluites militants locals dels últims vint anys 
que, justament, van fallar per falta d’una base adequada i es van 
dissoldre una vegada darrere de l’altra. Partien d’un nivell molt 
baix. D’altra banda, la línia de resistència que havien de perforar 
encara era molt espessa i forta. Un idèntic esforç, no obstant això, 
pot perfectament perforar la línia de resistència actuant de forma 
repetida i constant, si parteix d’un nivell més alt i estable, que, al 
seu torn, ja haja afeblit aquesta línia de resistència. I si aquestes 
perforacions es repeteixen i es fan freqüents, tenim el que anome-
nem per definició una situació revolucionària i, si la perforació és 
permanent, tenim la revolució mateixa. La revolució espanyola, 
en realitat, va partir d’un nivell molt alt i havia de perforar una 
línia de resistència molt feble, per part del sistema i molt xicoteta 
en les ments de molta gent. I aquesta situació era, precisament, el 
fruit de quaranta anys de labor continuada, de dedicació i d’una 
cultura llibertària vastament difosa. És justament això el que vo-
lem crear amb el nostre Projecte A.

La “identificació negativa” amb l’estat

Vull il·lustrar aquesta teoria amb una simple experiència que, pro-
bablement, podeu compartir en moltíssimes ocasions: hui dia, 
la majoria de la gent no és entusiasta de l’Estat o del govern ni 
molt menys. Té el que anomenem una “identificació negativa” 
amb l’Estat. És molt fàcil que una persona qualsevol coincidisca 
amb vosaltres en els següents judicis: que el govern és una mà-
fia, que l’Estat és criminal, que els impostos són un robatori, que 
les funcionàries són corruptes, que les autoritats són una banda 
d’arrogants, que els preus són un xantatge, etc.; moltes anarquis-
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tes, llavors, creuen que aquelles persones també són anarquistes en 
el fons dels seus cors i que volen, igualment, abolir l’Estat. Aques-
tes anarquistes simplement s’obliden de l’altra cara de la moneda: 
aquesta mateixa gent tem qualsevol revolució i se’n recorda ràpi-
dament que l’Estat, malgrat tot, també és una espècie de compan-
yia d’assegurances, que paga la renda i el subsidi d’atur, construeix 
escoles, carreteres i hospitals, manté un cert ordre i impedeix, en 
principi, que sigues assaltada a colps de navalla... “Malgrat tot”, 
sol dir la gent, “les coses no estan tan mal i, si l’Estat desapareix, 
podria ser molt pitjor”.

El temor a la revolució

Per això no desitgen cap revolució. Tenen alguna cosa a perdre 
i el que nosaltres volem oferir és molt nebulós: no ha sigut mai 
una experiència viscuda, a l’abast, accessible. D’on ha de vindre la 
confiança d’aquesta gent en el fet que elles mateixes podrien cons-
truir un futur molt millor? Aquesta “identificació negativa” amb 
l’Estat de hui dia és probablement molt més difícil de superar que 
el nacionalisme cec i el xovinisme irracional de temps passats. Per 
això ja no podem convéncer la gent simplement amb alguns argu-
ments ben estructurats que els facen comprendre el seu malestar, 
ni tampoc amb alguna que altra acció exemplar, sinó més que res 
amb exemples concrets, que la convença que les coses aniran mi-
llor si les prenem amb les nostres pròpies mans.

Els nostres primers passos concrets

Em sembla que ja he parlat suficient de somnis i teoria. En fer-ho, 
m’he allunyat bastant d’aquella ciutat alemanya i la grisa realitat 
que estem vivint ara mateix. La qüestió important que s’imposa 
ara és com passarem de l’“ara” al “demà” que acabe de descriu-
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re i plantejar? Quins seran els nostres passos concrets? Quin serà 
l’horari que volem seguir?

Cronologia

La cronologia que tracte de donar-vos ara ha de ser molt curta i 
abreujada. Té molts detalls tecnicoadministratius particulars de la 
República Federal Alemanya i tractaré de no perdre’m, ja que la 
realitat en cada país és diferent. Per tant, poc es podrà concloure 
en aquest sentit, donades les diferents realitats nacionals.

La “fase preparatòria”

Per a nosaltres, té una importància cabdal una molt bona prepa-
ració del projecte. La majoria de nosaltres prové -i roman activa- 
del moviment llibertari alemany des de fa molts anys. Així, totes 
sabem com de ràpid passa el temps i la facilitat amb què s’escapen 
els anys. No volem perdre temps a causa d’una preparació dolenta 
o precipitada ni amb ximpleries prematures. El nostre lema sobre 
aquest tema és molt senzill: “tenim molta pressa, per això ho pre-
parem molt lentament”.

Fer-nos grup

Hem de conéixer-nos mútuament, no solament escrivint-nos car-
tes o intercanviant idees polítiques i opinions, sinó també com a 
persones en les nostres vides i els nostres caràcters. Hem de fer-nos 
grup en el sentit ampli de la paraula: políticament, econòmica, in-
dividual i psicològica. Són diversos processos que necessiten temps.

Professions

Hem de trobar persones amb les professions adequades: ja siga 
amb títol o coneixements autodidactes o bé concloent les forma-
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cions professionals en curs i els oficis que les companyes desitgen 
realitzar en el futur projecte.

Discutir el concepte

Hem de formar els petits grups que constituiran els futurs “doble-
projectes”. Hem d’ajuntar els diners necessaris per a la compra 
d’equips, immobles i terrenys, una vegada triada la ciutat. Hem 
de tornar a discutir críticament tot el contingut del llibre Das Pro-
jekt A, que no és una altra cosa que una proposta general a fi de 
canviar-lo, completar-lo i, així, elaborar un nou concepte amb el 
qual ens identifiquem totes. Hem de conéixer-nos en situacions 
normals i extraordinàries. Per això ens visitem mútuament, orga-
nitzem trobades i mítings, campaments i viatges, planegem petits 
projectes temporalment limitats per a treballar juntes, etcètera.

Estructura orgànica

Hem d’organitzar tota una estructura de trobades a escala nacio-
nal, regional o professional, on desenvolupem la discussió, adop-
tem decisions, elaborem els detalls i planegem els pròxims passos. 
Hem de crear un butlletí de debat intern, de crítica i informació, 
en què cadascú puga expressar-se sense censura. Hem de fer ses-
sions i jocs de tipus psicodinàmic i intentar obrir-nos mútuament, 
entrenar la nostra sensitivitat i la nostra comprensió, entre totes. 
Hem d’analitzar els punts febles i els possibles perills del nostre 
projecte i intentar elaborar contraestratègies. Hem de preveure i 
calcular el possible rebuig i repressió. Tot això i molt més ha de 
realitzar-se en aquesta “fase preparatòria”.
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Final de la preparació

Aquesta fase no es defineix per temps, sinó per qualitat. És a dir, 
aquesta fase no acaba després d’un temps determinat, sinó en el 
moment en què estiguem convençudes d’haver acomplert amb 
totes les necessitats i que ja no hi haja res a parlar, és a dir, que 
l’assumpte estiga madur per a començar. Una vegada tinguem les 
persones precises en el lloc correcte, els diners i les professions 
unides, trobada la ciutat adequada i elaborat el projecte just i ens 
sentim grup, començarem.

Trobar el lloc adequat

La ciutat adequada ha de trobar-se durant la fase preparatòria. 
Per això elaborem una espècie de llista de criteris amb un siste-
ma valoratiu. Aquests criteris abasten aspectes com, per exemple, 
l’ambient ecològic, la qualitat urbanística, els preus de les cases, 
terrenys i locals, activitats polítiques i culturals, presència d’altres 
moviments socials, estructura politicoadministrativa, força econò-
mica, estructura coexistent amb indústries, serveis públics i co-
merç, distància a altres centres urbans majors, agricultura i arte-
sania, possibilitat de col·laboració amb altres projectes alternatius 
locals i molt més. En una segona fase, creem “patronatges” per a 
les ciutats preferides i propostes per diferents companys, reduint 
així les candidatures a un nombre menor. En una tercera fase, 
després d’haver reduït novament el nombre de ciutats, enviem 
“espies” als llocs que queden, amb la finalitat de viure allí una tem-
porada i obtindre el màxim d’informació i impressions. Al ma-
teix temps, cada integrant del grup té l’ocasió de visitar aquestes 
ciutats personalment. Finalment, prendrem una decisió comuna 
d’acord amb els resultats obtinguts, esperant trobar una ciutat més 
o menys “òptima” per al nostre projecte específic.
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Arxigrup i grups pioners

Mentrestant, els processos de clarificació en els diversos grups 
hauran progressat, de manera que ja podrem crear el que ano-
menem l’“arxigrup”, és a dir, gent que ja està del tot convençuda 
i disposada a contraure compromisos i obligacions. Fins a aquest 
moment, la presència en el grup era totalment lliure i no hi havia 
obligacions. Ara, no obstant això, hi haurà compromisos de tota 
classe, lliurement contrets, de tipus moral, legal i econòmic. Cada 
grup pot unir els seus components segons el seu parer i pensem 
que, en els casos en què existisquen grans inversions de diners, 
convé fins i tot signar contractes legals que eviten una baralla eter-
na en el cas que el compromís polític o moral fallara.

Contraure compromisos

Vull recordar, no obstant això, que cada “doble-projecte” és au-
tònom a l’hora de fixar les seues estructures i que, cap al projecte 
sencer, solament existeixen obligacions de tipus moral. No obs-
tant això, segons l’experiència de molts projectes alternatius dels 
últims vint anys, sembla ser convenient que abans es fixe la mane-
ra en què un grup es dissol en cas de baralla, convenció que hauria 
d’establir-se quan el grup estiga en plena harmonia.

Ajuntar fons econòmics

Un altre procés que cal realitzar durant la fase preparatòria és el de 
reunir la suma de diners necessària que s’ha d’invertir. En principi, 
cada col·lectiu ha de ser autosuficient. Això es farà, probablement, 
de manera molt convencional i clàssica: treballar i estalviar diners, 
aconseguir un crèdit, contribuir amb capitals ja existents (llibretes 
d’estalvi, venda d’immobles, etc.), obtindre préstecs de familiars 
i amics, organitzar campanyes de solidaritat, cobrar herències fu-
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tures o actuals. Uns altres poden contribuir inicialment amb bens 
materials com equips, vehicles, maquinària, terrenys, cases, expe-
riències, etc. Addicionalment, podem vendre bons de solidaritat, 
organitzar concerts en benefici del projecte i crear una espècie de 
grup de suport entre simpatitzants, amigues i companyes fora del 
projecte, que poden efectuar donacions. D’altra banda, des del 
començament, obrirem un compte corrent comú, en el qual cada 
interessada i futura participant contribuirà amb una mensualitat 
determinada, en funció de la seua situació econòmica. Aquests 
diners, no gaire al principi, però que aniran acumulant-se com un 
estalvi nodrit per moltes donacions xicotetes mes per mes, no han 
d’utilitzar-se per a cap “doble-projecte” específic, sinó que confor-
maran un fons comú.

La nostra caixa comuna

És una primera suma “simbòlica” de la nostra unitat col·lectiva, 
i ha d’emprar-se just després del començament per al benefici de 
totes, siga com a caixa d’emergència o per a comprar equip general 
que totes necessitem. Aquesta caixa comuna i la seua administra-
ció és el començament, la forma embrional, del Consell que ja 
pot començar a funcionar abans del començament real. Com ja 
vaig dir, posteriorment, aquest fons serà nodrit pels guanys que 
cada “doble-projecte” genere. Serà, doncs, una de les mesures pre-
ventives amb les quals pensem superar les crisis més diverses que, 
segurament, patirem en l’etapa dels primers mesos i anys.

Independència financera de l’estat

Estem totes d’acord que volem mantindre el volum més reduït 
possible de crèdits i préstecs i que cap projecte depenga d’ajudes 
i subsidis estatals o semiestatals, molt freqüents a Alemanya, Es-
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candinàvia, Austràlia, etc. Aquesta decisió no és tant una decisió 
moral com pragmàtica. No tenim inconvenients a acceptar diners 
de l’Estat (perquè, al cap i a la fi, són diners que venen del poble i 
nosaltres l’emprarem millor que, per exemple, l’exèrcit), sinó que 
volem evitar que el nostre projecte depenga de l’Estat i es torne 
objecte de tota classe de pressions i xantatges, com ha succeït amb 
molts projectes a Alemanya. Qualsevol subsidi serà per a nosaltres 
una suma extraordinària, però cada projecte ha de ser conceptuat 
de manera que puga també existir sense aquesta classe de “propi-
nes”.

On trobar la gent?

L’última qüestió important referent a la fase preparatòria és la se-
güent: on i com trobem la gent que necessitem per a començar el 
projecte?

Un projecte per a totes

Òbviament, el primer “reclutament” s’efectuarà mitjançant la 
difusió del llibre. Aquesta gent vindrà, en la seua majoria, di-
rectament o indirecta del moviment anarquista. Això no és ne-
cessàriament un avantatge. El Projecte A no està definit com un 
projecte per a anarquistes. Per contra, es defineix com un projec-
te anarquista per a tothom. Tenim, pel que fa a aquesta idea, un 
altre lema molt senzill: “Qualsevol persona que realment desitge 
viure d’aquesta forma i ho demostre amb serietat per a nosaltres 
és suficientment anarquista, no importa com es definisca ella 
mateixa”. No posem etiquetes a la gent, sinó que volem valorar-
la com a persones. Sens dubte, cap caràcter autoritari se sentirà 
a gust entre nosaltres i dins d’aquestes estructures llibertàries. 
El que volem aconseguir, ja des del començament, és crear es-
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tructures obertes i acollidores per a totes, especialment per a 
aquesta feliç “gent normal” que és a qui volem convéncer. Vull 
recordar el que ja vaig dir: que en la fase inicial volem emplaçar 
les nostres “pioneres” per la “segona generació” que volem trobar 
i integrar des de la població local.

Evitar la publicitat sensacionalista

Malgrat tot, no dubtem que aquest projecte començarà amb un 
80% d’anarquistes. Això es deu al fet que estem evitant acurada-
ment tota publicitat i premsa sensacionalista. No volem alertar de 
forma innecessària ni a la policia, ni a la justícia, ni a les autori-
tats locals, ni a les entitats bancàries, ni a l’administració, ni a la 
premsa, ni a la televisió, etc. D’una altra manera, aquests podrien 
muntar fàcilment el fantasma d’una “fosca conspiració anarquis-
ta” que podria obstaculitzar el nostre camí, fins i tot abans d’haver 
començat, de manera que provocaria el fracàs de tot el projecte. 
Per això, el llibre i les altres informacions no es transmeten ni per 
llibreries ni públicament, sinó de persona a persona i per les xarxes 
llibertàries ja existents a Alemanya. Això no vol dir que siga un 
projecte secret o paranoic, solament volem disminuir el risc d’una 
publicitat prematura i nociva.

Evitar afeblir el moviment

El perill que d’aquesta manera desviem d’altres projectes i orga-
nitzacions anarquistes als millors militants, afeblint-los d’aquesta 
forma, és relativament xicotet, ja que el Projecte A interessa, so-
bretot, a aquelles anarquistes que fins ara no tenien perspectives 
clares o no estaven satisfetes amb el treball que estaven fent.
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El balanç del grup. Procés de “selecció”

Per tot això, estem intentant crear un cert balanç per a arribar 
a un grup harmònic. Diem, obertament, que el procés de for-
mar l’“arxigrup” és un procés de selecció. És un procés de selecció 
“mútua”. No hi ha una autoritat que decideix, sinó que decidim 
tots en un procés diari de conéixer-nos i compartir experièn-
cies. Qui no aporte la serietat i l’interés necessari, no trobarà a 
altres companyes que constituïsquen amb ell un doble-projecte 
i s’autoexclourà per falta de confiança, serietat i maduresa. Sota 
aquest aspecte, el Projecte A no és obert per a “totes”. No som 
liberals, sinó llibertàries. Ens prenem molt seriosament el principi 
del lliure acord i del contracte social.

Advertiment

Per això vam advertir i continuem advertint a totes les entusiastes 
de poca voluntat que puguen encreuar-se en el nostre camí: aquest 
projecte significa treball dur i requereix disciplina, dedicació, en-
tusiasme i realisme. No és un passatemps, sinó, per a la majoria 
de nosaltres, una perspectiva per a tota la vida. És un projecte per 
a somiadores, però solament per a somiadores realistes. En conse-
qüència, hem publicat una espècie d’“ideal” de la composició del 
nostre grup.

La simpatia mútua. Joves, dones, xiquetes i ancianes

En primer lloc, busquem gent simpàtica, que no s’unisca al pro-
jecte gent frustrada, agressiva o indiferent. Necessitem gent opti-
mista, sense perdre’s en un entusiasme cec. Probablement el criteri 
de “simpatia mútua” adquirirà una gran importància en els pri-
mers contactes, potser més que l’afinitat teòrica en ideals polítics. 
Seria perillós, si la majoria de les components foren molt joves. 
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Companyes de setze o díhuit anys s’entusiasmen fàcilment per un 
concepte, però al cap d’uns mesos o anys senten la gran necessitat 
d’un canvi, de caminar pel món, de viure altres experiències. Seria 
irresponsable sotmetre’ls a la pressió moral de romandre i complir 
amb els seus compromisos. D’altra banda, la seua marxa podria, 
si es tractara de molta gent, posar ràpidament en perill tot el pro-
jecte. Aquesta consideració, naturalment, és de caràcter general i 
l’edat  no és sempre un factor de perill. En realitat, ja hi ha una 
sèrie d’excepcions positives. Només volem aconseguir que la mit-
jana de les integrants siga equilibrada i, per descomptat, hi haurà 
gent jove així com gent adulta i d’edat més avançada. D’altra ban-
da, les persones que busquem han d’aportar alguna experiència, 
tant en el camp polític com en el laboral.

El participant “ideal”

Una persona que mai abans haja patit una derrota política, fàcil-
ment es desil·lusionaria en viure les primeres frustracions del pro-
jecte com per a perdre totes les esperances. I no tenim cap mena 
de dubte que viurem moltes frustracions i que patirem alguna que 
altra derrota. Una persona que ja ha patit frustracions anteriors, 
sense que aquestes l’hagen convertida en pessimista i amargada se-
ria ideal per al nostre projecte. Una altra preocupació és l’equilibri 
entre dones i homes que normalment està en pèssimes condicions. 
Esperem, fermament, que el marc d’aquest projecte siga capaç de 
donar a les dones totes les possibilitats de realitzar-se i sentir-se bé 
i, fins i tot, que faça possible que els homes puguen convertir-se 
en bons “feministes” en el millor sentit de la paraula. De fet, ja 
existeix un grup de dones que desenvolupa la seua pròpia activitat. 
També volem integrar moltes xiquetes en el nostre projecte, ja 
que una educació lliure i llibertària és una de les nostres preocu-
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pacions per al futur. Un projecte sense xiquetes és un projecte 
sense vida i sense futur. Finalment, volem crear llocs on la gent 
anciana puga viure amb dignitat. Tenim molts plans en aquest 
sentit, impossibles de desenvolupar ací però, al cap i a la fi, totes 
sabem que nosaltres serem les velles de demà i cap de nosaltres vol 
viure la vellesa en condicions inhumanes i indignes, freqüents en 
els estats socials moderns. A més, un aspecte que ens va portar a 
aquestes consideracions és el fet vergonyós de com el moviment 
anarquista, que reclama un alt ideal humanitari, moltes vegades 
va deixar viure i morir les seues pròpies companyes ancianes en 
lamentables condicions. En suma, estem buscant persones d’edat 
mitjana, experimentades, amb ofici, d’inclinacions llibertàries, 
si és possible que contribuïsquen materialment i ideològica, que 
siguen somiadores realistes, amb certa capacitat de digerir frus-
tracions i la quantitat necessària d’entusiasme. Introduint aquests 
criteris de selecció, preferim créixer lentament en favor d’una qua-
litat del grup més elevada. Aquestes condicions, que poden sem-
blar una mica rígides, estan realment obertes a alternatives que, 
tant el projecte sencer com qualsevol “doble-projecte”, pot oferir. 
Estan previstes més que res per a la composició de l’“arxigrup” i 
dels primers “grups pioners”, i sabem perfectament que aquests es 
troben en la fase inicial en una situació dura i difícil, que requereix 
totes les energies per a la instal·lació del projecte i les seues defen-
ses contra els primers atacs. En períodes posteriors, una vegada el 
projecte estiga instal·lat i siga sòlid, podem reduir aquestes condi-
cions o prescindir-ne totalment.

Suport per a grups “problemàtics”

Pensem, fins i tot, que llavors el projecte pot adquirir una gran 
funció d’integració de grups marginats o de certa problemàtica, 
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com per exemple, drogoaddictes, alcohòliques, psíquicament fe-
bles, etc., integrant-les així en els diferents col·lectius.

Infiltració del lloc

El primer pas cap a la ciutat triada, per descomptat, no és una in-
vasió d’anarquistes que afone la localitat en un dia determinat. Ens 
introduïm a poc a poc i comencem per instal·lar aquells projectes 
que, per la seua necessitat tècnica o per a la infraestructura, són 
imprescindibles. També volem que les companyes que es troben 
actualment en l’atur consten entre les primeres que s’instal·len. 
Mentrestant, altres projectes menys importants que ja funcionen, 
romanen a l’espera, igual que les companyes que encara treballen 
en les seues antigues professions i cobren sous alts. Així, en cas de 
necessitat, aquestes poden prestar ajuda financera i moral a les pri-
meres crisis que les “pioneres” puguen patir. Aquestes, al seu torn, 
poden buscar locals, habitatges i terrenys adequats per a aquelles 
que estan esperant. Així efectuem una espècie d’“infiltració” que 
pot durar, aproximadament, dos anys.

Seguretat

Evitem així un “xoc” massiu dins de la població que puga sentir-
se envaïda i, alhora, donem una espècie de seguretat econòmica a 
l’inici. Una vegada acabada aquesta “fase d’infiltració” amb tres, 
quatre o cinc ones d’instal·lació, comença realment el Projecte A 
pel que fa a factor polític, obert i ofensiu. Una vegada superats els 
primers problemes i crisis, tindrem el temps i la dedicació necessa-
ris per a eixir al públic i presentar-nos obertament com a alterna-
tiva social, política i cultural. I ací es tanca el cercle. El que volem 
que es desenvolupe i succeïsca, ja ho he explicat anteriorment.
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Canviar el concepte, si és necessari

Aquestes són les nostres idees bàsiques per a posar el Projecte A en 
marxa. Per descomptat, la situació específica de la localitat també 
ha de ser considerada: si allà ja existeixen projectes que nosaltres 
volíem instal·lar, podem canviar els nostres plans o bé intentar 
combatre els existents; depén si ens semblen simpàtics o no. En 
canvi, si veiem mancances i necessitats que no havíem considerat 
anteriorment, podem canviar de plans i muntar altres projectes 
nous. Addicionalment, abans de començar, volem contactar amb 
tota la gent de tipus “alternatiu” a la ciutat, per a saber la seua 
opinió cap als nostres plans i, tal vegada, guanyar el seu suport o 
fins i tot la seua integració en el projecte.

Una xarxa cobrint tot el país

Òbviament, la nostra meta final no és la infiltració en una ciutat xi-
coteta, actuar allí subversivament amb la finalitat de crear així una 
espècie d’illa anarquista. La nostra meta final és, per contra, que 
l’esperit del Projecte A, la seua essència, es difonga i cresca. Volem 
ser contagioses en tots els sentits. Volem animar aquest procés en 
dos àmbits: en el local i el nacional, pensant en un futur tal vegada 
no llunyà, fins i tot veiem interessants possibilitats de contactes 
i cooperacions internacionals. En l’àmbit local, volem expandir-
nos ràpidament als suburbis, als pobles veïns, a tota la comarca, 
a altres ciutats pròximes. En primer lloc, no pretenem crear nous 
“doble-projectes” i nuclis subversius, sinó animar les simpatitzants 
que hàgem conegut a poc a poc a crear les seues pròpies iniciatives 
polítiques, culturals i econòmiques. Pensem que, ràpidament, es-
tablirem llaços de confiança amb la gent de la regió i que nosaltres 
podrem donar-los una empenta, un suport moral i material, per-
què aquestes realitzen el projecte que creguen oportú. Pensem, a 
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més, que en la primera fase la nostra forma de vida i actuació serà 
més atractiva per a la gent “alternativa” i “progressista” que per a la 
gent “normal”. Si realment funcionen els nostres models, pensem 
que serviran d’inspiració a moltes d’aquestes. Així, el Projecte A 
comença a créixer i expandir-se als voltants de la ciutat. En l’àmbit 
nacional, naturalment, volem mantindre relacions estretes i fra-
ternes amb tota classe de grups i individus llibertaris, convidar-los 
també a seguir experiències similars o adaptar alguna que altra de 
forma anàloga. És molt probable que la discussió del Projecte A, 
durant la seua fase preparatòria, no genere un sol projecte A, sinó 
projectes B, C, D, en diferents llocs d’Alemanya, Àustria o Suïssa. 
Però fins i tot si no és així, pensem que, si no falla la nostra expe-
riència, podrà donar un cert entusiasme al moviment llibertari i 
arribar a inspirar a algunes companyes, que tot seguit intentarien 
muntar projectes similars a les seues ciutats, seguint així el nostre 
exemple. Pensem donar suport a aquest procés editant una revista 
informativa del projecte, fent un treball de relacions públiques, 
rebent visites i convidant les curioses. D’aquesta manera, en un 
període d’uns deu anys aproximadament, pensem cobrir tota Ale-
manya amb una xarxa més o menys densa de projectes o inicia-
tives similars. Cadascun d’aquests, igual que el nostre, també es 
difondrà en la seua pròpia regió, fent aquesta xarxa cada vegada 
més densa.

Les perspectives internacionals

Existeixen també idees madures, perquè el Projecte puga conver-
tir-se en un fenomen internacional. Primerament, ens serviríem 
dels múltiples contactes que ja existeixen amb el moviment lli-
bertari internacional, informant-los, convidant-los i animant-los 
a desenvolupar conceptes similars, adaptats a les realitats dels seus 
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països. Per descomptat, no es tracta d’instal·lar un nou corrent 
ideològic, sinó de transferir algunes idees bàsiques com la de tren-
car amb el gheto anarquista, aconseguir popularitat i confiança 
entre la població, tractar d’unificar el sector polític amb el privat 
i l’econòmic, etcètera.

Adaptar les idees

I és evident que una adaptació del Projecte A, que va ser dissen-
yat per a les realitats d’Alemanya, serà molt divers per exemple 
als Estats Units, l’Estat espanyol, Turquia, Austràlia o l’Uruguai. 
Mentre que a l’Estat espanyol caldrà, probablement, buscar una 
unió de les lluites militants de l’anarcosindicalisme amb la vida 
quotidiana, a Alemanya encara és una meta futura crear o desen-
volupar un moviment obrer llibertari. A Turquia, sens dubte, la 
qüestió agrària jugarà un paper més important que als EUA i a 
Austràlia els projectes probablement es veurien molt influïts per 
l’existència de grans comunes en el camp. Però això són diferèn-
cies del “fenotip”; quant al “genotip”, podria, perfectament, do-
nar-se una solidaritat i una cooperació internacional. A Aleman-
ya tenim, per a aconseguir aquesta difusió internacional, el gran 
avantatge de l’emigració. Mitjançant els llaços que els emigrants 
turcs, nord-africans, espanyols, portuguesos, italians... tenen, 
podem crear nuclis en aquests països. Anàlogament, hi ha possi-
bilitats als països de l’est, com per exemple, Alemanya Oriental 
o Polònia. Precisament, en països sense tradició ni moviment 
llibertari, com per exemple Marroc o Turquia, pensem que els 
models llibertaris amb base econòmica (per exemple, coopera-
tives) tenen molts avantatges respecte a la simple propaganda 
anarquista de tipus “pamfletària”, quasi automàticament il·legal 
en aquests llocs. En canvi, amb aquells països on existeixen for-
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tes estructures llibertàries com per exemple l’Estat espanyol, 
França, Itàlia, els Estats Units i alguns llocs d’Amèrica Llatina 
podem, des d’ara, establir llaços forts i directes, tant en l’àmbit 
polític com en l’econòmic i cultural. Pensem en un intercanvi 
intensiu de companyes, vivint i treballant una època en diversos 
col·lectius en diferents països.

Campanyes internacionals

Podem, perfectament, organitzar campanyes de solidaritat i in-
formació en suport a lluites directes que tinguen lloc en països 
estrangers. I, finalment, podem importar productes de coopera-
tives llibertàries o tallers autogestionats per a comercialitzar-los 
a Alemanya, utilitzant la venda d’aquests productes per a una 
informació política sobre les condicions específiques de la seua 
producció i distribució. Així, una altra vegada, tenim un exem-
ple d’unir l’aspecte polític amb l’econòmic. Però tot això són 
plans per al futur, una vegada instal·lat i estabilitzat el nostre 
projecte.

La difusió d’un “virus”

La nostra meta principal, doncs, és la de convertir el Projecte A 
en una realitat social i de difondre aquest “virus” sobre tota la 
superfície del nostre país. Així pensem donar un nou impuls revi-
talitzador al moviment llibertari i acostar molta gent a la forma de 
vida i a la cultura llibertària, és a dir, a l’“anarquisme viscut”. Això 
podia ser fàcilment una nova i forta estratègia de l’anarquisme, 
que podria completar-se amb altres estratègies ja existents com 
l’anarcosindicalisme, l’antimilitarisme, la lluita ecològica, el paci-
fisme o la lluita local militant.
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Obrir un nou front

Si voleu podem parlar d’obrir un “nou front” en la lluita contra 
el sistema; un “front” molt sofisticat i difícil de definir i combatre 
pels nostres enemics per tractar-se d’una superfície completament 
legal i un dinamisme subversiu difícil de detectar. Aquest dina-
misme subversiu combat l’Estat en les ments de la gent, genera 
experiències autogestionàries, crea formes embrionàries de con-
trasocietat i dona el coratge i l’ànim necessari a molta gent per a 
oposar-se directament al sistema. Estem bastant convençudes que, 
en expandir-se les nostres múltiples experiències populars, molta 
gent perda la seua confiança cap a l’Estat i guanye paral·lelament 
una forta confiança en les seues pròpies capacitats. No creiem, no 
obstant això, que tota aquesta gent “infectada” pel virus llibertari 
es convertisca, automàticament, en anarquistes convençudes.

La tolerància “positiva”

Tampoc és necessari. Però sí que creiem que, mitjançant aquest 
procediment, tenim almenys la possibilitat realista que molta 
“gent normal” arribe al que anomenem una “tolerància positi-
va” cap a les idees i formes de viure anarquistes que substituirà 
la “identificació negativa” amb l’Estat, anteriorment descrita. És 
aquest el primer pas. Aquest primer pas significa que les anarquis-
tes tindrien una possibilitat que (almenys a Alemanya) no ha exis-
tit durant cinquanta anys. Si a la nostra ciutat, per exemple, un 
30% de la població simpatitza obertament amb nosaltres, aquesta 
“tolerància positiva” seria un suport i una base que les anarquistes 
mai han tingut en les últimes dècades. I aquesta “tolerància posi-
tiva” podria convertir-se en un suport actiu i directe en qualsevol 
conflicte concret que puga sorgir.
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Síntesi

En resum, amb el nostre projecte:

• descomponem la societat actual

• aprenem, experimentem i creem formes embrionàries 
d’una nova societat

• ensenyem models d’autogestió a la població

• ridiculitzem, combatem i substituïm les institucions esta-
tals i les fem supèrflues. Les afeblim i esfondrem

• creem noves estructures millors, accessibles a totes

• realitzem, en fer tot això, una vida modesta però feliç per 
a nosaltres

Entrar en la societat en lloc de retirar-se

Nosaltres no volem crear, d’aquesta manera, un “nou món” a part 
del capitalisme, aïllat i autàrquic com el que va proposar, per exem-
ple, l’anarquista alemany Gustav Landauer abans de la Primera 
Guerra Mundial (encara que ens trobem pròximes a Landauer en 
alguns altres aspectes), sinó que volem ser nuclis actius, virulents 
i subversius dins de la societat, per a véncer el capitalisme. Sabem 
perfectament que l’autèntica autogestió i una vertadera societat 
llibertària no són possibles dins del capitalisme. Però això no ha de 
portar-nos al fatalisme i deixar de construir noves estructures em-
brionàries, capaces de descompondre el sistema, encara que siga, 
inicialment en sectors aparentment xicotets i poc importants. No 
ens retirem, entrem. Ataquem el sistema en múltiples formes, en 
múltiples nivells, obertament i subterrània.
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Evitar el conflicte militar

No l’ataquem necessàriament allà on el sistema està preparat i és 
extremadament fort, sinó en els camps on siga feble i no tinga ja 
preparades les contraestratègies. Considerem, per exemple, una 
estratègia idiota, atacar el sistema estatal capitalista en una batalla 
oberta, precisament en aquell camp on es troba en una superiori-
tat clàssica: la lluita militar. No solament perdríem aquesta batalla 
a causa de la nostra increïble inferioritat de força, experiència i 
mentalitat, sinó que a més hauríem de sacrificar els ideals anar-
quistes per a convertir-nos en un aparell militar semiprofessional.

Privar l’estat de la lleialtat de la gent

Nosaltres preferim véncer l’Estat primer en les consciències i des-
prés en les realitats socials i mitjançant l’actuació ofensiva, subver-
siva i directa de la gent. Volem que la gent es desvincule de tota 
lleialtat a l’Estat, i que prenguen amb les seues pròpies mans el seu 
destí. Voldria ara fer-vos una simple pregunta: quina nació pot 
resistir a un moviment així a llarg termini?

Revolució mundial

Per això, en última instància, la nostra perspectiva final no és una 
altra que la revolució mundial. Una revolució mundial anarquista, 
per descomptat. Potser seria una revolució una mica diferent als 
clixés i imaginacions clàssiques d’heroiques lluites en barricades, 
franctiradors i bombes que esclaten. No obstant això, seria una 
autèntica revolució, amb una possibilitat realista que d’aquesta 
nasca una societat llibertària. Seria una revolució que podem ini-
ciar ara mateix. I seria un procés revolucionari que, de pas, ens 
ofereix una vida satisfactòria en realitzar-lo.
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Punts febles del projecte

Això, naturalment, sona molt eufòric. Sens dubte som entusiastes, 
sense ser eufòriques. Però també veiem la gran quantitat de punts 
febles del nostre projecte. En el llibre, hi ha un capítol sencer 
que els tracta. En la discussió, segurament trobarem uns altres. El 
punt feble més important serà segurament la naturalesa humana, 
la seua subjectivitat. Pense que tindrem molts problemes que sor-
giran dels diversos i irracionals sentiments humans, de comporta-
ments absurds, animositats, gelosia, abusos, odis, competències... 
Els éssers humans no som simples “factors” que funcionen dins 
d’un plantejament, per “genial” que siga. Un altre punt feble és el 
perill que el projecte es trobe integrat pel sistema, s’aburgese o es 
comercialitze. Les diferents formes de repressió constitueixen un 
altre punt feble, que ens preocupa, perquè no pensem que el sis-
tema romanga indiferent als nostres intents, una vegada comprés 
el perill que significa. I hi ha molts altres punts febles, que no puc 
enumerar ací.

Reduir els riscos

Però pensem que els obstacles han de ser superats i que els pro-
blemes han de ser resolts. No els superarem amb lamentacions. La 
nostra estratègia general cap a aquests punts febles és la d’eliminar-
los, en la fase preparatòria, com més millor. Tindre’ls en conside-
ració quan es creen les nostres estructures internes, que han de ser 
dissenyades de manera que impedisquen el seu desenvolupament 
o, almenys, reduïsquen el risc que aquests perills posen en escac 
el projecte. Finalment, pensem que, en tindre aquests perills pre-
sents en les nostres consciències dins d’un gran col·lectiu, podem 
potser reconéixer i combatre tota classe de desviaments i desvir-
tualitzacions. Clar que, amb tots aquests “filtres” instal·lats en les 
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nostres estructures, encara queden molts obstacles, però tenim 
coratge suficient per a enfrontar-nos amb la resta.

Experiment, perill i esperança

Només reduïm els riscos i no existeix cap garantia del que succeirà. 
Però, quan ha hagut un intent revolucionari amb seguretat d’èxit? 
Clar que hi haurà encara molt  a experimentar, molt de perill 
i molta esperança, però tot això basat en un fonament realista. 
Però... coneixeu alguna altra alternativa? Jo no en veig cap. Totes 
les nostres vides són riscos, experiments, perills i esperances i, no 
obstant això, no ens suïcidem. Lluitem. Volem que aquests ris-
cos, experiments, perills i esperances ja no romanguen a les mans 
d’unes altres. Jo, per la meua part, preferisc prendre els meus riscos 
amb les meues pròpies mans. Bakunin ho va dir amb unes altres 
paraules: “Aquelles que reclamen el possible, mai aconsegueixen 
res. Però aquelles que reclamen l’impossible, almenys, aconseguei-
xen el possible”. Moltes gràcies per la vostra atenció i paciència.
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Primavera de 1988: finalitzant la fase 
preparatòria
Opinió personal sobre la situació actual del Projecte A
Horst Stowasser

Benvolgudes companyes,

En primer lloc vull disculpar-me pel meu deficient castellà, ja que 
el text adjunt és una traducció de l’anglés i cap d’aquestes dues 
llengües són el meu idioma matern. No obstant això, espere que 
entengueu les paraules i comprengueu el missatge. És un poc di-
fícil explicar un projecte extens com el nostre en unes poques pà-
gines. No obstant això, ho intentaré, encara que córrec el risc que 
hi haja malentesos. Aquest treball no és una altra cosa que una 
introducció al Projecte A. Intenta explicar-vos les idees bàsiques 
més importants, oferir-vos un esquema de les seues estructures 
rudimentàries i presentar-vos algunes parts essencials de la nostra 
“filosofia”. Res més. Tal vegada desperte la vostra curiositat. En 
aquest cas, no tindreu més remei que aprendre alemany ja que, 
de moment, no està prevista la traducció del llibre al castellà. En 
cas de comprendre l’alemany, també us podem oferir la lectura 
del nostre butlletí intern, AHA!. No obstant això, esperem que 
dins d’algun temps pugueu veure el projecte existent, que pugueu 
visitar-nos. Addicionalment, en la present introducció, vull do-
nar-vos algunes informacions sobre la situació actual del Projecte 
A. Les primeres idees que van donar forma al projecte van nàixer 
fa uns deu anys, però va passar molt de temps fins que aques-
tes idees van madurar, van prendre formes concretes i van eixir 
a la llum com a projecte definit. Al principi dels anys huitanta 
vaig contar les meues idees a les meues companyes més pròximes, 
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que em van animar a publicar-les en forma de llibre. La prime-
ra presentació pública va tindre lloc en la trobada anarquista de 
Venècia al setembre de 1984. A la primavera següent, va aparéixer 
l’edició alemanya del llibre Das Projekt A, seguit per altres presen-
tacions a Viena i Milà. Al maig de 1985 comencem una difusió 
prudent i lenta del llibre a Alemanya dins dels mitjans llibertaris, 
a fi d’evitar tota publicitat sensacionalista. Fins al moment, s’han 
venut uns 1000 llibres i estimem que entre 2500 i 3000 lliber-
tàries alemanyes l’han llegit. Tenim les adreces i algunes dades 
d’unes 700 persones interessades. D’aquestes, unes 200 tenen un 
fort interés a participar i hi ha un nucli d’unes 50 que es conside-
ren definitivament decidides. D’aquesta manera, comptem, més o 
menys, amb la gent que necessitem per a començar (volem entre 
100 i 150 persones amb entre 10 i 15 doble-projectes). Fins ara, 
hem publicat 15 números del nostre butlletí intern AHA!, amb 
unes 800 pàgines en total, amb debat, crítica, suggeriments, pre-
paracions, resultats de trobades, etc. El butlletí mitjà té unes 60 
pàgines. Hem tingut set trobades a escala nacional (de les quals 
han participat també companyes d’Àustria, Suïssa i Holanda) amb 
una participació de 30 a 60 persones. Cada trobada nacional està 
dedicada a un tema específic (fins ara: possibles formes de resis-
tència local, estratègia i contraestratègia, habitatges, construcció 
ecològica, viure en comunitat, models econòmics anarquistes al-
ternatius d’aconseguir fons econòmics, crèdits, etc., formes legals 
i no oficials d’organització i estructures organitzatives, perspecti-
ves polítiques del projecte i la seua importància, criteris del lloc 
adequat i la seua cerca). En les pròximes dues trobades pensem 
decidir definitivament la ciutat on volem instal·lar el projecte. A 
més a més, hi ha tota una sèrie de trobades locals i regionals en 
diverses regions, amb una assistència considerable en algunes i re-
duïda en unes altres, així com trobades de tipus professional (com 
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per exemple: agricultura, tècnica, artesania, professions manuals, 
sanitat, comerç i serveis públics, professions liberals…), dels quals 
ja van sorgir alguns grups més específics com el de computadores, 
arts gràfiques, llibreria, cooperativa d’aliments, jurídica, electrici-
tat i uns altres. Després existeix un grup de dones amb trobades 
particulars i hi ha una sèrie de trobades extraordinàries destina-
des a establir millors formes de conéixer-se mútuament, com un 
càmping i una trobada d’orientació psicodinàmica. Totes aquestes 
activitats de trobades estan relacionades amb els més diversos con-
tactes personals, visites, viatges, etc. Ha sigut establerta la “caixa 
comuna”, que s’alimenta a poc a poc amb les donacions de les in-
teressades i uns pocs projectes (o doble-projectes, respectivament) 
ja estan preparant-se per al seu començament i en funcionen ja 
algunes parts. La majoria dels decidits es troba actualment en la 
fase de plantejament, coordinació, perfecció dels coneixements 
professionals, cerca de participants addicionals i consecució dels 
capitals necessaris. Ens trobem, doncs, en la segona part de la fase 
preparatòria. Pensem acabar amb el procés de cerca de la ciutat 
adequada cap a l’estiu de 1988, moment en què s’instal·laran els 
primers individus i, tal vegada, algun que altre projecte a la tardor 
següent.

Calculem que la fase d’“infiltració” començarà en 1989, de 
manera que en 1990 o 1991 el Projecte A isca oficialment a la 
llum. Els nostres majors problemes actualment són els següents: 
encara necessitem més participants, mentre que alguns projectes i 
companyes ja estan llestes per a començar i, fins i tot, impacients. 
Per tant, correm el risc d’una ruptura si continuem estenent la 
fase preparatòria durant molt de temps. Pensem haver trobat un 
compromís acceptable per a totes amb les decisions de les últimes 
trobades nacionals. D’altra banda, hi ha molts aspectes que encara 
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estan poc madurs. Encara tenim una sèrie de doble-projectes ne-
cessaris per al començament, sense comptar amb la gent interessa-
da o preparada per a posar-los en funcionament. L’acceptació de 
la “caixa comuna” és bastant xicoteta, mentre que el finançament 
dels doble-projectes específics sembla desenvolupar-se de forma 
satisfactòria. Ocasionalment, passem fases de política interna, 
personalista o basada en diferències fonamentals de conceptes, so-
bretot en el pla psiquicopersonal. És totalment obert, si aquests 
conflictes poden solucionar-se amb acords mutus, mitjançant una 
ruptura o la renúncia d’algunes companyes. També patim un fort 
dèficit de dones (la relació ha tingut una lleuger millora de 5:1 
a 3:1) i de xiquetes. L’edat mitjana és d’uns 25 anys. La persona 
més gran té 82 anys i la més jove (excloent als nadons) en té nou. 
Hi ha algunes companyes entre 40 i 50 anys d’edat i un gran 
nombre entre els 20 i els 30. També comptem ja amb algunes 
participants que no provenen del camp llibertari, però desitjaria 
que foren moltes més. Malgrat tot, el balanç actual és satisfactori. 
Allò important és que, probablement, serem capaces de finançar 
els nostres diversos projectes i que l’ànim general entre la gent és 
positiu, i és molt bo en els cercles limitats i algunes regions o grups 
d’afinitat professional, etc. El sentit comú i el desig de realitzar 
aquest projecte entre totes està creixent i és capaç de superar les 
traves que fins ara s’han posat en el nostre camí. En conclusió, 
som optimistes i pensem que el Projecte A començarà a funcionar 
més o menys de la forma descrita en el llibre i en el resum adjunt.

Wetzlar, febrer de 1988
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Situació a l’estiu de 1991
Horst Stowasser

Realització

Actualment, el Projecte A ha començat a existir en tres ciutats 
alemanyes: Alsfeld, al centre (Hesse); Leer, al nord (Frísia, prop 
d’Holanda) i Neustadt, al sud-oest (Rhenania Palatinada, prop de 
França). En aquestes tres ciutats s’han viscut una gran quantitat 
d’experiències molt diverses, tant positives com negatives. A Als-
feld, el projecte es desenvolupa molt lentament. Malgrat que s’han 
pogut comprar dues cases, el grup no prospera, sobretot a causa de 
querelles personals, originades, principalment, per dogmatismes 
polítics de tota índole i una considerable falta de tolerància d’anys 
anteriors. Actualment, el grup constituït intenta radicar-se en la 
cultura local i superar aquesta crisi, acomiadant-se d’ambicions 
possiblement exagerades. Existeix un projecte d’agricultura, un al-
tre d’intervenció cultural i un bar en mans d’una companya. En-
cara que a Leer l’atmosfera entre les companyes és més agradable 
i tolerant, el petit grup actiu allà es desenvolupa molt lentament. 
Disposen d’una botiga de comestibles i són actives en la impor-
tació i distribució d’aliments biològics; tenen diversos projectes 
en preparació en els camps del metall i la fusta, la realització de la 
qual és encara molt dubtosa. En cadascuna d’aquestes dues ciutats 
el grup d’activistes sobrepassa difícilment la dotzena. Neustadt 
sembla ser l’única ciutat on el Projecte A es desenvolupa pròspera-
ment i més o menys com estava previst, tal vegada fins i tot millor. 
Actualment, a Neustadt s’han federat 13 empreses (econòmiques), 
una dotzena d’iniciatives (politicoculturals) i, aproximadament, 
unes huit comunitats (convivències). El projecte agrupa uns 80 
adults més les respectives criatures i uns 100 o 200 simpatitzants. 
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S’han pogut adquirir diversos edificis (compres i herències), entre 
els quals hi ha una antiga fàbrica al centre de la ciutat, on està 
preparant-se el projecte multifuncional. El grup de Neustadt es 
troba en creixement constant.

A part d’aquestes tres ciutats, el Projecte A com a corrent po-
lític en l’àmbit nacional continua existint amb les seues trobades, 
espectacles culturals i cercles de debat. Així, l’impacte del llibre i 
de la idea del projecte entre l’esquerra llibertària ha sigut consi-
derable. Encara que no sempre es poden detectar concretament 
les influències directes i indirectes, el Projecte A continua espen-
tant a llarg termini conseqüències de tot tipus, tant teòriques com 
pràctiques. A més, en algunes ciutats alemanyes existeixen grups 
d’iniciatives que intenten iniciar el projecte en les seues respectives 
localitats.

Trajectòria

Després de més de deu trobades en l’àmbit nacional, en les quals 
es va desenvolupar la preparació pràctica i teòrica del projecte, 
finalment va tindre lloc al juliol de 1988 una reunió per a triar 
la ciutat adequada i iniciar el començament pràctic. Per diverses 
raons, sobretot de tipus geogràfic i pràctic, les companyes reuni-
des allà no van poder posar-se d’acord sobre una sola localitat, de 
manera que van sorgir les tres ciutats esmentades. A Leer i Neus-
tadt ja existien nuclis de companyes radicades, mentre que Alsfeld 
va ser la ciutat ”verge”, en el sentit del llibre. En una primera fase, 
a partir de la tardor de 1988, van començar a traslladar-se a Als-
feld militants del projecte, mentre que els grups de les altres dues 
ciutats van intentar organitzar el seu creixement qualitatiu i quan-
titatiu. Fins hui dia, pot dir-se que a Alsfeld, després d’un creixe-
ment inicial, el grup va patir divisions i baixes, a Leer es manté 
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estable, mentre que a Neustadt el projecte ha viscut un constant 
desenvolupament i creixement, tant des de fora com des de dins 
de la ciutat. Atés que des de gener de 1990 (després de nou mesos 
a Alsfeld) visc a Neustadt, vull limitar-me d’ara endavant a la si-
tuació d’aquesta ciutat, ja que pot servir d’exemple paradigmàtic 
(tant positiu com negatiu) del Projecte A. A més, les informacions 
que puc donar d’aquesta localitat es basen en les meues experièn-
cies quotidianes, mentre que de les altres dues ciutats, les meues 
informacions són, actualment, indirectes.

Neustadt, desenvolupament

Després d’establir contacte amb les coordinadores del Projecte A 
a Neustadt, unes 20 companyes es van reunir a partir de maig de 
1988, van llegir i van discutir el llibre i van decidir realitzar un 
projecte d’aquestes característiques a la seua ciutat. La base local, la 
van formar quatre empreses “alternatives” que ja comptaven amb 
diversos anys d’experiència en autogestió. Així, aquest grup, des del 
seu començament, va poder comptar amb una certa maduresa i 
una bona dosi de pragmatisme, que va evitar el desenvolupament 
de dogmatismes i la paralització purista que el projecte va patir a 
Alsfeld. El grup prompte va començar a créixer, i va augmentar 
el nombre de persones i empreses implicades. Quan es va donar 
l’ocasió de comprar un terreny cèntric amb una antiga fàbrica de 
mobles, va nàixer la idea d’establir allà l’“Ökohof”, un projecte 
mixt amb tallers, botigues, bar restaurant, habitatges, espai recrea-
tiu i establiments per a xicalla. Aquest múltiple projecte va significar 
un esforç comú i un enllaç unificador per a totes les participants. 
Per a fer front a aquesta immensa obra, que requereix una inversió 
total d’aproximadament 1.700.000 marcs, es va fundar a l’abril de 
1989 l’associació WESPE, acrònim que significa “Obra de Projec-
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tes i Iniciatives Autogestionades” i, alhora, com a joc de paraules, 
significa “vespa”. WESPE es va constituir legalment i funciona for-
malment com una associació d’utilitat pública; en realitat, es tracta 
d’un col·lectiu llibertari, que es regeix per principis d’autogestió ge-
neralitzada. WESPE s’entén com el Projecte A a Neustadt i agru-
pa les empreses, iniciatives i individus i és, alhora, propietària de 
l’Ökohof. Les obres a l’Ökohof van començar a la tardor de 1989 
i seguiran fins a finals de 1992. Mentrestant, una part de la fàbrica 
ja està en ple funcionament, i s’ha instal·lat un mercat de productes 
ecològics, una fusteria, un taller d’instal·lació i energies alternatives, 
una cantina provisional i l’oficina de la WESPE. L’Ökohof gaudeix 
d’una certa simpatia pública, ja que va saber defensar-se amb èxit 
contra les traves administratives per part de l’ajuntament local, mi-
tjançant una molt bona campanya publicitària a càrrec del grup de 
relacions publiques del Projecte A. Alhora, l’Ökohof es va convertir 
ràpidament en un lloc de trobades, activitats i comunicació per a 
tot el projecte, i és l’espai on es realitzen bona part de les reunions, 
plenàries, festes i tasques de coordinació. D’altra banda, el projecte 
va adquirir altres immobles: llogats, comprats o heretats, en diversos 
punts de la ciutat. Amb la diversificació de les empreses i l’augment 
de persones que s’adereixen al projecte des de fora i dins de la ciutat, 
també van començar a establir-se o projectar-se les primeres inicia-
tives de tipus cultural i polític, sense ànim de lucre. Si bé la WESPE 
encara es troba en plena fase preparatòria i de consolidació i s’ocupa 
més que res de diverses obres de construcció i la radicació de les 
joves empreses, no ha pogut evitar definir-se políticament en públic 
com a llibertària i participar activament en conflictes o activitats 
locals, cosa que ha fet amb considerable participació i sorprenent 
capacitat de mobilització. En aquesta fase, el projecte es defineix 
públicament com a “llibertari” i evita, de moment, la introducció 
del terme problemàtic “anarquista”.
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Neustadt, estructures

WESPE s’autodefineix com “el Projecte A a Neustadt” i s’entén 
com una “xarxa d’iniciatives autònomes”. No és obligatori ser sò-
cia formal de l’associació (de fet, ho són unes 50 persones), el 
que importa és l’activitat. En aquest sentit regeix la idea base del 
Projecte A que cada motivació, ja siga “econòmica”, “política’’ o 
“privada”, es considere igualment legítima, si bé s’afavoreix un 
desenvolupament que cada participant els considere igualment 
importants. D’ací sorgeix el fet que a Neustadt el projecte no es-
tiga format exclusivament per llibertàries. Es tracta, no obstant 
això, d’un projecte anarquista, atractiu per a gent que no prové del 
nostre ambient com ho demostren ja nombrosos exemples (fet que 
veiem amb cert orgull). No s’exigeix, doncs, que totes s’interessen 
de la mateixa manera per tot (per exemple, un 70% són les que es 
consideren i s’autodefineixen com a anarquistes i tenen un interés 
primordialment polític); el que sí que s’exigeix, és que totes do-
nen suport directament o indirecta a aquest projecte llibertari de 
forma integral. L’adhesió pot ser de forma individual o col·lectiva, 
és a dir, per grups, firmes o iniciatives. De moment existeixen 
com a iniciatives adherides a la WESPE els següents grups: grup 
d’intervenció cultural i gastronòmic, Projecte Ökohof, salut i as-
sumptes socials, grup de dones, iniciativa de ciclisme, Centre de 
Documentació Anarquista/biblioteca/arxius, Cooperativa Lliber-
tària d’Anàlisi Química i del Medi Ambient, grup de música rock, 
grup de relacions públiques, grup de fotografia, grup de música, 
teatre i art menor, iniciativa de tecnologia del medi ambient. Les 
firmes associades són les següents: llibreria, mercat de productes 
ecològics de construcció, empresa de transport, taller de publici-
tat/fotocomposició, botiga de bicicletes, fusteria de mobles, boti-
ga d’antiguitats, restauració de mobles, laboratori químic, fusteria 
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de construcció, taller d’instal·lacions sanitàries, elèctriques i tec-
nologies ecològiques, taller d’electrònica i botiga de comestibles. 
Aproximadament un 70% de les participants treballa en aquestes 
firmes autogestionades, la resta en professions “normals”. Hi ha 
moltes persones que són actives en diverses iniciatives al mateix 
temps. Noves empreses estan en preparació, igual que altres ini-
ciatives com una sala d’actes i un periòdic local. En cada empre-
sa es paguen els mateixos sous, fixats per l’assemblea d’aquesta, i 
s’ofereix als seus integrants avantatges socials com, per exemple, 
dies lliures per a cuidar la xicalla. En les empreses s’experimenta, 
a més, la “rotació” de càrrecs i responsabilitats, de manera que do-
nem, diàriament, exemples d’una pràctica quotidiana d’autogestió 
llibertària, palpables per a clients, veïns i la població en general. 
Les relacions entre empreses i iniciatives són múltiples i més 
complicades que el model de “doble-projecte”, però de forma ge-
neral, les empreses sostenen i financen les iniciatives, sobretot a 
l’Ökohof. La coordinació i comunicació es realitza a través d’una 
plenària mensual, on es prenen les decisions. Fins ara s’ha pogut 
evitar el vot, prenent totes les decisions per “consens”, és a dir, 
de forma unànime. Diversos “consells” com el de finançament, 
administració, coordinació d’obres, comunicació interna, etc., as-
seguren que existeix una transparència per a totes, i eviten així la 
jerarquia d’informació. Aquests organismes, alhora, asseguren la 
realització de les decisions i una preparació eficaç de les plenàries, 
i faciliten així debats substanciosos i decisions pràctiques. Una ve-
gada al mes, el mateix dia de la plenària s’organitza un gran bufet 
que té un gran atractiu per a les amigues, simpatitzants, visitants i 
curioses on, a banda de menjar, s’estableixen múltiples contactes. 
Els debats de tipus polític o estratègic que sobrepassen al mar-
ge tecnicopragmàtic de les plenàries, generalment es realitzen en 
forma de xarrades nocturnes mensuals en els diversos habitatges 
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o comunitats, anomenades ‘tàboles polítiques”. Dues vegades a 
l’any es realitza una clausura on es debat el desenvolupament del 
passat i es fixen els plans per al futur pròxim i a mitjà termini. Hi 
ha dos periòdics de comunicació interna, un actual (Stichpunkte, 
mensual) i un altre retrospectiu (Kraftbrühe, semestral), amb cro-
nologia i documentació que asseguren la transparència del debat 
i del desenvolupament, així com l’àmplia difusió de notícies i in-
formacions: el periòdic Falzblatt, d’aparició irregular, és destinat 
al públic general. Aquesta estructura “oficial” de comunicació es 
completa amb tota una sèrie de trobades, sopars, festes i reunions 
“privades” entre grups, comunitats i nuclis espontanis. També 
s’han organitzat amb èxit festes públiques, en què la WESPE s’ha 
pogut presentar a un públic vast i interessat. Aquestes formes 
“no organitzades” han aportat molt a la formació d’un sentiment 
comú en el projecte de Neustadt.

Neustadt, economia

La base financera de la WESPE està constituïda per les empreses 
autogestionades i la seua solvència. Aquesta, no obstant això, no 
bastaria per a dur a terme grans projectes com l’Ökohof. Moltes 
companyes han contribuït amb donacions de tots els béns -ma-
terials i financers- que posseïen, demostrant així un alt nivell de 
confiança en el projecte. Les necessitats financeres restants es co-
breix mitjançant crèdits facilitats principalment pel banc ecològic 
i un altre de tendència antroposòfica, els quals ofereixen condi-
cions favorables. El pla financer preveu la liquidació de deutes a 
partir de l’any 2010, incloent a partir d’aquesta data una “caixa 
de vellesa anarquista” com a alternativa al sistema estatal. Atés que 
cada col·lectiu, empresa, etc. és autònoma, cadascuna es responsa-
bilitza de la seua economia interna. Quant a les relacions dins del 
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projecte, existeix una caixa comuna per a projectes i despeses co-
munes, com l’Ökohof, la propaganda, compra d’equips, viatges, 
etc. D’altra banda, existeixen patronatges entre diverses firmes 
i certes iniciatives, realitzant així la idea dels “doble-projectes”. 
S’està discutint (i en primers passos ja experimentant) algunes for-
mes rudimentàries d’economia llibertària en el marc del projecte, 
com el bescanvi, descomptes, intercanvi lliure de productes i ser-
veis; no obstant això, aquestes experiències estan molt limitades, a 
causa del marge encara molt estret de productes i serveis.

Neustadt, problemes

La majoria dels problemes existents sorgeixen del creixement ac-
celerat del projecte en aquesta ciutat. Es tracta de problemes de 
comunicació, informació i coordinació que, a causa de certes re-
formes estructurals, han millorat considerablement. La gran ma-
joria dels militants pateix una gran sobrecàrrega de treball, res-
ponsabilitats i preocupacions que deixa molt limitat el marge de 
temps lliure i recreatiu. Pensem que per a la fase inicial aquesta 
situació era d’esperar i som optimistes i pensem que, una vegada 
acabada l’etapa de construcció i consolidació, aquest problema es 
resoldrà, fet que ens aportarà noves energies per a un major esforç 
en el camp politicocultural. El problema de la sobrecàrrega actual-
ment està aguditzat pel grau d’interés que el projecte ha causat a 
Alemanya, que ha originat múltiples visites, una enorme quanti-
tat de correspondència i demandes per a actes i conferències. Els 
problemes financers sempre existeixen, però la base econòmica, en 
general, és sòlida, i en un país ric com Alemanya sempre és possi-
ble obtindre fons i mobilitzar la solidaritat econòmica. El que ha 
sorprés fins al moment, és la quasi total absència de repressió per 
part de les autoritats, tant en l’àmbit local com en el nacional. Les 
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preocupacions que hi havia sobre aquest tema en la fase prepa-
ratòria no s’han complit d’aquesta forma. Això s’explica, potser, 
per la nostra labor publicitària, que presenta la WESPE com un 
projecte autogestionat i llibertari que ha creat nombrosos llocs de 
treball, habitatges, empreses, sense recórrer a subsidis estatals. No 
cal oblidar que encara evitem eixir plenament a la llum amb les 
nostres implicacions polítiques mes enllà d’allò quotidià.

Neustadt, síntesi

El Projecte A ha començat a existir en la realitat i de moment 
dona una prova evident i palpable de la possibilitat del projecte. 
El desenvolupament a Neustadt va ser encara més accelerat que 
el que es preveu en el llibre. Això origina un optimisme moderat, 
però no dona cap garantia que aquest projecte no puga patir grans 
crisis i baixes o, fins i tot, fracassar. El projecte a Neustadt es pot 
qualificar d’un projecte llibertari amb una forta tendència ecològi-
ca. Les seues bases són el suport mutu, l’autogestió generalitzada, 
l’ecologia, l’economia alternativa, la intervenció politicocultural 
i la llibertat individual. Així es pensen introduir els valors essen-
cials de l’anarquisme en la vida local, real i quotidiana d’aquesta 
ciutat, formant d’aquesta manera, una cultura llibertària. El futur 
del projecte, tant a Neustadt com globalment, depén ara de for-
ma decisiva de la creació i implantació d’altres projectes similars 
en altres ciutats alemanyes, així com a l’estranger, per a entrar en 
la segona fase del Projecte A, que consistiria en la federació in-
ternacional de comunes autònomes en l’àmbit polític, econòmic, 
cultural i social.
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València és un tresor
Epíleg
Irene Molina, columnista de la Directa

Ningú no mira ningú. Però tothom mira el mòbil. El metro és un 
camp de caps acatxats. Mal de coll, però dits veloços. Les poques 
que conversen parlen dels missatges que els han enviat, les his-
tòries, les fotos pujades i els likes. La vida ja no hi és, a la vida. I em 
repetisc com un mantra: “encara com, que ens tenim”. Sí, encara 
com, que seguim teixint algunes xarxes fora i dins nostre.

Quan vaig arribar al País Valencià (del qual podria parlar pàgines 
i pàgines), vaig descobrir un dels llocs al món que més prompte he 
arribat a estimar: la ciutat de València. De fet, pensava: “per què 
ningú ens ha explicat res d’aquest atractiu lloc al món?”. Hui en 
dia, quan venen visites de fora i els mostre les nostres xicotetes però 
grans resistències, em diuen exactament el mateix. Supose que per 
aquest motiu em ressona tant la importància de saber explicar què 
fem. Tot el que hem fet. Cap a on caminem. Aliances. Fer valdre el 
que tanta gent d’ací va ser, per entendre per què fem el que fem ara. 
Seria com una espècie de tractament de l’autoestima col·lectiva: ens 
estimem, i és per això que ens donem a conéixer i ens deixem esti-
mar. Sobretot, ara, veient com el sistema s’està reinventant, armant 
i fent la vida menys vivible. Quina llàstima que fem del temps un 
ús patriarcal, però m’encantaria poder seure amb moltes persones i 
explicar –amb temps de qualitat– per què la ciutat de València és un 
dels espais on més resistències estem teixint des dels moviments po-
pulars amb molta delicadesa, vinculant-nos, amb energia entusiasta 
de millora i construint alternatives reals.
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Vaig tindre l’oportunitat de formar part de la família de la Jove 
Muixeranga de València, junt amb algunes altres amigues feminis-
tes. Vam prendre la decisió de ficar-nos-hi perquè estàvem emmira-
llades amb la posada en pràctica de tot allò que des dels feminismes 
volíem construir des de molts espais militants. La Jove és un espai 
on totes i cadascuna som necessàries i imprescindibles per a portar 
a terme el procés i poder assolir la fita final col·lectiva. Realment, 
les visibles no són les imprescindibles. Un lloc on la confiança i el 
suport mutu són la base de tot. Si aquestes es trenquen, tot salta 
pels aires. Caiem a terra si no hi ha solidaritat. Des de llavors, per a 
mi, la metàfora de les construccions muixerangueres és una brúixola 
a tenir molt present. De fet, quan descobrisc algunes de les coses 
que es desenvolupen als barris d’aquesta ciutat, pense que quadren 
totalment amb aquesta metàfora. Potser és per això que ens agraden 
tant les muixerangues i ens tremola el cos al veure-les?

Just ara estem en plenes Falles. A mi em passava, i sé de ben 
cert que encara li passa a molta gent del rotllo de fora, que les 
veia com una cosa rància. Fetes per a unes poques persones que 
feien el joc al govern de torn. I potser encara consisteixen en això. 
Però potser no se sap que hi ha, cada volta més gent, recuperant 
l’esperit originari de les Falles: de festa, sàtira, denúncia i lluita so-
cial, i donant-nos molts motius per no fugir de la ciutat de l’amor 
i l’odi aquests dies. Són les Falles Populars i Combatives, les Falles 
Populars a Benimaclet o al Cabanyal, entre d’altres. Totes ens sa-
bem les cançons, les ballem i ens trobem per cremar-ho tot! Les 
nostres Falles, li pese a qui li pese, són unes de les festes populars 
dels Països Catalans a conéixer!

Hi ha cites al llarg de l’any que ací esperem amb candeletes 
i a les quals posem un cercle ben gran. Parle de les diades, per 
descomptat, dels 25 d’abril, el recuperat antifeixista 9 d’octubre, 
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però també parle de la Fira Alternativa de València, la Fira del 
Llibre Anarquista i de la nova incorporació a les agendes de la 
Fira Feminista de la ciutat. Parle de les calçotades, els dimonis, 
les albaes, les fogueres, el Ca Revolta, el Racó, La Internacional, 
les ràdios lliures, la Malva i la Klara, l’agenda de Fusa Activa i la 
visibilització de les dones dalt i baix de l’escenari, del treball de la 
campanya pel Boicot Desinversions i Sancions (BDS) a Israel per 
uns espais lliures d’apartheid i colonialisme, de les resistències i 
aprenentatges del Cabanyal, Russafa, Ciutat Vella la bella, Orriols 
o la Punta, i d’Entre Barris, que ha fet enllaçar-nos i denunciar 
aquest model de ciutat on no cabem totes… Tota una ciutat plena 
de celebra-accions comunes, respectades i participatives. Espais on 
trobar-nos, conspirar i anar creixent. Una de les coses que he aprés 
i que més m’ha marcat a València és tot allò entorn de la sobirania 
alimentaria i a la defensa de la terra. Eslògan que abans deia com 
un mantra i que ara cobra sentit per a mi. Consumir de manera 
corresponsable amb el planeta que habitem, de proximitat i de 
temporada. Saber quan aquesta terra dóna tomaques o albergí-
nies. Terra considerada la millor de tot Europa, on tot creix amb 
més facilitat i més varietat que enlloc. La grandesa dels grups de 
consum de la ciutat, la duresa i valor de treballar l’horta amb les 
pròpies mans i el valor assolit de tot allò que consumim.

Les que em coneixeu ja sabeu que sóc una persona que 
m’encanta acollir-ne a altres. Des que visc al barri de Benimaclet 
m’encanta poder compartir ma casa amb totes: el Terra. Centre 
social autogestionat i independentista de referència a tot el país, 
que tantes lluites populars ha sustentat i que tan necessari ha 
esdevingut durant quasi ja 20 anys. És l’espai on per mi naix 
tot el que tinc ara. Però tinc moltes altres debilitats! Estic enci-
sada amb La Comanda, projecte valent de venda a granel, lliure 
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de plàstics com la Terreta Neta que vol esdevenir un espai de 
transició on trobar tota mena d’objectes sense plàstic i educació 
ambiental per habitar el món de manera més amable. Aprenem, 
ens creuem i comprem llibres a la llibreria associativa del barri, 
La Repartidora, i a La Rossa, llibreria especialitzada en dones 
autores. Ara trobem a faltar La Alegre Conchita, la tenda eròtica 
per a dones que estava ací baix de casa; almenys ara les tenim en 
línia. També mostre orgullosa un dels projectes més importants 
de tots els Països Catalans: el CSOA l’Horta, amb més de 9.000 
m² de terrenys ocupats, dels quals més de 5.000 m² ja cultivats 
d’horts, on hi ha apropiació de terres abandonades, acció políti-
ca, lloc de socialització i un punt de referència des d’on sostenir 
les vides col·lectives.

A més a més, a hores d’ara, ens trobem en un espai encorat-
jador. El vam cuinar lent i amb estima: Cuidem Benimaclet, per 
autodefensar-nos d’expulsions del barri, de l’explotació del terri-
tori amb la construcció d’habitatges i el PAI que no és més que 
una nova estratègia capitalista per generar més benefici econòmic 
a costa de les vides del veïnat. Benimaclet són els horts urbans i 
comunitaris. Les companyes d’El Rogle que vetllen pels nostres 
drets i llibertats, l’Escola autogestionada Meme o Al-Paladar on 
ens tracten sempre millor que bé cuinant sa, lent i ecològic. Beni-
maclet, no ens l’acabem. Però diuen que quan a un territori arriba 
el moment que les mares i pares s’autoorganitzen, com és al nostre 
cas La Flameta o el grup de mares, vol dir que gaudim de bona 
salut de barri. A Benimaclet és complicat no acabar prenent partit 
amb tants fronts oberts esperançadors.

Ara, des de fa un parell d’anys, una de les meues raons d’arrelar-
me al barri són les companyes amb les quals ens reunim entre el 
carrer de la resistència i el de les dones cuidadores. Amb les que 
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estem formant una xicoteta guerrilla del comú. El passat 8-M vaig 
viure amb elles moments de màxima alegria militant. Feia molt de 
temps que no em sentia imparable: ballant, rient a crits, mirant-
nos generoses, omplint d’alegria i ràbia els carrers. I tot dins d’un 
marc de Vaga General. Però era feminista, i aleshores tot es capgi-
rava. No imagine un dia de Vaga General a l’ús, junt amb els nos-
tres companys, de negre, celebrant la vida, saltant i buscant-nos 
per abraçar-nos. Que tenim moltes coses pendents, a treballar i a 
incorporar, és cert. Però que ens movem en plantejaments antisis-
tema radicalment diferents, és una realitat fascinant. Si no ho fem 
bonic i humil, no volem que siga la nostra revolució. Ara ja no 
vull una vida lluny d’ací ni d’elles.

Al remat, és cert que no som cap majoria social –almenys de 
moment–, però anem caminant i ens retroalimentem. Unes con-
sumim als projectes de les altres, les afavorim i viceversa, creixem 
des de l’autogestió de les vides i les relacions i ens normalitzem 
més enllà del gueto. Ens manquen moltes coses però, sobretot, 
ens falta cultivar i donar valor a la nostra autoestima col·lectiva. 
Als barris de València tenim propostes comunitàries reals, per po-
der viure dignament. Tenim veritables tresors de moltes formi-
gues que van voler soterrar amb una amarga Batalla de València, 
però no sabien que érem llavors. Anem lentes perquè anem lluny, 
creant un múscul. Amb el nord de la memòria col·lectiva i unes 
xarxes cada volta més enfortides dins del moviment popular. Amb 
el cap ben alt i el cor ben gran. València és un tresor.

Article publicat a la Directa el 15 de març de 2019





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 llibres 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








