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§
Col·lecció Sud
Sud és el que en cada absorció del capital s’escapa.
Sud és el que ens permet que la història no es tanque.
Aquesta col·lecció tracta d’abordar una perspectiva política des
de, al i per al Sud, amb tots els seus significats: culturals, geogràfics,
socials, econòmics, etc. Perquè el Sud sempre ha estat fora del centre
de les nostres representacions, justament perquè el Sud és allò que
descentralitza. Un Sud que, fins i tot, està més enllà dels podrits
mercats alternatius.
Ací es reclama el Sud de tots els pols: l’autonomia en la
creativitat, la crítica i la praxi política. És des d’aquests paràmetres
socials des d’on neixen els relats històrics que permeten parlar
d’esperança. Perquè l’esperança és, de moltes, la millor virtut de la
resistència. Pensar-nos com a «Sud» implica analitzar les formes en
què es construeix un món no manipulat, del Nord, on la realitat es
mou al voltant d’uns interessos particulars i interfereix la possibilitat
de qualsevol tipus de món comú, compartit. Pensar una política,
d’aquesta manera, del Sud no parteix tan sols d’una constatació de
la desigualtat geopolítica (que travessa qualsevol territori limitat),
sinó d’una experiència sentida en la lluita local i diària. Perquè és des
d’ací, des del dia a dia, on és radical la pregunta política pel sentit de
la lluita i la construcció d’un món digne. Sud és el que ocorre quan
allò local parla amb la seua pròpia veu.
Aquesta col·lecció, al capdavall, pretén recollir a mode de
mapa aquestes experiències de resistència local i preocupació

per les maneres de viure en clau col·lectiva; els problemes de la
política territorial, cultural i lingüística; anàlisis de les tensions per
l’autonomia en els moviments socials i, en definitiva, els cúmuls
d’esdeveniments que se solen menysprear en els grans plans estatals
i els fluxos de la borsa. Allò que es vol fer desaparèixer, en aquesta
guerra civil silenciosa, a base de policia, mass media i obediència.
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D

e qui anàvem a escriure si no de nosaltres. Qui
ho anava a fer si no nosaltres
Jorge Brunete reclamava, durant les jornades
d’Universitat Negativa, que «cal escriure des del periodisme, fer
periodisme, escriure història, de València, de mi, de nosaltres»,
o alguna cosa així. Açò és el que pretén ser aquest llibre.
Hi havia una certa urgència. Ací està.
***
Hem intentat respondre aquesta pregunta milers de
vegades. Qui és nosaltres? No, no, no, això no. I no, no, no,
això tampoc. Però, quin lloc del mapa ocupem? De quin costat
estem en el camp de batalla?
Som aquella generació sobradament preparada, dic,
sobradament sotmesa. No som generació perduda, això segur.
Perduda està la seua universitat. Som generació enemiga [Tu
anaves de blau], en tot cas. De vegades, col·laboracionistes. Hem
pagat els seus crèdits. Hem participat de les seues institucions.
Moltes vegades també hem sigut un estudiantat excel·lent.
Més o menys puntuals, diligents, inclús crítics en els assajos
que entregàvem a la fi del quadrimestre. Sí, hem jugat amb les
seues normes.
***
Però això no ha determinat el que som. La nostra
universitat no estava ací. On hem aprés ha sigut als marges de
la maquinària administrativa. La lluita, així anunciada, és el
que ens ha permés encaputxar-nos com a nosaltres.
***
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Aquest nosaltres extens i dispers és protagonista
d’aquesta narració amb la qual pretenem deixar testimoni de la
nostra pèrdua, així com de la nostra recerca d’una universitat
diferent. Aquest text busca aconseguir aquesta sensació de
reconeixement que s’experimenta quan ens trobem en les
fotos. Però no és sols aquest gest, de vegades banal, el que
busquem. Tot i que hi haja molta gent que no recorde si no és
mitjançant les fotografies que han quedat, el que preteníem és
que aquest exercici fóra compartit i, lluny de ser un aliment per
a l’ego, fóra un esperó per a la lluita que ve.
***
Roberto Bolaño parlava de la Universitat Desconeguda
quan treballava de segurata en un càmping de Castelldefels
i escrivia poemes per a concursos de lírica, amb els quals
guanyar-se algun duro. Com un germen de precarietat, sabia
de què anava tot açò. Alguna cosa que podem dir amb paraules
dèbils: en la universitat d’avui en dia, la vida passa, circula,
com en un súper. «Et passes el dia preguntant-te què voldràs
ser demà i no veus el que has pogut ser avui».
La universitat acompleix els requisits que Kant
va establir per a l’espai. On apareixen els fenòmens. Però,
com sempre, això és només una excusa perquè fluïsca la
mercaderia, ja que aquesta és l’herència més arrelada que
posseïm els caníbals d’Occident. El que es desconeix de la
universitat és el material amb el qual està feta: el poder. Cada
racó, cada cafeteria, cada amenaça del degà, cada elecció del
rectorat, cadascun dels aularis amb cadires cargolades, tot són
engranatges —alguns més il·lusoris que altres, alguns fets per
a despistar i altres per a provocar— d’una maquinària que no
es pot aturar, que no pot deixar de funcionar. La universitat
que desapareix en aquest escenari és l’única capaç de bloquejar
l’aparell.
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***
Tota ordenació és crítica o acceptació. Per això
presentem aquest índex. No hem buscat la coherència perquè
ens pareixia que aquesta era la millor forma de representar
allò de què preteníem parlar. Temps no lineal, ecos de veus,
moments i llocs que reclamen text. Així van ser per a nosaltres
els últims anys de la lluita estudiantil i per això contem ací la
nostra insurrecció.
Així doncs, Universitat Perduda no pretén ser un
relat expert, una història unidireccional ni una compilació
exhaustiva, com ens han ensenyat a fer. El que pretén ser aquest
conjunt de textos és una crònica col·lectiva. Hi falten tants
capítols com persones passaren per ací. El que ens queda és
un grapat de testimonis, històries crítiques, assajos i reflexions
que es discuteixen i es contradiuen a elles mateixes.
***
La nostra universitat no està ací, on ells van retolar
universitat, i molts menys on retolaren, irònicament, universitat
pública. Sols, de vegades, ocuparen els mateixos edificis.
Vam arribar, alguns de més lluny que altres, buscant
un miratge en el desert. Vam migrar per habitar aquella
universitat, lloc de trobada i lluita, i vam acabar convertits en
clients, de vegades peons, d’indústria del capitalisme cognitiu
o instrucció colonialista en què la universitat s’ha convertit.
Tal vegada mai no va ser res diferent. A sobre, molts dels
nostres companys encara somriuen feliços de viure aquesta
experiència American Pie.
Abandonar i programar la destrucció és l’única
eixida que trobem, l’única forma de començar a construir
sense murs aquells espais que habitarem.
***
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La nostra universitat no cap en la seua universitat.
No té lloc entre aquests murs. Ara ja ho sabem i hem eixit a
buscar-la. Seguirem construint-la fora.
Açò és Universitat Perduda. Una nota per a avisar, a
qui encara està dins, que hem eixit i no pensem tornar.

Des de Den Haag
Madrid
Castelló
i València
Independència Total

Primera part

De Seattle a Bolonia
(1999-2008)
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a lluita contra el Procés de Bolonya en la Universitat de València va viure el seu moment àlgid durant el curs 2008-2009, però per entendre aquest cicle
de mobilitzacions estudiantils de la primera dècada del 2000
cal que ens remuntem al final dels anys noranta i centrem la
nostra atenció sobre dues qüestions.
La primera és l’aparició de l’anomenat moviment antiglobalització, que va començar a visualitzar-se especialment amb les
protestes de Seattle de 1999 contra l’Organització Mundial del
Comerç, i que en certa manera va influir als moviments socials
del moment a molts nivells: mobilitzacions massives multitemàtiques, retransmissió de la protesta en directe per les mateixes activistes gràcies a les noves tecnologies, la irrupció de la
contrainformació en la xarxa, etc. Però, sobretot, va marcar un
camí cap a la construcció d’un relat alternatiu capaç de qüestionar el procés de globalització neoliberal. Així, les protestes
de Seattle. I, després també, les de Praga, Gènova o Barcelona,
van impregnar els moviments socials d’un discurs contra el
poder de les grans multinacionals, el lliure comerç, la mercantilització de la societat, etc. I a banda del discurs global, aquest
moviment també va impregnar una forma de coordinació internacional, com els fòrums socials, les contracimeres, etc.
A la ciutat de València podem destacar un parell d’exemples
d’aquest tipus de protestes, com la Campanya contra la Conferència del Banc Africà de Desenvolupament, del maig de
2001, o la Campanya «Ni OTAN, ni Globalització. Per l’Alliberament dels Pobles», realitzada l’abril de 2002, coincidint
amb la celebració de la V Cimera Euromediterrània en la
nostra ciutat. Aquests van ser dos moments de mobilització
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molt massius en què es van combinar problemes molt locals
(les lluites en defensa de la Punta, el Cabanyal, l’Horta...) amb
temes més globals (la crítica als grans organismes econòmics
internacionals, la dictadura dels mercats...). Per aquestes dates
van aparéixer també nous mitjans de contrainformació, com
els periòdics l’Avanç o l’Accent; uns altres es renovaren, com
Ràdio Klara, i emergiren diversos portals d’internet, com Cercavila i, sobretot, la xarxa Indymèdia, que van servir d’altaveu
de les mobilitzacions.
Totes aquestes aportacions de Seattle, tant en discurs com en
pràctica, van acabar afectant el moviment estudiantil, que no
va restar al marge de les protestes, sinó que les va inserir amb
reivindicacions pròpies. En el cas valencià, la lluita contra la
LOU, per exemple, va estar ben present en les campanyes esmentades.
La segona qüestió a la qual és necessari remuntar-nos és la mobilització contra l’anomenat Informe Bricall l’any 2000, molt
influenciada pel moviment antiglobalització. Aquest informe
era un document encarregat per la Conferència de Rectors
(CRUE), finançat per empreses privades com El Corte Inglés i
Telefònica, en el qual van participar també els sindicats majoritaris, autoritats universitàries, certes representantes estudiantils i altres personatges de la vida econòmica. Consensuat
entre el govern del PP i bona part de l’esquerra institucional,
aquest informe que, podem considerar l’avantsala de la LOU i
el Procés de Bolonya a l’Estat espanyol, plantejava la reformulació de la universitat per tal d’harmonitzar la legislació per a
la construcció d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
L’esquerra institucional no es va oposar a l’Informe Bricall,
sinó que el va defensar. Però sí que hi va haver un moviment
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de base, encara embrionari, que va arribar a convocar dues
vagues estudiantils, amb un seguiment molt desigual. Destaquen algunes ciutats com Madrid, Granada o Barcelona. En el
cas de València, en canvi, les protestes van ser minoritàries i
bàsicament podem parlar del paper de l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes (AEN) i d’un grup d’estudiantes llibertàries de la Facultat de Geografia i Història. En qualsevol cas, el
món universitari es trobava molt dividit. Un titular del diari
El Mundo il·lustrava aquesta situació: «Divisió estudiantil en
la protesta contra l’Informe Bricall» i destacava que els sindicats majoritaris d’estudiantes i treballadores s’oposaven a la
convocatòria de les assemblees estudiantils1. En el cas de la
Universitat de València, es vivia una situació de fragmentació
similar. Així, per exemple, davant d’una acció de protesta de
l’AEN durant una conferència de Josep Maria Bricall a l’edifici
històric del carrer de la Nau, diversos grups d’estudiantes, encapçalats pel Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), condemnaren i qualificaren de lamentables els fets protagonitzats per
les estudiantes contràries a l’Informe2.

De la LOU a la Guerra d’Iraq (2001-2003)

L’any 2001, el Partit Popular va presentar el projecte de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) sota els mateixos principis que l’Informe Bricall, però va provocar un
augment considerable de les mobilitzacions en la universitat.
1

El mundo, 14/04/2000

2

Nou Dise, 13/04/2000
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Hi va haver diverses convocatòries de vaga, manifestacions,
ocupacions de facultats, etc. Però, tant a nivell estatal com en
la nostra universitat, es va produir una clara divisió al si dels
moviments de protesta. D’una banda, hi havia una esquerra
institucional, dirigida pel PSOE, que criticava bàsicament la
manca de finançament i l’atac a l’autonomia universitària. De
l’altra, hi havia aquell moviment estudiantil que, influenciat
pel discurs antiglobalització, ja havia participat en les protestes contra l’Informe Bricall i que tractava d’anar un poc més
enllà, vinculant la LOU amb un procés de mercantilització
global de l’educació i parlant, fins i tot, del Procés de Bolonya.
Així, els primers textos d’anàlisi sobre l’impacte de Bolonya
a l’Estat espanyol van ser redactats per aquestes estudiantes
en els primers anys de lluita contra la LOU. Cal destacar el
paper de la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans
(CEPC), en la qual es va integrar l’AEN.
Però, en realitat, aquesta divisió en la nostra universitat no va
ser tan evident. A un costat, tan sols hi havia grups autònoms,
gent a títol individual i la CEPC. A l’altre costat, estaven la
resta de sindicats de treballadores i estudiantes i la majoria de
la comunitat universitària. No existien ni assemblees de facultat ni res paregut i, malgrat que els sectors més crítics van tractar d’incidir en els debats amb el tema de la mercantilització,
en general la influència va ser molt baixa, com a mínim a curt
termini.
Amb l’aprovació de la LOU, l’any 2002 li va tocar el torn a la
Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (LOQE), amb la qual
es reformava l’educació secundària, que també va provocar
massives manifestacions d’estudiantat universitari i de secundària. Una vegada més, els dos sectors del moviment van
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confluir a la ciutat de València, amb dues anàlisis i discursos
diferents, però en general coincidint en les convocatòries.
Aquest esquema es va repetir l’any 2003 amb la Guerra d’Iraq,
que de nou va unir tots els sectors que no eren el Partit Popular, des dels més reformistes fins als més revolucionaris. Es van
fer acampades, manifestacions, vagues, etc. En algunes facultats, com la de Geografia i Història, van aparéixer una mena
d’assemblees contra la guerra, però no seria el que entenem
hui per assemblea de facultat. En la Universitat Politècnica, en
canvi, sí que va aparéixer una Assemblea contra la Guerra més
horitzontal, més combativa i de la qual va eixir molta gent que
després participaria en protestes contra la mercantilització.
El que trobem amb aquests tres temes (LOU, LOQE i Guerra
d’Iraq) és que la lluita contra el PP es va convertir en el denominador comú de totes les persones mobilitzades, i, en general, els sectors més combatius van ser incapaços d’articular un
moviment seriós que anara més enllà de la crítica al govern de
torn, fent-li en certa manera el joc al principal partit de l’oposició (el PSOE), que en arribar al govern l’any 2004 va fer el mateix, amb xicotetes reformes, que tant havia criticat. De manera que, quan caigué el PP, la majoria de la gent es desmobilitzà
i aquest moviment acabà desapareixent.
El 2003, a banda de la Guerra d’Iraq, passaren dos fets rellevants per al desenvolupament del moviment estudiantil anticapitalista en la Universitat de València. La primera és que al
principi del 2003 es fundà la primera cosa que es pareix mínimament a les assemblees de facultat: la Koordinadora d’Assemblees d’Estudiants de València (KAEV). Unes persones
de la CEPC havien participat al Fòrum Social de Florència de
2002, on s’havia convocat una jornada de lluita estudiantil a
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nivell europeu per al 13 de març de 2003. A Florència i a altres
punts de trobada nacionals i internacionals, el moviment valencià entrà en contacte amb altres models d’organització, com
les experiències assembleàries que començaven a funcionar a
Barcelona, Sevilla o Madrid, i s’intentà adaptar a la nostra realitat. Així naix la KAEV, que més que assemblees de facultat era un espai amb una estructura molt poc clara en què es
trobaven les independentistes, algunes llibertàries d’Història
i de Psicologia, gent del Politècnic que havia participat en la
qüestió de la guerra, etc. La KAEV va durar molt poc de temps
i la seua acció més important va ser la convocatòria d’una vaga
amb molt poc d’èxit. Però aquesta experiència sí que va deixar un pòsit de dues coses: la primera era la necessitat de crear assemblees de facultat. La segona, la necessitat de buscar la
coordinació internacional amb altres organitzacions anticapitalistes, ja que havia quedat clar que no es podien convocar
vagues solament a València.
El segon fet important que passà en 2003 va ser a l’octubre:
l’aprovació dels estatuts de la LOU. La Llei ja s’havia aprovat
i cada universitat havia de reformar els seus estatuts. Malgrat
el rebuig de l’any 2001 en la política educativa del PP, la majoria de la comunitat universitària, amb una actitud de resignació absoluta, va tractar d’adaptar la LOU de la millor manera
possible. La gent que venia de la KAEV va convocar una concentració i va tractar d’impedir l’aprovació, interrompent la
celebració del Claustre, però es va acabar aprovant perquè era
una protesta molt minoritària, amb els únics vots en contra de
les claustrals de la Plataforma Universitat Lliure (candidatura
impulsada per la CEPC), i alguns del BEA. Algunes claustrals
de Campus Jove, sindicat vinculat al PSOE, indignades pel vot
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positiu de la seua organització, van acabar donant-se de baixa i
fundant, uns anys després, Acontracorrent, grup estretament
lligat a Esquerra Unida del País Valencià.

El govern del PSOE i la reorganització del moviment estudiantil (2004-2006)

Amb el canvi de govern, l’any 2004 va començar una
nova etapa. Les mobilitzacions que havien nascut al caliu del
«tots contra el PP» van anar desapareixent i es va tornar a una
situació que recordava la de l’Informe Bricall. Una esquerra
institucional que veia amb bons ulls les reformes europees i
que considerava que les poques que criticaven l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior estaven enganyades i veien fantasmes on no hi havia cap amenaça. La majoria de la comunitat universitària pensava que, com a molt, podia haver-hi un
problema de finançament, però considerava que la convergència era positiva i ajudava a renovar la universitat, a innovar en
educació i a la inserció laboral estudiantil. Tot això va anar
canviant a poc a poc gràcies, en part, a la presència latent d’un
moviment minoritari crític i de base a la nostra universitat,
però, sobretot, perquè a l’àmbit estatal i internacional es va
anar albirant un moviment amb cara i ulls que plantejava un
discurs prou seriós, que va anar calant en persones a les quals
el moviment crític de la nostra universitat no havia arribat.
En general, 2004 i 2005 van ser anys en què hi va haver poques
mobilitzacions educatives a la ciutat, però que, a poc a poc,
es van convertir en massives. S’anà perfilant millor el discurs
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contra la convergència europea. I això, en part, va ser gràcies
a la creació del Fòrum Europeu d’Estudiants (FFE), que havia nascut a Berlín el setembre de 2003 i que es va desmarcar
d’altres fòrums europeus (com l’ESIB) que aglutinaven moviments estudiantils que no estaven en contra del Procés de Bolonya. A partir de 2004, el FEE va convocar jornades de lluita
internacional, cada any, coincidint amb el 17 de novembre, dia
internacional de l’estudiantat. De fet, la primera gran mobilització contra Bolonya que va haver-hi a la ciutat de València va
ser el 17 novembre de 2005, i no sols a València, sinó que es va
convertir en la primera convocatòria que realment va tindre
seguiment en tota Europa i que es va visualitzar relativament
bé.
L’any 2006, va començar amb més força, amb un moviment
que disposava d’un discurs ja molt elaborat i, en alguns casos,
amb més informacions sobre la reforma que la pròpia institució universitària. El problema de la Universitat de València era que continuava faltant capacitat de convocatòria, i és
que mentre que a Barcelona o a Madrid hi havia assemblees
de base molt fortes, ací no havien sigut capaços d’impulsar res
paregut. Era l’assignatura pendent.
Seguint el model de Barcelona, es va crear la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP), que
unia al SEPC (antiga CEPC), Acontracorrent i BEA. Aquesta va convocar dues mobilitzacions, una el maig i l’altra el
novembre de 20063. Però, malgrat la suma de sigles, no es va
aconseguir augmentar la participació.
Aquest mateix any, es va crear una altra plataforma, però per
3

El país, 18/11/2006
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un tema diferent. És la Plataforma Universitària Antifeixista
(PUA), que va nàixer arran d’una agressió d’unes neonazis a
un militant d’Acontracorrent4.
Una altra cosa important de 2006, van ser les eleccions al Rectorat. L’únic candidat va ser Paco Tomàs i pràcticament ningú no va fer campanya. Simplement, la CEPC va demanar el
vot nul presentant una candidatura estudiantil que no va ser
acceptada. Aquesta campanya, que va ser molt combativa, va
tindre uns bons resultats tant pel que fa al vot com a l’expansió
del discurs contra el Procés de Bolonya5. Per la seua banda, la
CGT va demanar el vot en blanc entre el PAS i el professorat.
El resultat fou un 55% de vots nuls i blancs, fet que va suposar
un dur colp a la legitimitat del poder del nou rectorat6.
Per últim, també aquest any cal destacar la celebració del Fòrum Europeu d’Estudiants al municipi de Bakaiku (Navarra).
Va ser un Fòrum important perquè va tenir una gran participació, amb estudiantat de diferents estats (Anglaterra, Noruega, Grècia, Itàlia, Portugal,...) i en un moment en què en molts
estats de la Unió Europea hi havia grans mobilitzacions (a
l’Estat francés contra el Contracte del Primer Empleo, a Itàlia
contra la Riforma Moratti, etc.). Això va provocar que les organitzacions i assemblees de l’Estat espanyol que participaren
al Fòrum es posaren les piles. El resultat de Bakaiku va ser una
declaració, una sèrie de punts i demandes que van ser molt importants també per a la nostra universitat, ja que, si ens fixem,
4

Levante-EMV, 31/03/2006.
5 Es pot consultar tot el contingut de la campanya «Estudiant Re-vota’t!» a :
http://mural.uv.es/angonro/votat.htm
6

El país, 2/03/2006.
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van ser pràcticament els mateixos punts que dos anys després
van aprovar les Assemblees d’Estudiants en la Universitat de
València7.

El boom contra Bolonya (2007-2008)

A partir de 2007, i sobretot en 2008, s’inicià el punt
àlgid de la lluita contra el Procés Bolonya. Les convocatòries europees començaren a funcionar cada vegada millor, cada
dos o tres mesos hi havia alguna convocatòria de mobilització.
Les mobilitzacions en altres ciutats de l’Estat començaren a visualitzar-se molt i a València cada vegada participava més gent.
Aparegueren nous col·lectius en les facultats, amb un discurs
molt paregut al del SEPC, com per exemple Frente Cultural, a
Història; Obrint la Ment, a Psicologia; la Xarito, a Tarongers;
l’Associació d’Estudiants de Comunicació (AEC), a Filologia,
etc. Arribà un moment en què la PMDUP s’esgotà per diversos
motius i el SEPC llançà una proposta als altres dos sindicats,
així com a la resta de col·lectius, que consistia a acabar amb
la PMDUP, dissoldre totes els Assemblees de Representants
d’Estudiants (ADRs) i convertir-les en Assemblees de Facultat. Hi havia una proposta de la universitat de «Dinamització
dels ADRs» i el SEPC proposà una altra de «Dinamització dels
ADRs». Ni el BEA ni Acontracorrent acceptaren aquest canvi d’estratègia, però la PMDUP va desaparéixer igualment i el
SEPC va decidir tirar endavant amb la proposta als ADRs en
7

Es pot consultar la Declaració de Bakaiku a:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=29126
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els quals era possible, convocant diverses assemblees obertes
amb l’objectiu de crear Assemblees de Facultat.
Paral·lelament a la iniciativa del SEPC, molta altra gent començà
a menejar-se en la mateixa direcció. A finals del curs 2007-2008
van aparéixer les primeres assemblees. Les dues primeres van
ser l’Assemblea d’Estudiants de Filosofia i l’Assemblea d’Estudiants d’Educació, que van nàixer per temes molt relacionats
amb les seues carreres, però que prompte començarien a parlar
sobre Bolonya. El boom es va produir, però, quan començà el
curs 2008-2009, al setembre-octubre es desencadenà un efecte
dominó i van aparéixer assemblees en tots els campus. Començaren les ocupacions i tot un procés de debat intern entre les
assemblees que tingué com a resultat un manifest unitari i una
convocatòria de manifestació per al 20 de novembre, que va ser
la manifestació més gran contra Bolonya, fins al moment, a la
ciutat.
Així, en molts pocs mesos, es va passar d’una aparent passivitat
al fet que hi haguera una quantitat de l’estudiantat mobilitzat
de forma activa i amb un nivell de formació i de discurs prou
avançat. La gent que participà al principi de les assemblees era
gent que ja s’havia mobilitzat de forma més o menys passiva
els cursos anteriors, que ja havia acudit a convocatòries, però
que, pels motius que fóra, mai havia participat de forma activa.
Amb l’activació d’aquesta gent, la capacitat de convocatòria es
va multiplicar i això va fer que en aquest moment sí que arribara
gent nova a les assemblees, estudiants i estudiantes que moltes
vegades s’acabaven d’assabentar del que era el Procés Bolonya.
Andrés Gonzàlez, ex militant de la CEPC

El que són les coses
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Dilluns, 26 de maig de 2008
http://assembleacontrabolonya.blogspot.com.es/
Assemblea Contra Bolonya (ACB), va ser la
primera organització creada específicament contxxra
Bolonya, després passaria a ser Assemblea d’Història.
Aquest és un article que ens ha oferit Antonio
Méndez Rubio, professor de la Universitat de
València, per a penjar-lo al blog en suport de
l’Assemblea Contra Bolonya. L’article és una
actualització d’un text fet per al seu llibre La apuesta
invisible (2003). Des de l’Assemblea li donem les
gràcies pel suport rebut i per oferir-nos la seua ajuda.

1.

A propòsit de l’espai acadèmic de producció de coneixement, com se sap, la crisi
ha deixat de ser un moment esporàdic de commoció per a
instal·lar-se, amb una força renovada, en els seus pilars. La
universitat, i especialment el pensament crític dins d’aquesta, viuen actualment un episodi de barbàrie internacional,
sorda i callada en general, però insidiosa i barbàrie al cap i
a la fi. Com li passava a Jacques Derrida ja fa dos dècades,
la situació obliga a dir que la qüestió de saber davant de
què i de qui s’és responsable, té ara més legitimitat i vigència que mai, i potser no hem pensat prou que «l’autonomia
de les universitats i dels qui habiten en elles, estudiants i
professors, és una treta de l’Estat». El mercat neoliberal, en
moments com aquest de recrudescència obscena i sense ex-
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cuses, ha descobert la treta i no està disposat a que les coses
seguisquen com estaven. Però aquesta mutació institucional en curs, torna a donar hegemonia a una estructura universitària que ha de seguir servint als interessos del sistema,
ara immediatament econòmic i mitjanament polític, amb
la nova condició que les decisions clau queden definitivament, no lluny sinó fora de l’àmbit públic i del bé comú. Per
això en les paraules de Derrida es veu que segueix pendent
un tema que ha tornat a posar sobre la taula la mobilització
de protesta contra l’actual reforma universitària: «La universitat per a qui la treballa».

2.

Cap a la segona meitat dels anys seixanta, en
moltes universitats es cridava allò de «siguem
realistes, demanem l’impossible». No vaig saber res d’aquest
tipus de reivindicacions, ni del lloc d’on provenien, fins molt
de temps després, quan un esforç col·lectiu de generacions començava a fer real el somni universitari per a molts joves de
classe treballadora, com en el meu cas. També vaig conéixer
més tard un fet històric esglaiador en aquells mateixos anys:
a el Zaire, el mariscal Mobutu Sese Seko i el seu Mouvement
Populaire pour la Révolution, havien tret tots els estudiants
de la universitat per enrolar-los a l’exèrcit. No era un fet aïllat
ni irrellevant en el panorama internacional. De fet, seria fàcil
posar exemples encara més terribles i propers en el temps i en
l’espai. Però aquell gest dictatorial responia a un creuament de
forces molt obert, a un xoc de promeses que travessaven les
estructures econòmiques i geopolítiques d’un món en conflicte. Eixa espècie de súmmum tardà del totalitarisme modern
aplicat al terreny de la cultura, actualitzava una vella frase dels
temps del nazisme alemany: “quan escolte la paraula cultura,
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trec el revòlver” -Millán-Astray li faria una versió gloriosa amb
el seu “mueran los intelectuales”-.
L’esdeveniment, i després vam comprendre per què, havia de
produir-se en un país de l’anomenat Tercer Món, en la zona
d’ombra i mort que projectava una societat de consum amb un
augment imparable cap a una escala global. Encara que per a
molta gent l’exemple sonarà com d’un altre món. Però l’exercici de pensar, a més de molest, sovint juga males passades.
Per exemple, ajuda a descobrir línies de proximitat històrica
entre el nostre entorn immediat i l’esdeveniment liderat per
Mobutu: el control estatal (estatal-mercantil) de la universitat
com a peça clau en la reconstrucció d’un ordre social demagògic i autoritari. La negació, precisament, d’un espai de pensament lliure i, a més, la realització d’aquest procés en nom
d’una suposada necessitat i sobirania popular. Weber deia que
l’estructura política de l’estat disposa de la violència com a
mitjà específic. Una observació oportuna, sobretot perquè es
tracta d’un tipus d’estructura en la qual encara vivim. Això sí,
una estructura que ha madurat democràticament bastant com
per haver-se’n adonat que la seua vertadera missió consisteix
a deixar a tota brida l’expansió del mercat capitalista, malgrat
la contradicció que implica sotmetre un espai públic, comú,
a decisions sectorials de caràcter privat. Edward S. Herman
ha parlat de “polítiques de traïció” per a caracteritzar aquests
desplaçaments, propis d’allò que va coneixent-se com a neoliberalisme.
Els estats moderns van apostar per l’educació general. Van fer
de l’ensenyament bàsic un dret i de l’educació superior una virtut nacional. L’accés a una idea molt parcial de cultura va fer
d’aquesta un espai ambigu: àmbit per a la creativitat i l’exer-
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cici lliure de la raó, al mateix temps que amortidor de conflictes socials aguts. Billy Elliott, en la pel·lícula Stephen Daldry
(2000), no va a la universitat, però quasi, i potser serveix com a
exemple d’aquesta ambigüitat de llarg abast: la vaga minera va
perdre la batalla, però almenys el xiquet va aprendre a ballar.
Hui el govern sembla decidit a que no siga possible ni tan sols
això, aprendre a ballar. Almenys des de la Revolució Francesa,
sí, la qual va donar lloc al terror, l’estat s’ha convertit en un
vincle precari entre necessitats socials i interessos de minories
en posició privilegiada. En els moments durs, és a dir, pràcticament en tot moment, no ha dubtat cap a on inclinar el (des)
equilibri d’una balança impossible. Només en situacions excepcionals, com amb Unidad Popular a Xile, a començaments
dels setanta, el govern va fer costat a la gent, i va donar així un
gir a la naturalesa històrica de l’estat. I aleshores, altres estats
acudiren armats fins a les dents a obstaculitzar aquell canvi de
la manera més atroç.
Per això ens hem d’alegrar hui: els països amb interessos colonials han professionalitzat els seus exèrcits, els països pobres
no reben tant a tropes d’assassins redemptors com la visita
amable de factories multinacionals al servei dels països rics
(però protegides pels mateixos exèrcits nacionals), els discursos racistes han passat de moda perquè la pràctica institucional ja els ha incorporat...A la població que malviu per sota
del llindar de la pobresa, que per cert ha augmentat desorbitadament des dels setanta fins a constituir més de dos terços
del total mundial, hui ja no és massacrada amb napalm perquè
la misèria treballa sola i l’oblit té les mans netes. En els països avançats, les masses de treballadors i estudiants, a la fi, es
rebel·len menys i només una minoria quixotesca de radicals
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antisistema encara confia en la pràctica d’una societat justa. I
és que hui el totalitarisme a la manera antiga (politicomilitar)
ha deixat pas al totalitarisme invisible del mercat i la cultura o,
si es prefereix, a la democràcia de la indiferència i la incomunicació.
Supose que a hores d’ara (encara que no es
compartisca) es veu per què tota aquesta paràfrasi anterior em sembla necessària. Seria una ingenuïtat imperdonable pensar que la crisi que viu hui la universitat puga
resoldre’s només en termes universitaris. La universitat forma
part d’una estructura de poder que l’asfixia. Per això assistim a
una polarització de les posicions: els qui se senten més a prop
de la seua funció social i llibertària miren l’escenari entre la
ràbia i la impotència; els qui s’ubiquen d’acord amb la defensa
del poder establert fan malabarismes perquè l’escenari no s’ensorre i, de pas, tindre entretinguda la resta nombrosa d’indiferents davant allò que passa.

3.

Hui disposem d’una oportunitat inèdita per a replantejar el
principi d’autonomia: una espècie d’escut que ha fet intocable
la universitat al mateix temps que posava els seus membres a
un pas de l’autosuficiència i la prepotència. En sentit estricte,
cap institució social, ja siga la universitat o l’art, no hauria ni
podria ser autònoma respecte a la vida en comú. En realitat, el
discurs de l’autonomia universitària ha sigut una manera secular de defensar la independència relativa respecte a les forces
històriques dominants (de l’estat i del mercat), i aquesta independència relativa és la que la reforma legal en curs vol traduir
a una independència zero.
En aquest punt, la distància -que no separació-, existent entre
universitat i societat situa aquella en un espai intersticial, sus-
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ceptible d’induir fissures i canvis en la relació entre vida social
i dinàmica institucional. Per això la universitat és perillosa per
a l’autoritat, i per això tots aquests filtres són pocs i l’Informe Bricall es va dedicar a sistematitzar-los com una manera
de resoldre el mal endèmic de la massificació: jerarquització
interna, precarietat dels contractes, enduriment de l’accés, reducció de beques, encariment de taxes... Si hi ha massa estudiants, com és el cas, i naturalment seria oportú reduir-ne el
nombre per aula, la solució no passa per una redistribució dels
pressupostos i de les prioritats d’inversió (que hui segueixen
focalitzades en una concepció militarista de l’estat) per a ampliar i enriquir l’espai educatiu i d’investigació sinó, més bé,
per a reduir el nombre d’estudiants. Cosa massa pareguda a les
solucions que el Fons Monetari Internacional està proposant
per acabar amb la pobresa a escala planetària, com per a no
descobrir-ne la reproducció d’una mateixa lògica sistèmica.
El president del govern va alçar la veu: “Que
la universitat reta comptes a la societat”. Però
el que s’estava entenent per “societat”, de la mateixa manera
que l’Informe Bricall entenia per “representants dels interessos socials” era, de fet, una elit empresarial i política -si és que
aquesta distinció té encara algun referent vàlid per separat-.
Ningú no pot oposar-se en un règim democràtic a que un consell social supervise el treball acadèmic, però és més discutible, per la mateixa raó, que un consell social estiga basat en
els valors instrumentals i mercantilistes de grans companyies
a l’estil del Santander o Telefónica -que casualment havien cofinançat aquest informe a penes any i mig abans-.

4.

Per suposat que la universitat ha de retre comptes a la societat
que la manté i per a la qual treballa. I és cert que això no s’està
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fent com cal. Però no fa falta ser un linx per endevinar que
societat no significa el mateix si la definim com s’està fent o
si la representem en un consell social a través de la mediació
dialògica d’estudiants, col·lectius socials de base, ames de casa,
aturats o immigrants, per exemple. Crec que un model d’universitat entesa com a pont real amb la societat, en el sentit més
humil de les dos paraules, es pareixeria més a una universitat
popular en el sentit impulsat per les Mares de la Plaça de Maig
en Argentina: descentralització, participació creativa i autocrítica, obertura horitzontal i comunicativa... Però no és això
el que es proposa la reforma des de Bolonya, sinó avançar precisament en la direcció contrària.
Per sort, mentre un nombrós grup de professors i estudiants
mira cap a un altre costat, com a veure-les vindre, cada vegada hi ha més joves que, com Sara García, escriuen en els
seus treballs finals com a estudiants d’últim curs de carrera:
“l’analfabetisme és la solució dels conflictes socials”. L’obsessió del poder per un saber tecnocràtic, és a dir, acrític, es
topa amb frases com aquesta, que delaten la urgència d’una
intervenció reconstructiva no només, i sobretot, entre les
institucions i la societat sinó, a més, entre els qui treballen la
universitat des de baix: estudiants, professors, investigadors
i personal d’administració i serveis. Només així la universitat
pot respondre a la societat d’aquest temps, és a dir, fent front
a l’argument central dels seus enemics. D’ací que el debat
sobre el model d’universitat s’haja d’assumir com una part
d’un debat sobre un model de societat. En els nostres dies,
l’aprenentatge universitari conviu, de fet, amb una societat
i una democràcia model-karaoke: on un monitor de televisió (no oblideu que en pedagogia ja s’anomena la TV l’aula
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sense murs) ens convida a reproduir un repertori de melodies conegudes gràcies a una actuació, per la nostra part, que
s’assembla menys a la participació que al seu simulacre. La
universitat, finalment, hauria de col·laborar en la construcció d’una democràcia que, com diria Paul Virilio, hui està desapareguda.
Antonio Méndez Rubio

Avui com ahir?
Proposta
imprudent de debat
intergeneracional
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«[...]protestan contra una ley que escupe el
gobierno,
y que quieren que se traguen los estudiantes
[...] y el gobierno a decir que la gente no sabe ni
porque protesta
y a mandar a los de las porras a machacar a los de
los bolígrafos.»
La viejaescuela,Boikot
«...y llamanuniversidades
a criaderos de mutantes»
Tan sometido, La Polla Records

E

n primer lloc volia remarcar que la intencionalitat
d’aquest text no és una altra que servir com
a pretext per a parlar i debatre amb les generacions que ens
han seguit (a les meues companyes i a mi) en el moviment
estudiantil a la ciutat de València. No es tracta doncs, i no
voldria que es confongueren les meues intencions, de donar
cap lliçó ni de comparar les formes de lluita i organització
que empràrem llavors, amb les que empren les companyes i
companys que lluiten per una educació pública, popular i de
qualitat avui en dia.
No fa molt de temps que vaig acabar la meua carrera i, tot i
així, tinc la convicció que la universitat a què s’enfronta l’estudiantat actualment és diferent a la qual ens vam enfrontar
nosaltres. Nosaltres pertanyem a les últimes promocions de
llicenciats i diplomats en què el pas per la universitat consistia
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en traure’t un títol que et feia «apte» per al mercat de treball.
Mentre que ara sembla consistir en rebre uns coneixements
generalistes durant el grau que el «mercat laboral» pareix que
no reconeix com a suficients i que també sembla que et preparen per a consumir un o diversos màsters, tot buscant encertar
quin serà capaç de donar-te accés a alguna de les poques feines precàries que el sistema encara ens deixa fer. A nosaltres
se’ns deia «estudia una carrera amb eixida»; ara és més habitual escoltar «estudia allò que t’agrade, total no hi ha feina per
a ningú». Nosaltres patim l’angoixa produïda pel desencís de
no tindre aquell futur que ens prometeren, ara l’estudiantat
pateix aquesta angoixa des del primer fins al darrer dia del
grau. És per això que he decidit redactar les reflexions sobre
els esdeveniments que em va tocar viure durant el meu pas pel
moviment estudiantil a València en clau d’una proposta que
busca ser rebatuda en forma de resposta des del punt de vista de la nova militància d’aquest moviment amb la finalitat de
poder transmetre els nostres encerts (si és que en vam tindre)
i, sobretot, per a superar els nostres errors.

No a Bolonya! Una historia de desobediència
col·lectiva (2008-2009)

Per a entendre allò que es va fer durant l’octubre
de 2008 i el novembre de 2009, cal tindre molt en compte la
influència dels moviments anomenats «antiglobalització». Les
assemblees begueren dels fòrums socials i les contracimeres,
fet que es va fer evident tant en la forma com en el contingut
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de les protestes. Democràcia horitzontal, participació directa
de l’estudiantat i avantposició dels béns socials davant dels
beneficis empresarials van ser màximes que viatjaren des dels
debats de Sao Paulo, Seattle o Gènova fins a les universitats
de la ciutat de València. No en va ambdós moviments
s’enfrontaren a un enemic comú, les polítiques del Banc
Mundial (BM) i l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
En el cas del moviment estudiantil calia aturar les polítiques de
mercantilització de l’educació plasmades en l’Acord General
de Comerç i Serveis (AGCS) del 1996.
La influència d’aquests moviments ja s’havia vist reflectida en
les mobilitzacions contra l’informe Bricall i la Ley Orgánica de
Universidades (LOU), però amb el seguiment d’un sector molt
més minoritari. Les organitzacions integrants dels corrents de
caire anticapitalista continuaren treballant després d’aquestes
protestes i van assolir un gran nivell de coordinació, tant en
l’àmbit estatal com en l’europeu, conscients del fet que calia
donar una resposta a les polítiques mercantilitzadores reflectides en l’AGCS. Mentrestant, les organitzacions estudiantils
de caràcter més institucional que havien omplert els carrers
en les protestes contra la LOU es retiraven de les protestes i
donaven la lluita per finalitzada amb la victòria electoral del
PSOE i la pseudoreforma de la LOU del govern de Zapatero.
A la Universitat de València (UV) va perdurar llavors un ambient de certa tranquil·litat. Algunes organitzacions com el
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) amb algunes assemblees estudiantils i altres associacions en l’àmbit de
facultat continuaren l’agitació i les mobilitzacions difonent els
perills del procés mercantilitzador que patia l’educació. Poc a
poc, altres organitzacions estudiantils com Acontracorrent i el
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Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) començaren a integrar
una part del discurs contra Bolonya a la seua activitat i a participar de les mobilitzacions. No obstant aixó, fins a l’any 2008 la
incidència d’aquestes mobilitzacions va ser més bé moderada.
A mitjans del segon quadrimestre del curs 2007/2008 aparegueren els primers símptomes de canvi. La Universitat de
València va presentar la proposta per a la renovació dels nous
plans d’estudi, el document base per a adaptar les titulacions
existents al sistema de graus i postgraus que imposava l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), més conegut com
a procés de Bolonya. Aquest document va rebre importants
crítiques d’amplis sectors de la universitat. El SEPC va realitzar, de manera immediata, una forta campanya d’informació
i agitació, convocant a participar d’assemblees informatives
obertes a tot l’estudiantat. Les assemblees van tindre un èxit
important de participació, fonamentalment de l’estudiantat
neguitós pel que anava a ser de les carreres que estava cursant
i es van formar els primers nuclis de gent que en molts casos,
com al Campus de Burjassot o a la Facultat de Geografia i Història, acabarien convertint-se en les assemblees de facultat
que organitzaren el moviment contra Bolonya. La proposta
també tenia una forta oposició d’alguns sectors del professorat i de molts deganats. Finalment, es van aconseguir algunes
petites millores del document per a aprovar-lo en el Consell
de Govern (com, per exemple, la menció a l’ensenyament en
valencià en les titulacions o la modificació de totes les parts en
les quals el document es referia a l’estudiantat com a client).
Malauradament, aquesta activitat no es va saber mantindre en
el temps, ja fóra per les dificultats de coordinació o per ineficiència, i durant la resta del curs no es van produir avanços
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significatius.
No seria fins a finals d’octubre de 2008 quan es va produir
l’esclat. Curiosament, no va ser cap de les organitzacions que
estaven treballant contra Bolonya ni els grups constituïts en
resposta a la proposta de renovació dels nous plans d’estudi,
sinó l’Assemblea d’Estudiants de Filosofia, que venia amb una
trajectòria diferent (les protestes contra la reducció d’hores de
Filosofia als instituts, principalment), qui va organitzar la primera ocupació d’una facultat. Aquesta va ser l’espurna que va
encendre les revoltes. En qüestió d’una setmana s’organitzaren
assemblees, ocupacions i tancades en tots els campus de la UV
(Burjassot, Blasco, Tarongers i l’escola de Magisteri); i prompte s’estengué també a la Universitat Politècnica de València
(UPV). Aquestes ocupacions comptaven amb la participació
activa d’un miler d’estudiantes organitzades en assemblees de
facultat i/o campus i es mantingueren, en alguns casos, fins a
març de 2009. Les ocupacions s’utilitzaven com una forma de
lluita basada en la desobediència no-violenta, totes les accions
es comunicaven de manera pública i es va decidir no aturar el
funcionament de la universitat (excepte quan es convocaven
vagues estudiantils, clar està). L’objectiu era l’agitació i la informació per tal de conscienciar la resta de l’estudiantat.
Durant primeres setmanes, l’activitat va ser absolutament frenètica, les iniciatives se succeïen a una velocitat vertiginosa:
concentracions improvisades, cercaviles espontànies que es
colaven dins de les classes, talls de carrers, xerrades, tallers,
recollides de signatures, etc. En diverses ocasions, nodrits
grups d’estudiantes es traslladaren de la seua ocupació local
al Rectorat per a augmentar la pressió sobre la institució. En
molt poc de temps, les assemblees ja havien aconseguit un dels
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seus principals objectius: treure el debat del silenci institucional i mediàtic i forçar el rector de la UV a participar en un
debat públic i aclarir la posició de la UV.1 El punt àlgid de les
mobilitzacions es va donar durant la vaga estudiantil del 20 de
novembre quan més de 15.000 estudiantes ompliren els carrers
de la ciutat, en una de les mobilitzacions més multitudinàries de la història del moviment estudiantil en la nostra ciutat.
Per desgràcia, i com nosaltres ja sabíem, les universitats eren
contraries a les demandes (l’aturada de la reforma per a obrir
un debat social i la celebració d’un referèndum vinculant a les
universitats per a aprovar la reforma entre tots els estaments)
i s’enrocaren progressivament en les seues posicions fins abraçar la repressió i el joc brut com comentarem més avant.
Un altre aspecte fonamental a conéixer per a analitzar el moviment va ser la participació institucional, amb les candidatures
d’una part de les assemblees a les eleccions de representantes a Claustre de la UV. Així doncs, el moviment va aplegar
a un ampli consens en el qual es cridava a participar a favor
de les candidatures d’aquelles assemblees que havien decidit
presentar-se i de les organitzacions que s’havien posicionat a
favor de les demandes del moviment. L’èxit va ser clamorós:
unes eleccions amb un dels majors percentatges de participació de la història de la UV (tradicionalment molt baixos) es va
saldar amb una majoria més que absoluta de les formacions
contràries al procés. La majoria va ser tan gran que era matemàticament factible aconseguir que les cinc representantes
de l’estudiantat al Consell de Govern formaren part d’aquestes organitzacions unides contra el procés: assemblees, SEPC,
Acontracorrent, Associació d’Estudiants de Comunicació
1

https://especialbolonya.wordpress.com/category/memoria-estudiantil/
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(AEC) i BEA. Dissortadament, l’error d’un dels companys
claustrals quan va escriure el seu vot va produir que una representanta obtinguera un vot més dels que calia i una altra
un vot menys, fet que permeté l’entrada del representant de
Campus Jove (gràcies al suport de les organitzacions blaveres i
d’extrema dreta). Per això, la unitat dins de les institucions no
es va mantindre tant de temps com hauríem volgut.
L’estratègia institucional es combinava amb l’agitació i les accions de desobediència, com la irrupció en els Consells de Govern per a fer-se escoltar. Llavors, va ser quan la UV va aprofitar aquestes accions i l’excusa de les eleccions per a atacar al
moviment. Es va llançar una ordre de retirar el material de les
ocupacions durant la jornada electoral tot i que el moviment
s’havia compromés, tant de manera pública com directament
amb la UV a no influenciar ni intervindre de cap manera en el
procés. De mala gana, les ocupantes es retiraren momentàniament durant aquell dia però, fins i tot així, la universitat va
arribar a posar una denúncia per segrest només pel fet que l’estudiantat de Tarongers volia tornar a les ocupacions al mateix
moment i per la mateixa porta per on pretenia eixir el degà.
Aquest no volia fer-ho donant pas a l’estudiantat, així que els
acusà de segrest (convé recordar que eren una trentena d’estudiantes en un dels dèsset accessos sense comptar pàrquings de
l’edifici). Aquestes actuacions van ser el pretext perfecte per
a la policia (que ja havia estat assetjant el moviment) i s’endugueren detinguts dos companys; un de Tarongers (aquella mateixa nit) i un altre d’Història (dies després, abordant-lo una
vesprada quan eixia de sa casa). Sortosament, ambdós casos
acabaren sobreseient-se i la universitat va retirar les denúncies
difícilment sostenibles.
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Paral·lelament, la universitat accelerava els seus plans per a
implantar la reforma i va convocar el Consell de Govern per
a aprovar el document guia de la renovació dels plans d’estudi
per al 30 de gener, i va provar de minimitzar la resposta estudiantil fent-lo coincidir amb el període entre les vacances de
Nadal i les primeres convocatòries d’exàmens. Tot i això, centenars d’estudiantes van prendre el Rectorat per a bloquejar
la reunió i van demanar que no s’aprovés cap reforma sense
un debat en condicions. La reunió es va haver de suspendre
després de canviar fins a tres vegades de sala i finalment es va
celebrar per la vesprada a l’edifici de la Nau, avisant amb molt
poca antelació a les representantes estudiantils contràries a
Bolonya. Malauradament, en aquest Consell de Govern es van
evidenciar els primers distanciaments entre les representantes
estudiantils; mentre que el representant de les assemblees i el
d’Acontracorrent no assistiren i se sumaven al bloqueig, es va
acordar que assistiria el representant del SEPC per a donar informació via SMS des de la mateixa reunió i acabà sent finalment l’únic vot en contra, en canvi, el representant del BEA es
desmarcà de la mobilització i es va abstindre en la votació del
document.
Una vegada passat el període d’exàmens, el moviment que havia mantingut una trajectòria ascendent va donar els primers
símptomes de davallada. En part, pel fet de no haver pogut
evitar l’aprovació del document base per als plans d’estudi i,
en part, també per la influència dels resultats dels exàmens
que havien obtingut les activistes. A poc a poc, les ocupacions
anaren minvant en nombre de participants i l’estudiantat va
decidir retirar-se i repensar l’estratègia. Va ser la solidaritat,
però, la que va revifar les mobilitzacions. Solidaritat amb l’es-
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tudiantat de Barcelona per les violentes càrregues en els desallotjament de les seues ocupacions i en les manifestacions
posteriors i també amb la vaga de fam de 31 dies del company
Tomàs Sayes, fastigosament silenciada pels mitjans de comunicació. Després de les mobilitzacions en suport d’aquests fets,
les estudiantes donaren el següent pas en l’estratègia. Van demanar la convocatòria d’un Claustre extraordinari monogràfic (aprofitant que el gran nombre de claustrals obtingudes ho
permetia) en el qual s’havia d’aprovar un referèndum vinculant a la universitat per a paralitzar la reforma. L’esperança del
moviment era trobar el suport del professorat per a aconseguir
obrir un debat realment democràtic. Però la resposta obtinguda va ser la contrària. Aquell Claustre tenia un únic punt:
la convocatòria del referèndum que el moviment demanava
des d’octubre. Sorprenentment, el Sindicat de Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) i el BEA feren
una altra proposta (sense comptar ni informar les assemblees
que havien convocat el Claustre): una declaració institucional
a través de la qual la universitat es comprometera a realitzar
la reforma amb unes demandes mínimes (algunes d’aquestes,
com una oferta suficient de postgraus en català, ja incomplertes de facto en el moment de proposar-les) de les quals tan sols
hi havia una de vinculant, no aprovar la reforma sense un finançament suficient. Aquesta proposta va suposar una eixida
perfecta per a l’equip de govern i es va aprovar amb el suport
tan entusiasta com corporativista del professorat i la indiferència del personal d’administració i serveis mentre que votaven
en contra del referèndum proposat per l’estudiantat. El BEA
es desmarcava així del moviment, tot després de condemnar
les seues actuacions i acusar les assemblees de violentes per
haver tractat d’impedir el Consell de Govern, encara que al-
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guna de la seua militància de base continuava participant del
moviment assembleari.
Les últimes esperances del moviment s’esgotaven i la resposta
dels governs no va tardar a arribar. Mentre que el govern de
Zapatero continuava amb la reforma sense fer cas ni de l’estudiantat que no la volia ni de les universitats que demanaven
unes altres condicions, la Generalitat Valenciana comunicava
directament a la premsa que no pensaven finançar «ni un euro
per a la reforma de Bolonya». La universitat, contradient la declaració aprovada en el Claustre extraordinari, no va mostrar
cap reacció. En el Claustre ordinari, que se celebra tradicionalment al final del curs, les representantes del SEPC i de les
assemblees van interpel·lar tant a la universitat com a les representantes del STEPV i del BEA per demanar que acompliren
allò que havien aprovat, pegant-se cops al pit, en el Claustre
anterior (convocat per les representantes de l’estudiantat contrari a Bolonya) i que aturaren el procés fins que els governs
donaren el finançament adequat. No hi va haver cap resposta
renegant de fer acomplir la proposta que elles mateixes havien
aprovat pocs mesos abans. Les facultats, paulatinament, aprovaren els seus graus, no sense secundar les darreres protestes
de l’estudiantat, i el curs va finalitzar.
Les mobilitzacions, però, encara duraren fins a novembre de
2009. Amb els primers graus ja en marxa i totes les reformes
aprovades, el moviment anava desfent-se, ací i arreu de l’Estat espanyol. Algunes de les assemblees de facultat desaparegueren, la resta continuaren endavant i convocaren una nova
manifestació, juntament amb el SEPC i Acontracorrent.La
universitat va fer coincidir la manifestació amb la convocatòria d’una sessió de Claustre ordinària. Les representantes de
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les organitzacions convocants van decidir acudir i demanar
la paraula en primera instància. Llançaren el darrer missatge
a la universitat, tot recordant-li que en pocs mesos gran part
dels pronòstics del moviment ja s’estava acomplint (el crèdit
del grau sofria més d’un 20% d’increment sobre les llicenciatures, les beques-préstecs a 0% d’interés del banc Santander ja
s’anunciaven amb interessos, etc.). I també llançaren un missatge final a la institució, al professorat i a la resta d’organitzacions estudiantils servils, recordant-los que la lluita estava al
carrer i quedant-se allí consagraven l’entrega de la universitat
pública als mercats. Les representantes de les assemblees, del
SEPC i d’Acontracorrent abandonaren llavors la sala camí de
la manifestació, tot deixant uns ninots de paper a les seues cadires al crit de: «No voleu estudiants! Voleu ninots!». La manifestació, però, va tindre una participació i incidència bastant
menor que l’any anterior, l’estudiantat ja havia perdut l’esperança, però no la dignitat. La lluita contra la mercantilització
tancava una fase i calia començar-ne una de nova.
Mai no es canta en va: un balanç de les
mobilitzacions i les conseqüències

Les valoracions de les mobilitzacions contra
Bolonya sovint tendeixen a ser negatives; i no és d’estranyar,
al remat vam perdre. No obstant aixó, crec que cal fer algunes
consideracions en un sentit positiu. Aquest va ser un episodi
important en la història del moviment estudiantil a la ciutat.
Important, evidentment, des del punt de vista quantitatiu
per la dimensió i la intensitat de les mobilitzacions; però,
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sobretot, va ser important des del punt de vista qualitatiu,
per la forma i el contingut de les mobilitzacions. La diferència
d’aquest moviment respecte a episodis anteriors (com la lluita
contra la LOU) va ser que es controlà directament des de les
bases, evitant que organitzacions amb interessos particulars
utilitzaren el moviment al seu favor en detriment dels objectius
globals. És més, l’assemblea servia com a espai de debat
perquè organitzacions polítiques amb programes diferents
assoliren consensos importants, facilitant la coordinació del
moviment. La consigna era «tot el poder per a les assemblees»
i les organitzacions eren capaces d’acatar les decisions sense
abandonar la seua activitat i el seu programa.
Si bé es cert que les millores concretes aconseguides per a
l’estudiantat foren més bé escasses. La que més preocupava a
aquest sector, poder acabar la seua llicenciatura sense haver
de passar-se al grau, es va garantir gràcies al moviment. Altres
com les mencions al valencià al document o la garantia de tindre un nombre determinat d’alumnes per aula adequat per fer
innovació educativa (encara que després s’incomplirien amb
les retallades) també s’aconseguiren. I poc més. Sobretot crec
que el moviment va suposar un fre en l’augment de taxes o les
condicions de les beques-préstec que es van haver d’aplicar de
manera més suau i sobretot més gradual. En canvi, vam perdre
el model d’universitat: les carreres es devaluaren i es va obrir
un mercat de màsters (a l’estil de la universitat privada) cars i
elitistes. Els crèdits ECTS obliguen a estudiar a jornada completa i no s’ha millorat ni la mobilitat ni la innovació en l’ensenyament. La part més important crec que és que es va plantar
una llavor i la democràcia horitzontal i la participació activa és
ara una cosa habitual en les universitats de la nostra ciutat, ha
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evolucionat a nous projectes com l’Assemblea Interuniversitària i segur que ho continuarà fent.
A mes a més, el moviment ens va deixar unes altres coses bones. Per una banda, nous projectes: l’Assemblea d’Estudiants
de Ciències (AECV), al novembre de 2009, ocupava l’espai de
l’antiga cafeteria del Campus de Burjassot i mantenia un espai
alliberat (l’Espai Social Estudiantil), amb activitat continuada
durant dos anys ininterromputs i molta gent que no estava organitzada prèviament en les mobilitzacions es va sumar a altres projectes de la ciutat o en va encetar de nous. I, per una altra, crec que les formes de lluita contra Bolonya influenciaren
en altres moviments com el 15-M, de la mateixa manera que
nosaltres havíem rebut influències dels moviments antiglobalització.
Al remat, almenys, els ho vam posar difícil. Pedrolo deia «cal
protestar, fins i tot quan no serveix per res» o, com cantava
Fermin Muguruza, més tard «aunque esté todo perdido siempre queda molestar». I, sobretot, vam traure a la llum pública
el debat (i no ho aplicaren d’amagades com pretenien) i durant
molt de temps es parlà sobre el model educatiu, en les universitats i fora d’aquestes, i això ja té un valor. Donàrem la cara i
segur que l’estudiantat la tornarem a donar.

I ara què?

Moltes de les problemàtiques enumerades que ens
trobàrem amb el procés de Bolonya continuen vigents ara mateix. Però crec que aquestes han de ser analitzades des d’un
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punt de vista més proper a la realitat actual. Com deia al principi la universitat ja no és la mateixa, així que la lluita també
haurà de ser diferent.
Cal debatre sobre les formes del moviment, les assemblees organitzaren un moviment molt gran però, de vegades, eren ineficients a l’hora de coordinar-lo i això és un punt a superar. És
cert que garantírem la integritat del procés, evitant traïcions
i derives, però, tot i això, no aconseguírem el més important:
guanyar. Cal també parlar de la realitat de l’estudiantat, ofegat
amb els treballs i treballets dels crèdits ECTS, i de com organitzar el moviment amb aquesta càrrega. L’altre punt a debatre
és el model i l’objectiu, no perdre la perspectiva del fet que la
universitat continue sotmesa a un procés de mercantilització
i que anirà previsiblement en augment (com passa amb les polítiques neoliberals). De vegades, la lluita contra les retallades
sembla ocupar-ho tot (com és normal) però no hem de deixar
que uns arbres ens impedisquen veure el bosc i cal plantejar
un model d’universitat. Ben mirat, les retallades només són la
conseqüència de la mercantilització que necessita devaluar el
mercat actual amb productes de qualitat a bon preu (universitat pública) per a poder introduir els productes de les empreses i les universitats privades. I per últim, un tema que ens toca
específicament a les valencianes i a la Universitat de València,
l’eradicació que han suposat aquests processos de la nostra
història i cultura de la universitat. La Història del País Valencià va passar de suposar un curs de la llicenciatura a sis crèdits
en el currículum de grau, entre d’altres temes. Cal repensar
com lluitar davant d’aquesta paulatina homogenització cultural i recuperar allò nostre.
Aquestes són algunes de les línies sobre les quals crec que cal
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assentar un debat entre aquelles que hi érem, en la lluita, i
aquelles que hi sou. Tant de bo siga així.
Lluís Pascual, ex militant del SEPC

El Moviment Estudiantil
a Castelló: FEUP
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astelló sempre ha sigut el gran oblidat i, amb
ell, el moviment estudiantil de la Universitat
Jaume I (UJI). Si analitzem els darrers 10 anys, veurem com el
moviment i les mobilitzacions han experimentat un creixement
important, fins al punt d’arribar a la unitat per a fer front als
atacs contra l’educació pública i, des d’aquesta unitat en el camp
institucional, controlar els òrgans de representació de l’estudiantat.
Fins a l’any 2007 (aproximadament), en l’UJI sols existien
tres organitzacions que es definien com a representantes de
l’estudiantat. D’una banda, trobem Alternativa estudiantil i
Campus Jove, organitzacions afins al Partit Popular i al Partit
Socialista Obrer Espanyol respectivament. De l’altra, ens trobem amb la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans
(CEPC), que més tard es va convertir en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), després del procés de confluència amb Alternativa Estel. Com es pot imaginar, l’única
organització estudiantil crítica i mobilitzada era aquesta última. L’activitat que es portava a terme era clarament d’agitació.
Encartellades pel campus, convocatòries de jornades de vaga i
manifestacions contra l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Pla Bolonya), així com altres actes de caire polític i social
més general.
Amb l’aparició d’un col·lectiu estudiantil anarquista que també s’oposava a la implantació del Pla Bolonya, es va crear l’Assemblea Contra Bolonya, en la qual s’aglutinà de forma individual l’estudiantat. És el primer pas cap a la unitat estudiantil
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en la universitat. El curs 2008/2009 s’inicià amb una mobilització al novembre, que els últims anys havia sigut convocada
pel SEPC i, a principis de desembre, s’ocupà la Facultat de Ciències Humanes i Socials de forma indefinida, per a fer pressió al rectorat. Aquesta ocupació finalitzà l’1 de juliol de 2009,
després de 7 mesos d’acampada. En general, l’any següent va
estar marcat per l’escassa activitats en totes les universitats. El
Pla Bolonya es va implantar i els ànims de l’estudiantat van
minvar.
Parlem ara del període entre els anys 2010 i 2012. Amb les energies renovades, un canvi generacional de l’estudiantat i amb
l’aparició del sindicat estudiantil Acontracorrent, a l’UJI es
reactivaren, de forma més palpable, les lluites i protestes. La
situació en aquell moment pel que fa a organitzacions o col·
lectius semblant a l’esmentada anteriorment. Continuaren
existint Campus Jove, que va veure reduït el seu poder (ja que
perdé el Consell de l’Estudiantat, en detriment d’una nova
formació); Unió Universitària que, sota un discurs populista
i apolític, aglutinava un gran nombre d’estudiantes, tot i que
als seus òrgans ostentaven el poder estudiantes que pertanyien a Noves Generacions del Partit Popular. Pel que respecta
al SEPC i Acontracorrent, aquests decidiren crear un espai
unitari, aglutinador, on l’estudiantat ja organitzat amb aquests
sindicats, així com estudiantat independent, s’autorganitza
per a concentrar les forces amb l’objectiu de fer front als atacs
continuats a l’educació. D’aquesta manera, va nàixer el Front
d’Estudiants per la Universitat Pública (FEUP), l’inici del canvi.
Les mobilitzacions, jornades de vaga i manifestacions, a partir
d’aleshores, es realitzaren de forma unitària. Es va crear la figu-
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ra dels piquets informatius a les portes del campus, anteriorment impossibilitades pel baix nombre de militància. Es realitzaren un seguit d’actes per a conscienciar l’estudiantat alienat
de la realitat en què ens trobàvem. En un context d’augment
del cost de matriculació, reducció de beques, privatització de
l’educació... també augmentà el nombre d’estudiantes que
s’aproximaren al FEUP i aquest va decidir presentar-se a les
eleccions claustrals per a intentar tindre alguna de les seues
membres als òrgans oficials de representació. Sorprenentment, el FEUP va irrompre amb força i tota la llista que va presentar entrà al Claustre, guanyant amb clara superioritat la segona opció més votada (ja que l’última persona més votada del
FEUP superà, per uns 400 vots, la primera més votada d’Unió
Universitària). El FEUP controla ara mateix la part estudiantil
del Claustre i, per tant, el Consell de l’Estudiantat i totes les
comissions en les quals hi ha presència estudiantil.
Era l’hora d’afrontar nous reptes. Iniciat el curs 2012/2013 el
FEUP es trobà amb una gran responsabilitat en les seues mans
i amb dos fronts de lluita, la via institucional i la lluita al carrer. Amb una mancança d’experiència en la primera via, s’anà
realitzant la feina el millor que es pogué i es començaren a
introduir certs canvis en l’organització del Consell com, per
exemple, recuperar la figura de portaveu del consell, substituïda per la de president a mans d’Unió Universitària o, als
actes del Consell, com enfocar la setmana de Benvinguda de la
Universitat dotant-la d’un caire més crític i social i no tan centrada en actes merament festius i sense cap tipus de missatge o
contingut. Així mateix, les convocatòries de vaga i manifestacions es convocaren en nom del Consell de l’Estudiantat, fet
que dotava de més pes la convocatòria per a influir en l’estudi-
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antat i el professorat. Així mateix i com a detall, es declararen
persones no grates al ministre d’Educació i Cultura, Ignació
Wert i al president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, com a responsables d’acatar les polítiques neoliberals que
volien privatitzar l’educació.
Pel que fa a la lluita al carrer, des del FEUP es continuaren realitzant piquets informatius els dies de vaga, es realitzaren batudes per totes les classes per a informar l’estudiantat de com
estava la situació i el motiu d’aquestes convocatòries, s’ocuparen en diverses ocasions diferents espais de la universitat per a
fer més visibles les seues reivindicacions.
Actualment, el FEUP s’ha revalidat com a representant claustral en les passades eleccions a Claustre, que en la Universitat
Jaume I es realitzen cada dos anys. Encaren dos anys de lluita
amb l’experiència extreta del passat. Ara més que mai, UNITS
FAN FRONT! UNITS FEM FRONT!
David Pinyana, ex militant del SEPC

Segona part

Moviment Estudiantil
articulació i
espais comuns
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quest és un text escrit des de dins del moviment estudiantil universitari madrileny, tot i que les idees
força reflectides entenc que són comuns a la resta de ciutats i pobles,
així com per a la resta de lluites no estudiantils.
El Moviement Estudiantil (ME) actual s’ha mostrat incapaç
d’exercir de contrapés a la bateria de retallades i lleis que ataquen de forma clara els drets fonamentals relatius a l’ensenyament. Des de les reformes universitàries (Bolonya, EU2015), la
pujada de taxes, la reducció de beques, l’entrada de la LOMQUE, la reducció dels llocs de treball i sous... en definitiva, un
procés de precarització de l’ensenyament davant el qual el ME
s’ha mostrat com un actor incapaç d’exercir una resposta clara i contundent. Les raons d’aquesta incapacitat són diverses.
Algunes són d’arrel estructural (la implantació de Bolonya i la
consegüent reducció del temps de l’estudiantat per a organitzar-se, per exemple), però ens centrarem en les raons de portes
endins del moviment, sense buscar excuses alienes.

Ideologització vs. praxi, partidisme vs autonomia

Que existeixen (existim) persones amb ideologies
vàries dins del ME és una realitat, i les realitats s’assumeixen,
no es neguen ni s’oculten. El problema és quan s’intenta imposar una ideologia sobre una altra o quan s’intenta imposar una
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ideologia al conjunt del moviment, el qual ha de tindre idees
força, però no ideologia. Les ideologies són per a les organitzacions polítiques (partits, sindicats, federacions...). Els moviments amplis han de ser entesos com a espais comuns a totes
les famílies que lluiten per uns objectius concrets, en el nostre
cas, contra la mercantilització i l’elitització de l’ensenyament,
per una educació gratuïta i universal.
Per això, els espais comuns no han de ser entesos com a espais
de disputa de les diverses corrents, sinó com a espais de posada en comú i per a treballar braç a braç.
I ací és on sorgeix un dels problemes. Les ganes de les diferents
tendències de portar l’aigua al seu molí. Les estratègies dirigides a convertir un moviment en un xiringuito propi, i aquesta
és l’estratègia més nefasta possible de totes, per al moviment
perquè el fragmenta, i per a la corrent perquè es guanya l’enemistat i la falta de confiança de la resta.
Cal lluitar i treballar per l’autonomia dels moviments amplis,
autonomia de tendències, partits i organitzacions. No per una
qüestió anti-partits, sinó per una qüestió pro-moviments. Les
organitzacions polítiques i els moviments es complementen,
cadascun té el seu espai i han de ser respectats. Els moviments
serveixen com a espai de confluència, com a imatge pública de
unes reivindicacions sectorials, com a un espai que construïsca el seu propi camí i no es veja limitat per agents externs.
Lluitem per les nostres marques, logos i banderes? O lluitem
per les nostres reivindicacions? Hem de construir un poble organitzat, hem de crear les nostres pròpies estructures de contrapoder i les nostres organitzacions polítiques han d’acompanyar aquest moviment, no dirigir-lo i copar-lo, ja que alesho-
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res deixa de ser un moviment per a ser corretja de transmissió,
endogàmia i derrota.

Participació vs. especialització

Les assemblees són una eina de participació política
les característiques de les quals són la presa de decisions col·
lectives, la igualtat entre els seus membres i el caràcter obert
a qui estiga interessat a participar. Aquesta base proporciona
una potencialitat i una projecció que no dóna cap altra forma organitzativa de base. Per a crear moviment, aquest ha de
ser de masses, cosa que sols s’aconsegueix fent que com més
gent millor participe de les decisions, ja que algú que participa
en la presa d’una decisió, i tot el debat que implica, produeix
un apoderament individual i col·lectiu que es reflecteix en un
moviment viu i pro-actiu. Les altres propostes organitzatives
cauen en el delegacionisme, en les figures d’ «els més entregats
a la causa», «els més militants», «els més...», etc. Açò fomenta
una micro-professionalització de la política i reprodueix les
misèries de la societat de classes. És un mètode la intenció de
canvi del qual es veu truncada quan en el propi exercici de
canvi es mantenen les premisses de la vella societat capitalista.
La política i els nostres drets són un assumpte massa important perquè la tasca siga delegada en unes poques persones.
Vivim moments en què es tracta de transvasar l’assemblearisme cap a estructures de professionalització. Les assemblees no
són perfectes i requereixen una participació activa dels seus
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integrants, però l’alternativa són estructures i maneres de fer
que ja coneixem a on ens deriven. A més, no entra entre els
nostres objectius la participació activa de l’estudiantat en els
assumptes que l’afecta? Com ho aconseguirem des de la professionalització i el delegacionisme? O és que aquestos militants aguerrits tenen por que les seues propostes no agraden
al comú dels mortals?
Organització vs. informalitat

La tirania de les estructures, el gran problema sense
resoldre. Necessitem estructures que ens permeten donar respostes ràpides a problemes urgents. Necessitem estructures
que no ens lleven molt de temps de l’acció quotidiana. Necessitem estructures que tinguen projecció pública, que es coneguen, que se’n parle, que siguen tingudes en compte socialment. La informalitat (la falta d’estructures o l’existència d’estructures flexibles i no establertes en el temps) és un llast per
a un moviment. El que és una virtut per a petits grups d’acció
és una debilitat per a un moviment ampli i que abasta sensibilitats diferents. La informalitat en espais amplis crea jerarquies informals: qui més parla, qui millor s’expressa, qui té més
temps, al final és qui té capacitat de dirigir el moviment. Per
aquest motiu són necessaris espais de coordinació i eixos de
treball distints. Uns acords de mínims sempre són molt útils.
Un programa a curt, mitjà i llarg termini lleva moltes hores de
discussions estèrils. Portaveus sota mandat assembleari amb
capacitat per a cedir davant d’altres opinions. Flexibilitat per a
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créixer en comú i uns objectius clars pels quals lluitar. Aparcar
les diferències i lluitar per allò comú.
Projecció pública vs. aïllament

Ningú no està d’acord amb el tracte que donen els
grans mitjans de comunicació dels moviments polítics i socials
que planten cara al règim. Però tothom podem estar d’acord que
és des dels grans mitjans des d’on tenim la possibilitat d’expressar a un públic ampli les nostres opinions. Una estratègia comunicativa ben pensada i treballada sempre donarà rèdits positius.
La imatge de dolents ja la tenim i si seguim en la lluita la mantindrem i sense necessitat de negar-la. Però quin problema tenim
d’aprofitar diverses oportunitats que ens van apareixent? Hem
d’infligir por als qui manen i, a aquest fi, el primer que hem de
fer és perdre les nostres pròpies pors i tirar-li cara a la vida.
La (no) estratègia de no treballar de cara als mitjans (que no per
als mitjans) ens aïlla i invisibilitza per a la gran majoria de sectors de la població. Aïllats som dèbils i més fàcilment criminalitzables. A més, si no parlem per nosaltres mateixos, ja s’encarregaran ells de parlar per nosaltres. Donem la cara i alcem la veu.

El llast del Sindicato de Estudiantes

Tothom ens queixem, i amb raó, de l’aparent monopoli del Sindicato de Estudiantes (SE). Una organització
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fantasma a la majoria de centres, els militants del qual fa anys
que van deixar els estudis i són autèntics professionals de la
política. Una organització que de cara a l’opinió pública «són
els estudiants», però que tothom sabem que no tenen cap capacitat de mobilització i que qui organitza les vagues són els
estudiants des de les seues assemblees. El SE a soles no és
capaç de mobilitzar més de 100 estudiants en una manifestació a Madrid en els seus millors moments, però tot i així, ací
segueix. Per què? Perquè el deixem. Perquè no els enfrontem
on hem de fer-ho. Tractem de realitzar, sense èxit, un boicot
físic, però no treballem perquè l’estela del SE desaparega. El
SE té contactes amb altres sindicats, amb ampes, organitzacions socials... I nosaltres? Potser hauríem de començar a teixir
xarxes de contacte amb altres organitzacions que lluiten dins
del nostre propi sector i guanyar-nos les seues simpaties. Per a
això, és obvi que es necessita una estructura i un repartiment
de tasques. La organització sempre és la organització de les tasques. Què cal fer? Com ho fem? Qui ho fa? Aïllar el SE dels
moviments polítics. Ser nosaltres, les assemblees de facultat,
realment el referent en el moviment estudiantil i no sols els
qui ens treballem les vagues i les mobilitzacions.

La proposta

Després d’aquesta breu i concisa anàlisi vénen algunes propostes. Primerament, l’assemblea de facultat / centre
d’estudi com a espai legítim per a la participació política i la
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mobilització. La voluntat de totes les tendències polítiques de
treballar de cara, sense ocultismes, amb respecte i en comú per
uns objectius concrets. Que el treball de les assemblees estiga
orientat a la difusió de les problemàtiques i a pal·liar-les. Deixar
en un segon pla les discussions merament ideològiques i treballar per la praxi, per posar-li solució a la misèria en què vivim. La
coordinació de les assemblees, coordinacions efectives i àgils:
que els portaveus tinguen una lleu capacitat de moviment per
a arribar a acords satisfactoris entre totes les parts. No es poden
postergar les decisions setmanes: vivim en moments d’autèntica emergència social, cada dia que passa és un dia perdut en
la lluita social. Explorar eines telemàtiques de coordinació, de
manera que siguem capaços de traslladar propostes d’assemblea
a assemblea sense necessitat de fer una reunió per a traslladar
propostes. Que les reunions siguen per a la presa de decisions.
Crear comissions permanents per a les tasques tècniques, la
difusió i la propaganda. Que aquestes comissions estiguen formades per gent que es puga comprometre a esmerçar temps a
la seua tasca. Una imatge pública activa, xarxes socials actives i
una pàgina web senzilla en la qual es mostre qui som, què volem
i com ho aconseguirem. Que totes les organitzacions polítiques
acompanyen el moviment. Que les mobilitzacions es convoquen mitjançant el moviment a mode de «marca paraigües» i
les organitzacions hi donen suport, per tal de donar una imatge
de força i unitat d’acció. La plataforma que compleix la majoria
d’aquestos punts amb les seues respectives mancances és Toma
la facultad, un espai que cal potenciar i dotar de majors eines.
Qualsevol altre espai té els vicis de ser autèntiques marques
blanques d’organitzacions polítiques que, per tant, són espais
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no autònoms, ideologitzats i no oberts a totes les persones.
L’ensenyament, sobretot l’universitari, està canviant amb passes de gegant. D’ací a uns anys (jo no li’n done més de cinc),
la universitat serà una autèntica escola d’elits, on només una
minoria econòmicament privilegiada podrà estudiar. Els problemes que tenim al davant són més mundans que discussions
al voltant de la presa del poder, la revolució o la presa de les
armes. Potser també més avorrides, però si no som capaços de
posar-nos d’acord sobre com lluita contra una pujada de taxes
ni evitar-la, com durem a terme la tasca de la transformació
revolucionària? La revolució és un procés, no un acte heroic.
Estem en temps d’establir els ciments de la nova societat, construir en comú és la nostra tasca. Establim les bases avui de la
societat de demà.
@armin_tamz (membre de la Federación Estudiantil
Libertaria)

Apunteu al blanc
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El pastor Miguel Brun em va contar que fa alguns
anys va estar amb els indis del Xacó paraguaià. Ell formava part
d’una missió evangelitzadora. Els missioners van visitar un cacic
que tenia prestigi de molt savi. El cacic, un gros quiet i callat, va
escoltar sense pestanyejar la propaganda religiosa que li van llegir
en llengua dels indis. Quan la lectura va acabar, els missioners es
van quedar esperant. El cacic es va prendre el seu temps. Després,
va opinar:
—Això rasca. I rasca molt, i rasca molt bé.
I va sentenciar:
—Però rasca on no pica.
(Eduardo Galeano, Llibre dels abraços)

8

de novembre del 2012. Algunes facultats de la
Complutense i d’altres universitats han convocat vaga estudiantil per a anar calfant motors de cara a la vaga
general del 14-N. S’ha preparat amb poc de temps, la difusió
ha sigut escassa i la coordinació entre assemblees ha sigut mínima. Per tant, els piquets han de ser informatius, no estem en
disposició de fer autèntics piquets. En la Facultat d’Història,
som unes 30 persones a les 8 del matí. Els 30 incombustibles de
sempre. Jo no porte en aquesta facultat ni 2 mesos, vinc de la
Universitat de València. He acudit a unes tres assemblees ací
i ja sé de sobra qui som les incombustibles de sempre: militants
d’organitzacions d’esquerres, gent involucrada en associacions estudiantils, les que no se senten a gust en cap organització però tenen una gran inquietud com a activistes... poc més.
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Per què no es buida la universitat el dia d’una vaga? Per què
estem tan soles les incombustibles?
Quelcom està passant: la crisi ja no és només un concepte, és
una realitat: gent sense cases, gent passant fam... i, en el cas
de la universitat, gent que no pot acabar els seus estudis per la
pujada de taxes, empitjora la qualitat de l’ensenyança... Quelcom està passant i això que anomenem el moviment estudiantil
no alça el cap. Somiem que és possible la construcció del que
clàssicament les avantguardes han anomenat un front ampli
de masses. Ens diem que és possible perquè hi ha exemples
que ho demostren: Quebec, Xile... però és plausible ací? A
Quebec i Xile, els sindicats estudiantils compten amb centenars de milers d’afiliades. Ací no. Sens dubte, ací la gent està
disposada a eixir al carrer i manifestar-se (no entenc per què
però la gent no es cansa d’acudir a avorrides manifestacions
on les consignes de lluita no passen de ser això, meres consignes) però al que no estan disposats és a organitzar-se, a acudir a assemblees una setmana darrere d’una altra, a enganxar
cartells, a fer piquets... No sóc amic de les teories postmodernes, però la veritat és que les «lluites» ara són líquides, que els
«moviments socials» no són més que esdeveniments Facebook
—Avui farem la revolució! M’agrada, hi assistiré—... I siguem honestes: cap de les incombustibles creu realment en una victòria. Lluitem per inèrcia, perquè no estem disposades a abaixar
el cap. Però, realment, sabem que la derrota és inevitable. No
tenim esperança. Potser estarem fent alguna cosa malament.
Veiem el problema, d’això no hi ha dubte, però no encertem
a trobar solucions viables. Podem continuar fins a cansar-nos.
O podem fer un alto en el camí i repensar la nostra lluita. Analitzar la realitat. Elaborar un full de ruta abans de posar-nos en
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camí.
En una conferència, el professor de ciències polítiques Juan
Carlos Monedero contava la faula següent: després d’anys
d’entrenament, un mestre en arts marcials es planta davant
del seu pupil. Li diu: vaig a colpejar-te amb una vara en el cap.
Si dius que no, et colpejaré de totes maneres. Si dius que sí, et
colpejaré. Si guardes silenci, et colpejaré. Llavors, quines opcions li quedaven al pupil?Finalment, la seua resposta va ser la
següent: va arrabassar la vara al mestre i el va colpejar amb ella.
És a dir, va trobar una solució fora de les opcions que se li oferien. Potser un dels problemes del moviment estudiantil siga
eixe: no estem sent capaços de veure més enllà dels esquemes
clàssics de lluita. Però potser la construcció d’un front ampli
de masses no siga possible en les condicions actuals. Perquè
aquesta opció implica un enfrontament cara a cara amb l’enemic. Una guerra oberta. Una batalla campal a l’estil clàssic: dos
exèrcits un davant de l’altre disposats a comprovar quin dels
dos és més fort. Comptem amb forces per a plantejar una lluita
en aquestes condicions? La resposta és òbvia: no.
Llavors, què ens queda? En el llibre Guerrilla del britànic
Lawrence d’Aràbia, que va participar al costat dels àrabs en la
revolta contra els otomans durant la Primera Guerra Mundial,
es descriu com és possible una victòria a pesar d’enfrontar-te a
un enemic amb més efectius i recursos. També va succeir així a
Cuba o Vietnam. No ho oblidem. Lawrence ho deixa ben clar:
«El combat no era físic sinó moral i, per tant, les batalles eren
un error (…). Les batalles són imposicions a la part que es creu
més dèbil (…). Els àrabs no tenien res material a perdre, per la
qual cosa no tenien per què defendre res ni per què disparar
a res. Les seues cartes eren la velocitat i el temps, no el poder
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d’impacte». Ja ho he dit: potser haja arribat el moment de fer
un alto en el camí i repensar la nostra lluita. El moment d’anticipar-nos a l’enemic i no plantejar la batalla tal com ell espera.
De practicar una reitarada tàctica, açò és, asseure’ns amb calma, sense angoixar-nos perquè hi haja una, dos o mil manis (ja
sabem totes de sobra que no se soluciona res amb una mani),
que l’única cosa que aconseguixen és esgotar-nos, i començar
a elucubrar on i com colpejar, apuntar el blanc i no disparar a
la babalà.
J. Brunete

Aturar-se i reflexionar
per descobrir noves rutes
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P

er desgràcia, parlar de moviment estudiantil és
parlar de derrota, de fracàs i frustració. Podríem
enumerar les incomptables lluites que hem lliurat amb derrota
per constatar l’afirmació. Més enllà de grans reformes i atacs
frontals que hem sigut incapaces d’aturar, la nova concepció
d’universitat, els nous plans d’estudis, les noves reformes i el
nou context polític semblen pronosticar la destrucció definitiva del poder estudiantil. Per sort, les anàlisis profundes arran
d’aquesta tendència han sigut moltes, molt diverses i, sota el
meu punt de vista, en trobem algunes de molt encertades. No
es tracta tant d’enumerar els factors extrínsecs que han dinamitat la presència del poder estudiantil a la vida política sinó,
més bé, d’analitzar, des d’una perspectiva intrínseca, quins
han sigut els factors que han motivat la pèrdua de capacitat i
d’incidència del moviment estudiantil.
Sóc d’aquells que pensa que per parlar de qualsevol cosa és imprescindible presentar-se, perquè aquell que llig dispose de la
informació suficient per entendre d’on naix allò que l’escriptor escriu. Vaig arribar a la universitat amb Bolonya implantat
per estudiar Història a una de les facultats que, amb el temps,
ha acabat convertint-se en un dels centres neuràlgics de la lluita estudiantil a la ciutat de València. La gent que entràrem a la
universitat aquell setembre de 2010 ens vam trobar, de sobte,
amb el 29-S. Una data que marcà l’inici d’un cicle estudiantil
a la ciutat que arribà al seu final el 9 de maig de 2013. #PrimaveraValenciana, #14N, 27 i 28 de febrer de 2013 i #29M foren
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els punts centrals d’uns mesos en què el moviment estudiantil
transformà les lluites de la capital del Túria.
Aquest cicle d’expansió es tancà el 9 de maig de 2013 amb la
vaga estudiantil més combativa que recorde. Una combativitat que superà les expectatives dels mateixos organitzadors i
que, malauradament, apartà una gran part de l’estudiantat
d’allò que durant els últims anys havia sigut un centre de reunió, debat i mobilització a la ciutat: l’Assemblea Interuniverstària. L’alt cost repressiu de la jornada, l’aturada de l’activitat a
l’estiu i el relleu generacional propi del moviment estudiantil
acabaren de fer la resta. L’Assemblea Interuniversitària seguí
viva, igual que els sindicats estudiantils, les assemblees, les
vagues i les mobilitzacions, però res no tornà al nivell, qualitatiu i quantitatiu, anterior. Segons aquesta afirmació intentaré
plantejar certes idees i algunes propostes de solució.
La vaga estudiantil com a eina de lluita
Imagineu una vaga estudiantil que fóra un èxit de
seguiment i de durada. Podríem imaginar una vaga estudiantil
que durara un mes, 30 dies, en què cap estudianta accedira al
centre educatiu i, a més, aconseguírem aturar el funcionament
intern de centres i facultats. Aturaríem les classes, aturaríem
la burocràcia, aturaríem el funcionament i, a més, ho aconseguiríem sense cap cost repressiu. Seria un èxit rotund, veritat?
Doncs, ni més ni menys, això és el que succeeix cada agost als
centres educatius. I, al setembre, tot retorna a la normalitat
més absoluta. Com si res no haguera passat. Sembla evident
que hem de considerar la possibilitat que les vagues tradicio-
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nals no són l’eina més adequada per fer les pressions adients.
La paralització del funcionament educatiu no aporta, d’inici,
cap alteració de la rutina diària del cicle global. Llavors, per
què hi ha tant d’interès a aturar les classes?
Un bon amic, que no gaudeix d’excessiva popularitat dins dels
moviments socials, sempre ha defensat que els Drets Universals, tot i ser necessaris, no són reals. Argumenta que l’error
és de base: assimilem uns drets obtinguts en el passat com a
propis i, malgrat la seua violació sistemàtica, seguim reivindicant-los com si no haguera canviat res. I ací arriba la tesi més
polèmica: tenim aquells drets que som capaces de defensar. I
en aquest sentit, sembla evident que el moviment estudiantil fa dècades que no és capaç de defensar col·lectivament cap
dels drets que ens han anat robant. Si sempre fem el mateix,
el resultat no pot ser diferent. No tinc la solució perfecta ni la
recepta màgica, solament crec que, almenys a l’àmbit educatiu,
els mecanismes de lluita col·lectiva haurien de ser revisats.
Sindicats, assemblees i plataformes
Sovint, o almenys així ha sigut a València, la mateixa dinàmica d’expansió ha creat excessius conflictes, tàctics
i estratègics, en el funcionament de plataformes, assemblees
obertes i sindicats organitzats. Els diferents espais creats per
l’aposta unitària han quedat inutilitzats ràpidament per tornar
a dibuixar illots independents en l’oceà estudiantil. Els continus fracassos dels espais unitaris, així com les tensions que
sempre s’han trobat al si d’aquests, han sigut condicionats per
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la utilització o, si més no l’intent d’utilització, d’aquests per
part d’alguns sectors integrats. Sembla una història que mai
s’acaba. Al moviment estudiantil, sí. Però també a totes les lluites socials.
Per poder superar aquests conflictes seria interessant diferenciar els objectius i apostes dels espais unitaris, d’aquells que
sols ho són d’una part dels col·lectius que en formen part. La
militància estudiantil té una doble vessant: per una part, la
formació ideològica i l’entrada al món militant. Per a moltes
de nosaltres és el primer contacte real amb la política de base i
l’etapa de major creixement polític. A més, i a causa de la transformació de la universitat en una fàbrica de treballadores obedients, els mateixos col·lectius treballen per oferir formació
complementària i crítica dels temaris rebuts a classe. Sovint,
les diferents sensibilitats que conviuen al si d’espais unitaris,
no són capaces d’arribar a acords pragmàtics per desenvolupar
aquesta tasca i els conflictes que d’això se’n deriven, dificulten
la supervivència dels espais.
En canvi, en els moments en què es treballa en l’organització
de mobilitzacions concretes sembla que els acords flueixen
amb major facilitat i inclusió. Les assemblees obertes esdevenen l’eina imprescindible de coordinació de l’acció pràctica i al
carrer del moviment estudiantil. El problema central radica en
la concepció que fabrica cadascun dels agents organitzats de
les funcions de les assemblees obertes i és, des d’aquesta perspectiva, des de la qual els conflictes oberts paralitzen qualsevol aprofundiment en la unitat d’acció. Des d’aquest escenari
es creen noves plataformes, ara ja no obertes ni participatives,
en què les representants de cada col·lectiu estableixen els seus
acords de mínims, sovint deixant fora part del moviment.
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És per això que, sota el meu punt de vista, la diversitat funcional dels espais horitzontals i oberts fabrica les confrontacions
generals de les sensibilitats existents al si del moviment estudiantil en el moment en què pretén avançar més enllà de la
lluita unitària al carrer. De la mateixa manera, els col·lectius
apareixen i desapareixen, desembarquen o repleguen, en funció de les seues necessitats puntuals.
Arran d’aquesta senzilla anàlisi, la solució parcial d’aquesta
problemàtica podria radicar en la delimitació funcional dels
espais i col·lectius. El procés d’evolució de les mobilitzacions,
com el de formació de quadres al moviment estudiantil, demostra que la confluència tàctica dels diferents sectors és imprescindible. Sempre des del respecte mutu, sempre respectant les línies roges marcades, sempre respectant els ritmes de
cadascú. Però sembla evident que les diferències estratègiques
es redueixen a l’acció unitària, i la dependència acostuma a ser
mútua. Com deien els Tupamaros: «Els fets ens uneixen, les
paraules ens separen».

Memòria i discurs
Els tempos de militància, la curta vida de cadascuna
al moviment estudiantil, la poca experiència de les activistes,
les contínues reformes, la manca de victòries...Podríem assenyalar una infinitat de factors que provoquen aquests desajusts discursius al moviment estudiantil d’arreu.
D’una banda, sembla que el «NO» és la nostra paraula preferida. Els manifests dels diversos col·lectius del moviment estu-
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diantil, cada any, tenen una cosa en comú: «NO a tot». A més,
acostumem a plantejar cada NO com l’últim NO possible. O
aturem Bolonya o acaben amb la universitat pública. O aturem la LOMQE o acaben amb l’educació pública. Amb el 3+2,
pretenen acabar amb l’educació pública. Sembla que no aprenem que rere cada campanya basada en el NO que acaba amb
derrota les nostres files cauen, els nostres ànims desapareixen
i la nostra credibilitat s’ensorra. Més enllà, trobem problemes
més greus. Fins fa pocs mesos, el Pla Bolonya era considerat
el major atac a la universitat pública de les últimes dècades,
però arribà l’anomenat 3+2 i, de sobte, sembla que Bolonya es
transformava en una victòria estudiantil. Cartells, entrevistes,
manifestos, rodes de premsa...Ningú no semblava recordar
Bolonya. Els objectius eren comuns: no al 3+2, nosaltres ens
volem quedar com estem. Més enllà de reflexionar al voltant
de la capacitat de gestionar objectius a mig termini, sembla interessant valorar com davant de cada nova reforma ens aferrem a l’actual, aquella que intentàrem paralitzar fa uns mesos
o uns anys, i arribàrem, fins i tot, a defensar-la.
D’altra banda, i retornant al punt anterior, sembla que, de vegades, no sapiguem diversificar discursos. Les anàlisis completes, els discursos tècnics o la nomenclatura complexa complica l’arribada del nostre missatge a bona part d’un estudiantat
cada vegada més despolititzat. Alhora, reduir el nostre discurs
a la simplificada crítica present, impedeix la construcció d’un
referent discursiu complet i atractiu. És, en aquest punt, on
tornen a aparéixer les diferències entre els col·lectius estudiantils i els espais unitaris. Entre la formació diària i l’agitació
puntual vinculada a un esdeveniment concret.
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Conclusió
Aquestes línies són fruit de reflexions precipitades i
d’idees frustrades. No pretenen ser cap anàlisi profunda ni esdevindre cap veritat absoluta. Què ens aporta, col·lectivament,
la lluita estudiantil? Sembla difícil respondre aquesta pregunta si no som conscients que, malauradament, acostumem a
parlar de desitjos i no d’objectius. Un dels errors estratègics
del moviment estudiantil és l’absència d’objectius plausibles
que sembren d’esperança les grans batalles, mitjançant la il·
lusió de les petites victòries.
Ara, amb el renaixement de la fe institucional i institucionalitzada, la mobilització popular sembla tornar als nivells pre
crisi i, amb ella, la capacitat mobilitzadora del moviment estudiantil. Esperem que aquest cicle de desmobilització massiva
siga superat amb rapidesa i intel·ligència.
Vicent Galiana. Va ser membre de l’Assemblea
Interuniversitària i del SEPC entre el 2011-2014

U
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niversitat Negativa és el títol que va
rebre el projecte d’educació crítica
nascut de la contestació estudiantil al model
universitari oficial al caliu dels successos del 68
italià a Trento. Va ser, tot i que també una protesta
a la institució universitària i estatal, un projecte
de construcció alternativa d’un nou espai de
coneixement al marge del model imposat per les
elits. Volem recuperar aquelles dues paraules,
d’una banda, per recordar les lluitadores de
Trento, i d’altra, perquè entenem que és molt
important intentar construir projectes similars
a la ciutat de València i al voltant de les seues
universitats.
Actualment, pel fet que s’han fet més
visibles que mai les desigualtats que provoca el
sistema capitalista, la societat es veu avocada a
l’acció, a mobilitzar-se, a eixir als carrers. Però,
tot i que entenem que aquestes pràctiques de
resposta són necessàries, creiem que cal acompanyar-les d’un debat constant i d’una autocrítica interna molt potent. A més, a banda de denunciar les polítiques estatals i neoliberals, som
partidaris de treballar per construir des de la
base el model social pel qual lluitem, ja siga dins
l’àmbit educatiu o fora d’ell.
És per això que, l’Assemblea Interuniversitària, ha organitzat unes jornades de debat,
les quals tindran lloc els dies 30 de novembre i 1
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de desembre a Ca l’estudiant (a la cafeteria de la
facultat de Filosofia) i que porten per títol Universitat Negativa. La intenció de les jornades
no és una altra que repensar la institució universitària, redescobrir la nostra identitat com
a estudiantat i com a lluitadores i buscar quins
mètodes són els més adequats per dur a terme la
nostra lluita del dia a dia.
Assemblea Interuniversitària

Vaga WTF
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Q

uan la derrota era el tatuatge inscrit en cada pell,
quan les esquenes corbes dels treballadors semblaven corbes i acatxades per a l’eternitat… llavors va començar
el segon assalt de la classe obrera contra el capitalisme. 1962 en
les conques mineres d’Astúries va ser l’any en què la lluita va
irrompre amb tota la seua magnitud. Ningú ho esperava… però
allí no solament hi havia una vaga perllongada i combativa, sinó
centenars de vagues per tot l’estat en solidaritat amb els vaguistes asturians. Assemblees, comissions obreres (en minúscules!),
pamflets, pedres, assalts a bancs, policies fugint… sabotatge en
les fàbriques (Grans i Enormes fàbriques i indústries), crits declarant la vaga general per barris, col·legis, etc. Lluita antifranquista? No, aqueixa va ser la (limitada) lluita de l’esquerra moderada (PCE principalment). Ací parlem d’aqueixes lluites que
la història recent ha obviat: vagues salvatges i anticapitalistes;
un escac a l’estat i el capital. Cada any, cada conflicte… treballadors trencant els seus carnets sindicals. Lluita autònoma. I va
arribar el zenit: 1976. 1.568 vagues. 3.639.000 vaguistes. 13.752.000
jornades no treballades. Durada mitjana de les vagues: 3,78
dies… i després, les fàbriques van desaparéixer, abracem el «desenvolupament», Europa, l’era de la informació i els serveis… va
desaparéixer la «classe obrera»? Ja mai més governs i empresaris
van tenir por de la Vaga…podem recuperar el tremolor i la fúria?
fer saltar les alarmes? Convertir les vagues en amor (el nostreamor-entre-nosaltres) i destrucció d’allò que odiem i ens odia
(sindicats institucionals, empreses, governs, etc.)?
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Diem «fa falta una vaga», i què volem dir amb vaga? Si una
vaga es realitza en funció d’uns objectius, perquè organitzem
vagues d’una durada (com a màxim 48 hores) per endavant coneguda? És a dir, la vaga no acaba quan hem guanyat sinó que
finalitza sense més. Diem que «la vaga ha sigut un èxit» però,
en què es basa aqueix èxit?, pot suposar, a llarg termini, una
vaga un factor de desmobilització?, un «pegat» per a calmar les
nostres ganes de cridar i protestar? És evident que, des de fa ja
un temps, les vagues estudiantils no aconsegueixen imposar
els seus objectius… llavors, l’èxit? podríem parlar que permeten una acumulació d’experiència, un creixement gradual de
les assemblees… però i si això no fóra més que un miratge?,
mirem nostra història recent: les mobilitzacions antibolonia.
Les assemblees no paraven de créixer i amb elles, la il·lusió.
I què va passar quan el cicle de lluites es va interrompre?, les
assemblees van desaparéixer. Llavors tanta vaga, aquest interminable organitzar manifestacions… no podria comportar el
risc que no repensem les nostres lluites?
Diem «fa falta una vaga». Però, volem una vaga? Volem canvi, volem una transformació radical… i això, passa necessàriament per l’exercici de la vaga? SÍ. Però solament la vaga?
sempre la vaga? Molt s’ha guanyat mitjançant el sabotatge, la
insubmissió, etc. La vaga… com la més alta expressió de lluita i per tant la «millor»?, o com un mecanisme més de lluita
entre un ampli ventall de possibilitats? Perquè si la concebem com nostra millor arma, i no com una possibilitat entre
tantes, podríem caure en el risc de sacralitzar les vagues?, de
convertir-les en una torre d’ivori inqüestionable? i d’aquesta
forma… dogmatitzar el consens en les nostres assemblees? És
a dir, suposar que fer vaga és «el lògic» i sentir-nos agredits

100

davant el dissens i el qüestionament de les nostres dinàmiques habituals.
Diem «VOLEM vaga». Són moltes les ganes prendre el carrer,
assenyalar als culpables de la nostra misèria, plantar cara a
l’enemic, etc. Els nostres ulls brillen d’entusiasme quan som
piquets; quan veiem que a la mani convocada acudeixen milers i milers d’estudiants, gens pot arrabassar-nos l’alegria.
Som pur ímpetu i determinació. La vaga és un dia en el qual
som una miqueta més lliures. Volem vaga… però, quina vaga?,
amb qui?, una vaga només de l’àmbit educativa? i què hi ha
d’aquells que fa ben poc eren estudiants (de secundària, de
cicles formatius o universitaris)?, els que migren a la «vertadera Europa (Regne Unit, Alemanya, etc.)», les que treballen
en McDonalds, 100 montaditos, Zara, Mercadona, Mango, etc.
volem una vaga amb elles?, o volem vagues solament d’estudiants per a estudiants?, podem anar més enllà d’una vaga general educativa?, podem convocar una Vaga General?, volem?
Diem «volem vaga». Volem, en plural. Perquè precisament durant una jornada de lluita SOM (en plural) més que qualsevol
altre dia. Eixim al carrer i ens assenyalen, ens criminalitzen. Al
cap i a la fi, ens nomenen. Ens criden radicals. I no ho neguem.
Aqueix dia SOM davant el món, som públics. Però no solament
ens referim al fet que les càmeres televisives i les ressenyes periodístiques adonen de nosaltres. SOM en la mesura en què
obrim conflicte. Quan una persona pretén accedir al recinte
universitari i li ho impedim mitjançant piquets, quan aqueixa
persona s’altera i ens crida o ens parla despectivament… ací
estem assenyalant el conflicte. SOM també en la mesura en
què ens ajuntem, els nostres braços s’uneixen, les nostres forces se sumen per a bolcar contenidors, tallar els carrers, etc. És
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indubtable la potencialitat que amaga una vaga en la seua fer.
Però, prenem consciència de les nostres possibilitats per a així
«anar més enllà» o les vagues, tal com les estem plantejant, són
un límit al fet que puguem somiar amb l’impossible?
Segurament no puguem esperar més a respondre que sí al primer, tenint en compte del risc de fracàs al fet que apunta el
segon, fracàs que es torna implícit quan abandonem la reflexió sobre les finalitats i les condicions d’èxit. No obstant això,
suggerit el perfil que delimita la pràctica de la Vaga, en tant
esdeveniment insurreccional que contesta a la reiteració de la
norma, que irromp en la presencialitat del que el Poder estableix, no haguérem de plegar a això l’espessor de les possibilitats que en tal esdeveniment proliferen. Contestar la repetició. Es repeteix no solament la norma, sinó el discurs magistral
que retorna el sentit al parèntesi obert i regenera el codi de
l’insensat: la Vaga serveix quan la fa el treballador, el treballador industrial, o per ventura, i potser més pertinentment, el
funcionariat, i no els estudiants. No afecta a la producció de
res. Es perd un dia de classe, i això és tot. Una xorrada. Gens
més. Però sempre hi ha una mica més.
Assumim, de sobte, la lògica de la paralització de la producció
com a condició immediata del sentit de tota vaga: detenir allò
a través de la qual cosa es multiplica la riquesa capitalista, arruïnar l’equilibri fabril entre el salari i la productivitat, reptar
els privilegis de la classe dominant amb l’oposició d’un no que
viu en els nostres afectes, en els nostres cossos, en la nostra
vida feta per un instant nostra. No és això el que obrem quan,
com a estudiants, ens vam sumar a la Vaga?
Més o menys sabut és que l’esdevenir de la societat opulenta
ens adjudica a un moment en què els processos de valorització
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no es remeten tant a la mercaderia que el treball modela quant
a la formació incontrolada de coneixement operatiu, la qual
cosa assenyala a l’esfera de les subjectivitats com el territori
disputat, o com menys disputable, entre el poder econòmic i
el subjecte dominat: allí on la riquesa augmenta al ritme de
les transaccions financeres (el volum de 1998 es xifrava en 1’8
bilions de dòlars, seixanta vegades superior al de l’intercanvi de béns i serveis), la qual cosa precisa no solament el mer
«saber fer», sinó, a més i sobretot, una determinada disposició
personal -només fa falta considerar per un moment les mesures que s’hauria de prendre per a complir amb les llistes d’habilitats i competències comunes a les nostres guies docents- i
una infinita disponibilitat -per exemple, el fenomen de l’empresa en contacte permanent amb els seus empleats a través
del Smartphone, tal que no hi ha impediment al subministrament de les informacions amb les quals s’opera, ni a l’avaluació
del compliment de les tasques. Intempestividad que apunta al
valor del «saber estar». El mercat de treball no cerca en el productor la força mercantilitzada, sinó maneres precises de ser:
subjectivitats concretes (eficients i ben disposades); tasca a la
qual el sistema educatiu no és alié. Més encara: en la qual està
plena i orgànicament involucrat.
D’ací que quan cridem Vaga!!, el que posem en escac és la producció de nosaltres mateixos, obrint aqueixa problemàtica i
pletòrica bretxa en la qual la societat de control s’enfronta a si
mateixa frontalment i sense embuts.
Arriba el dia i l’hora de la vaga i deixem de dir (debats, assemblees, elaboració de pamflets) per a CONVERTIR-NOS en
Vaga. I llavors no hi ha discurs que no siga el fer-vaga. Llavors
la Universitat és nostra. Transformem la normalitat que tant
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ens asfixia, marquem un punt i seguit (que desitgem siga punt
final) entre la quotidianitat de les aules, obrim els espais i respirem millor. Però la Universitat no és, tant en la seua materialitat com en la seua virtualitat, un espai aïllat de la Metròpolis.
A la Universitat s’arriba amb cotxe, bus, metre. La Universitat
està envoltada de bancs, bars, quioscs, bars, etc. En la Universitat es produeix gran part del coneixement que designa i determina el món/ la societat. És per això que nostra lluita no
pot atrinxerar-se en els edificis universitaris, hem de donar un
salt. No es tracta de teixir xarxes amb altres col·lectius per a
intensificar la potència de la Vaga, sinó de confluir com explotats. Això passa necessàriament per superar la nostra identitat
de «estudiants». I, és innegable, per a això la vaga pot ser un
mecanisme idoni.
Estem en Vaga … i ataquem. Si som explotats, en què se’ns explota? Paguem taxes (i per a poder pagar-les algú, nosaltres, els
nostres pares o qui ens pague la matrícula haurà hagut de ser
explotat), què més?, paguem el transport que ens portarà fins
als edificis on rebrem classe; què més? Probablement pagarem
per menjar o encara que siga per un cafè. Què més? Pagarem
per llibres, fotocòpies, material, etc. Però, a això es redueix la
nostra condició d’explotats? a ser simples consumidors? No
produïm gens en la Universitat? Amb la nostra assistència diària a classe estem justificant l’existència de la Universitat, un
lloc on es produeix saber i coneixement. Saber i coneixement,
sobre la base de quins interessos i a quins lògica? Evidentment
no als nostres. Per això, atacar significa prendre plena consciència del potencial que amaga la Vaga: detenir el nostre consum… i el que potser siga més nociu per a l’enemic, paralitzar
la producció que en la Universitat es realitza. És més que sabut
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que malgrat l’augment imparable del preu de les taxes, les universitats segueixen sense ser rendibles per a l’Estat. Llavors,
per què les mantenen obertes? Potser alguna cosa tinga a veure
la producció simbòlica que en elles es genera, una visió molt
concreta del món. Si a aqueix món nosaltres volem oposar un
altre ben diferent… que comence, i no acabe, la Vaga.
Independència Total
Febrer-Març de 2014

Tercera part

Insurrecció_ 2013/2014
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[I per a què una crònica?]

Q

uin sentit podria oferir-nos la tasca de restablir
cronològicament el sentit d’un cicle de lluites
estudiantils? Per què hauríem de comprometre’ns amb el
sentit d’un determinat desplegament de pràctiques? «Què
volem?», ens atrevírem a dir en la primera Interuniversitària.
Objectiu, proposta, avaluació –pel que sembla, com en
qualsevol dels moments inflexius en què deixem arrere una
etapa més o menys extensa de la nostra vida, voldríem veure
el conjunt de les situacions en què hem estat involucrades
com una xarxa articulada d’obres, de cadascuna de les quals
esperem que s’haja contribuït al compliment d’allò projectat
quan començava i ens embargava l’emoció de la perspectiva
oberta, encara que ben encarrilada, el material per estrenar i
el goig honest i sempre una mica ingenu, de tindre idees que
encara s’han de fer valdre de manera efectiva.
La visió retrospectiva entranya, no obstant això, una doble
pèrdua de sentit: la del projecte que cessa, perquè esgota les
seues possibilitats, perquè fracassa o perquè simplement es
posposa, i que es revela com una altra cosa diferent de la qual
ens havia semblat, una quimera o un lliscament inadvertit pròxim a la desmesura. I, com és obvi, també nosaltres hem deixat
de ser les que érem, estem cansades i tenim el cos saturat pel
ritme de les matinades i les nits de festa, estem ferides i pot ser,
qui sap, que hagem madurat, que la forma de veure i de sentir
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se’ns haja alterat, narcotitzat, aguditzat. Som unes altres de les
quals sempre fórem, en un altre horitzó, i el que ara es buida
de sentit és la pregunta sobre el sentit del que fèiem i el que
érem, quan eixes coses es veien d’una altra manera i s’entremesclaven amb altres coses i tenien llavors sentit, o semblaven
tenir-ne.
No obstant això, hi ha una mica més a dir en relació a tot
aquest assumpte. Preguntar, preguntar-nos a nosaltres mateixes a ple sol de la consciència ja és un gest admirable, una
prova d’integritat moral: ací s’aboca el desig mateix de no perdre’s, de mantenir-se en una determinada posició, de suportar els embats del que puga ser un element dissuasori, perquè
encara que aquesta posició o hàbit s’haja deixat ja prescriure,
innegablement, l’aspiració a no degenerar roman sempre viva,
una dissidència que no deixa de regenerar la seua potència.
D’altra banda, preguntar pel sentit del nostre passat i, sobretot, que ens haja pogut semblar pertinent la pregunta pel sentit de formular-la, és simptomàtic de l’experiència de la qual
hui som matèria i resultat. Extenuades per una història que
ens ha trencat, hauríem d’usar la indagació amb la seua justa
mesura de cautela, no sucumbir immediatament a la passió de
recobrar-nos –perquè som això que està picat per una vivència, a més de les amistats generades i les carícies que ens hem
dedicat, que no desitgem a ningú que s’estime a si mateix i tinga una quota mínima d’autocongruència; som la recomposició
poc gloriosa, bé que seriosa, d’allò que abans d’eixir del pas es
resistia en el seu mateix llengotejar, tot i que ja endevinava
que no solament estava a punt, sinó que, a més, havia de resignar-se a morir, allò que s’obstinava encara a ser «l’últim strike
del moviment estudiantil», allò que existia, com a pura lluita i
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com una prodigiosa iconoclàstia, contra tot sentit, una existència severament religiosa, que hauria dit Benjamin.
Així ens descobríem a nosaltres mateixes, les quals a finals de
maig ocupàrem, durant un parell d’hores, el vestíbul de la Facultat de Psicologia, nou mesos després que ens asseguérem a
l’Assemblea i ens constituírem com a espai polític anticapitalista. Significava, doncs, nou mesos abans, -tenia el sentit-, de
donar vida a una cartografia que en la seua pròpia disposició
arquitectònica era, i ho seguirà sent mentre existisca -mentre
no ho abandonem- el súmmum d’allò inhabitable: «El món
s’ha tornat inhabitable. Aquest és el primer dels motius, i el
fonamental, que ens fa actuar. Vivim en espais orientats únicament a la producció de mercaderies i d’imatges, on la nostra
vida quotidiana no és més que un factor productiu dins de la
maquinària». I això era el que volíem, introduir una mica de
vida i sentit en un espai que només pot viure a costa d’aquells
que precàriament l’habiten, dels qui en ell s’afanyen, contra
l’amenaça d’expulsió per impagament de matrícula, a malviure, per si resultara que per obra de l’atzar, aquests anys de la nostra vida que recordarem com els millors -diuen els fills de la
democràcia- foren un trànsit cap a qualsevol cosa més digna o
més gratificant. Volguérem donar vida a un lloc que per naturalesa s’ha de devorar, on no es permet estar si és que ell mateix ha de seguir existint, que minva en lloc de multiplicar-se,
que representa tot el que produeix la nostra impotència. Vam
voler tractar d’estar allí on l’objectiu de la continuïtat ininterrompuda de la producció de coneixement i subjectivitatsmercaderia és, subjectivament, la discontinuïtat de l’experiència, el temor a ser excloses d’aquest sentit vegetatiu en què la
universitat ens mantenia; vam voler estar on el sentit que es
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dilata en el temps de les institucions rectorals era el destemps
que per a nosaltres, obreres de nosaltres mateixes, suposava
una amenaça i una fracturació que es reproduïa a tot el recorregut de la nostra consciència de ser-hi. Com, aleshores, no
anem a tindre reserves a l’hora d’intentar restituir el sentit del
que, amb nosaltres, va deixar d’existir tal com era des que començàrem a reunir-nos al caliu del 15M?
És en aquest moment de ruptura conscient, que el caràcter
agregat de la vivència universitària se’ns ha mostrat amb tot
rigor, segons la forma expressa i completa de la seua condició
històrica més abjecta. Dir «fins ací hem arribat» és, així mateix,
dir que «des d’ací» el punt i a part i canvi de rumb que articula la nostra modesta i breu història ens ofereix un panorama
desolador, un horitzó de vergonya enfront del qual moltes de
nosaltres no podem deixar de confessar el nostre més sincer
apocament. Nosaltres, les qui ens hem decidit a morir com a
estudiantes, fins i tot i sobretot les companyes que han romàs
en les assemblees en el gest veritablement madur i admirable
de constituir-se com a subjectes paraestudiantils, hem volgut
donar compte d’aquesta peripècia conclosa, així com a ensopegades, salts i galopades enfervorides, de la manera que ara
ens sembla més justa: fent proliferar al llarg d’aquesta memòria els instants en què s’obri la discontinuïtat, que correspon
amb la multitud d’interrupcions, de viratges i successos relativament fortuïts, a remolc de qui hem marxat, en una escriptura repleta de punts i a part i frases vertiginoses, una amenaça
a la unitat de sentit que és anàloga i paral·lela a aquella íntima
falta de sentit en l’interior de la qual no hem volgut o no hem
pogut, tant és, conrear una pràctica antagonista sostenible.
Ho hem vist a les nostres ciutats, als seus carrers travessant els
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nostres campus, on des de fa ja més de segle i mig que no és cabal alçar una barricada sense deixar de solucionar tot el treball
a la policia -que per alguna cosa està l’urbanisme- en la qual
els intents de definir un espai propi són reincorporats mitològicament a la idea d’un gegantesc cos social que excreta el que
ja no li és d’utilitat una vegada que li ha extret l’essència útil,
i que encobreix les seues deposicions, exercint el refinadíssim
art de la política cultural.
Adonem-nos-en: en aquesta gasolinera en què ens hem detingut, en aquest carrer d’adreça única, se’ns ha revelat el principi
lògic que marca les regles per les quals es constitueix com el
mecanisme de la nostra existència. Lluny de tractar-se d’una
novel·la original, «de l’ambiciós gest universal del llibre», del
camí de la vida projectat per les nostres conviccions i executat
en decisions sobiranes, el que tenim és un monstruós aparell
d’experiències retallades al qual només cal fer parlar per mitjà
d’un llenguatge horrible, tan lleig i escairat que puga quasi tocar-se, deixant-se sentir com una escamosa gep; un llenguatge
d’elements encaixats per força, però d’acord amb un espaiament que hi és present amb una regularitat que, no per ser-los
externa és menys sofisticada. Fetes aquestes consideracions,
tenim ja alguns fragments en el calaix.

[Dels llocs d’on venim, dels temps en què ens hem trobat]

S

ens dubte, un dels esdeveniments més
remarcables, tant per la seua manera puntual
i grandiosa d’irrompre en la perspectiva dels moviments
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socials a la ciutat de València, com per la seua transcendència
en els ulteriors desenvolupaments del moviment estudiantil
en aquest territori. Ca’ la Vaga, espai ocupat en l’antiga i
abandonada Facultat d’Agronomia de la Universitat Politècnica
de València, alliberat d’una existència fantasmagòrica amb el
propòsit d’establir un lloc a resguard per a preparar les activitats
de la jornada de vaga general que s’aveïnava per al dia 30 de
novembre de 2012, i de mantenir-lo com a centre per al gaudi
de la vida social com a finalitat i actitud de resistència, la qual
cosa immediatament va comportar la necessitat d’assumir que
s’estava a cura d’un espai que es mantenia de moment sota una
doble amenaça: no solament la de les autoritats rectorals i les
forces policials, sinó també aquella suscitava l’abundància de
dissensos en un context en el qual les forces socials no podien
afrontar-los saludablement, ja que, incomunicades entre si i
suspeses en un àmbit de ínfima densitat pel que fa a la pràctica
i memòria, aspiraven a l’execució immediata d’un projecte en
un barri que, enervat per les seues atroces avingudes, no pot
contemplar cap fenomen si no és per a gaudir-lo en la seua
mera aparició espectacular.
Ocorre, llavors, que l’estudiantat de l’Assemblea del Campus
Blasco Ibáñez, d’entre tots els subjectes de la lluita estudiantil,
els més pròxims a Ca’ la Vaga -en efecte, encara que siga perquè els seus participants la van assenyalar com a punt de trobada de les seues reunions assembleàries setmanals durant els
mesos següents a l’ocupació- viuen l’abandonament del projecte com la derrota del seu, del que passava com la més robusta aspiració col·lectiva tal com s’estava desenvolupant des de
feia prop de dos anys. Impressió que s’aguditza notablement
amb el canvi generacional ja proper –bona part dels membres
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habituals estan cursant estudis fora de València, i altres estan
a l’espera de fer un altre tant.
Aquestes experiències, atapeïdament arreplegades ací, cobren
una major claredat a la llum de la situació en què cap a finals
d’abril es troba l’Assemblea del Campus dels Tarongers: una
excel·lent imatge d’ella mateixa i una discussió molt madurada
sobre la seua pròpia funció, predisposen a les seues companyes a l’acció decidida, contundent, visible i encaputxada, de
carrer. La protesta que pren la forma de la resistència física,
del cos contra els cossos policials i contra el cos gegantesc del
funcionament lectiu de la universitat. Això és expressió i indici de l’entusiasme que les seues veus degoten en la primera Interuniversitària del curs següent, el 3 d’octubre de 2013, davant
la imminència de la vaga del sector educatiu convocada pel
Sindicat d’Estudiants per al 24 d’octubre, a propòsit de la qual
s’entreveu la possibilitat de tornar a posar València al capdavant de les ciutats més combatives, tal com certs mitjans van
induir maliciosament a considerar en fer-se ressò de l’última
jornada de lluita del curs anterior (duta a terme el 9 de maig,
en la qual la manifestació per l’avinguda de Blasco Ibáñez va
acabar en enfrontament directe amb la policia a les portes de
la Facultat de Psicologia).
La tristesa de Blasco i l’alegria de Tarongers. Com anava a coordinar-se i mantenir-se viva, doncs, la situació de conflicte en el
context de la recentment aprovada Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) i en l’horitzó de l’Estratègia Universitat-2015/20, ja tan real i tan palpable en les nostres
aules? Doncs bé, el que en aquest trànsit a l’últim curs acadèmic,
que ara ens ocupa, ha cobrat forma, no ha sigut una crisi d’autorepresentació -poc ens va costar definir-nos en una posició
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anticapitalista, poc inclinada a la participació en les dependències institucionals de la universitat, i convertir-nos, per tant,
amb extraordinària prestesa, en objecte de les suspicàcies dels
sindicats universitaris- ni de capacitat de concitar suport i generar repercussió mediàtica –en poques ocasions anteriors els mitjans informatius ens havien anomenat tantes vegades pel nostre
nom (Assemblea Interuniversitaria), amén pels nostres cognoms
(estudiants radicals, mandrosos d’esquerra, violents anarquistes d’Itàlia i Grècia en conflagració global amb pornobruixes presoviètiques).
No, la crisi que ens fa morir sense que puguem prendre’ns l’assumpte d’una manera una miqueta més eutanàsica és una crisi
d’experiència. Una crisi que no és relativa a qualsevol dificultat
per a respondre a l’interrogant sobre qui som, sinó la impossibilitat insuperable de saber què era el que havíem d’arribar a ser i
on havíem d’estar si volíem mantenir el conflicte obert, a risc de
tornar a encobrir-lo; que estàvem cridades a disputar, que amb
prou faenes si aconseguírem esbossar-lo durant les jornades
d’Universitat Negativa. Ens calia reflexionar, per descomptat,
però no per a trobar el lloc on estiguérem perfectament reflectides, i des del qual fóra possible obrar sense dubtar, un avanç
imparable, com en no poques ocasions es va malentendre. Ens
calia, abans que res, fer sensibles els nostres propis cossos, no
blindar-los sota la seua pròpia imatge; donar-nos objectes, no
tornar a subjectivar-nos en maniàtica circularitat; això hauria
de vindre en ulteriors reapropiacions, quan haguérem deixat
per fi de lamentar-nos per com de miserable és la vida estudiantil per a l’estudiantat que és conscient d’ell mateix com a
subjecte connivent amb la seua pròpia activitat autodeformant,
quan haguérem deixat de regirar-nos en els nostres budells com
a perfectes masoquistes.
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Calia estar en cadascuna de les escletxes de l’entramat universitari, posant en evidència la plutocràcia que impera en la seua
manera d’ordenar-se i produir subjectivitats socials alienades,
perfectament ajustades al principi de competència i al ritme
que marca el calendari acadèmic, delatant la violència patriarcal i intersectorial, el seu descarat mercantilisme i el seu absolut menyspreu per allò que no siga la formació de subjectes
avinguts a la tasca de la seua autoproducció com a mercaderia,
la seua inevitable tendència a la precarització de les treballadores, el control empresarial de tota activitat i la privatització
dels serveis públics. I no ens situarem fora, encara que només
haguera sigut per a riure’ns de nosaltres mateixes -obviant,
com és just, la campanya de Ralph, de la qual haurem de parlar.
Ni tan sols poguérem o volguérem empaperar una facultat ni
gestionar una biblioteca que subministrava el material acadèmic contra els drets que mantenien els molt comprensiblement
agraviats editors de la llibreria Tirant lo Blanch, ni ocupar un
menjador per a exercir i defensar la lliure utilització dels espais
comuns.
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[El vostre mal amor a vosaltres mateixes és el que vos canvia la soledat
en presó]

Q

uin tipus de vagues volíem o, més general,
quina anava a ser la nostra forma d’encarar la
lluita, fou un eix transversal dels debats del curs. El resultat
indiscutible de tots aquests debats, més que portar-nos a desenvolupar noves idees, ens va portar a una clara polarització
entre assemblees. A més, lamentablement, no sabérem bregar
amb el dissens d’una forma constructiva, la qual cosa ens va
conduir a agres discussions amb dinàmiques poc afectives. Diguem-ho així.
Aquest punt del dia en les actes de totes les assemblees acabà
sent el punt central, i punt únic en ocasions, quan es va aproximar la vaga del 24 d’octubre, convocada una altra vegada pels
sindicats tradicionals. Les postures es van polaritzar entre el
que podríem anomenar la postura Blasco contra (i ‘contra’ és la
preposició apropiada) la postura Tarongers. Aquest fet va afeblir
l’AI i va suposar el punt de ruptura final amb alguns sindicats,
que van abandonar el vaixell quan van veure que feia aigües.
Sindicats com Acontracorrent, que va tindre moltes baixes
durant el curs i que en altres moments més forts de l’AI va estar al nostre costat, va decidir allunyar-se’n excusant-se en les
noves vies que prenia i acusant-la de dogmàtica.
Considere que el moviment de l’AI cap a altres rumbs sols va
estar motivat per una cerca de la coherència entre les pràctiques i els discursos. Aquest era el punt en comú entre les diferents assemblees de campus. Això, i la voluntat per tant de fer
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coses noves. D’ací la disputa a l’hora de decidir si ens sumàvem
o no a la manifestació del 24 d’octubre. Volíem trencar amb les
rutines i la calendarització des de dalt, volíem jugar segons els
nostres temps i desitjos, volíem ser persones del temps, dominar el conflicte. Això es traduïa a no repetir les lògiques identitàries dels sindicats amb les seues signatures i les seues baralles
per quina pancarta va davant, així com escapar de la rutina
mobilització-aturada...No seguir fent vagues i mobilitzacions
que alimenten l’espectacle, anestesien la gent, en tant que sent
que ja han fet el que cal fer, i deixen intacta tota realitat que
es pretén canviar. Ja ho va dir Rajoy, «la Reforma Laboral me
costará una huelga general», és part del compte que cal pagar,
com l’IVA, i què?
Per això, la postura Blasco es negava a participar en eixa vaga,
començar per ací les nostres ànsies de coherència, no convocar-la, no fer esforços que uns altres traduirien en rèdit-vots,
un minut en algun mitjà, i ho anomenarien «èxit total», o «èxit
de convocatòria», o qualsevol altre «èxit» que no seria, però, la
demostració de la falta d’imaginació i el sensesentit. Al contrari, la postura Tarongers no volia deixar passar cap oportunitat
d’aprofitar la convocatòria per a generar un conflicte obert. Les
manifestacions són moments d’entusiasme, són celebracions.
Tarongers proposava eixir al carrer, acudir a la convocatòria i
fer-ho diferent, donar-se a conèixer, plantejar nous camins in
situ. Diguem que Blasco no volia anar a una festa on s’havia
avorrit altres vegades mentre que Tarongers volia començar a
portar els seus amics i les seues coses, sabent que així no estaria tan mal.
Potser vam haver de trobar-nos en posicions intermèdies. Segur
que vam haver de trobar-nos.
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[Que acabe un moment preciós i el succeïsca la vulgaritat]

S

ent sabedors del que va significar per a nosaltres,
l’assemblea de Blasco, l’any anterior a la presa
de Ca’ l’Estudiantat, podem fer-nos una idea de les lliçons
que alguns havíem tret d’aquella experiència. Ca’ la Vaga va
significar, per a molts de nosaltres, un repte molt superior a
les nostres capacitats, un lloc que tenia potencialitats infinites,
però que no vam saber gestionar. Dit d’una manera senzilla:
se’ns quedava gran.
Amb la lliçó apresa i reflexionada durant l’estiu que va transcórrer des de l’any de Ca’ la Vaga, ens vam disposar a enfrontar-nos a alguna cosa una mica més concordant amb les nostres possibilitats. Un exercici de política modesta.
Ca’ l’Estudiantat, com es va expressar en el manifest de defensa, naix per a qüestionar la lògica de la institució on es troba.
La lògica no solament de la cadena de producció, sinó també
del centre comercial. Ací es reprodueixen ambdues lògiques
que s’encarreguen d’esquarterar-nos en el dia a dia: la lògica de
consum i la de producció.
L’opacitat del nostre espai ens va fer objecte de les més eixelebrades consideracions, tant per part de l’administració com
d’una part de l’alumnat. Ca’ l’Estudiantat naix per a beneir la
mateixa opacitat que veu el règim en qualsevol amistat. És l’espai dels amics, dels companys. El tall del flux de capital.
La nostra experiència en la presa d’aquest espai ens va mostrar
moltes coses, tant de nosaltres mateixes, com de la institució
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universitària. Ens va mostrar l’esquizofrènia administrativa, la
mediocritat del professorat i la necrofàgia de la resta de l’estudiantat.
Des de l’administració, és important en concret que recordem
la resposta que van donar els degans de les dues facultats afectades per la presa: Història i Filosofia. Des del primer dia ambdues
es van mostrar amigables amb la nostra decisió, es van oferir a
donar llum i a satisfer qualsevol necessitat que tinguérem. Com
ens vam adonar després, això responia a una de les velles noves
pràctiques de la universitat, reconéixer, donar imatge de suport i després esperar al fet que el moviment s’apague per falta
d’enemics que li donen activitat i identitat. La postura del ‘ja
es cansaran’. Sens dubte una tàctica apresa des de les aules dels
nostres companys de pedagogia. El problema principal va sorgir amb el gran degà de la Facultat de Filosofia, aquell Ortega i
Gasset de la postmodernitat, Jesús-El-Col·lega. Paladí de la nova
lògica de Bolonya, que ací sempre s’ha anomenat retòrica, va
ser la cara dels nostres enemics en l’ombra una vegada va comprendre que no ens n’aniríem. Que teníem una activitat pròpia
que era indiferent a si teníem o no enemics declarats davant els
quals suposadament havíem de definir-nos.
El primer que va fer va ser vindre a les nostres assemblees. Utilitzant totes les armes pròpies de la seua professió, va aconseguir
unes àmplies cares d’estupefacció, fins i tot utilitzant els nobles
coneixements d’un Perelman, d’un Goldman, va intentar fernos veure que si P aleshores Q, però no Q aleshores no P, i fins
i tot va suggerir el nostre desconeixement de Los diez mandamientos del buen argumentador, tot allò per a demanar que acabàrem
amb aquella pantomima, que ell sabia i coneixia els motius, però
que estaven per sobre de les nostres atribucions com a estudi-
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antes el fet de prendre una part de la universitat per al nostre
gaudi. Les progressives peticions es van convertir en amenaces,
amb el fonament principal que, nosaltres, com a estudiantes,
i per tant com a clientes, estàvem negant-los serveis a la resta
en ocupar aquell espai (que portava mesos abandonat per part
de l’administració), que nosaltres, éssers cecs i coixos mentals
no ens adonàvem de les conseqüències negatives que tenia tot
allò per al bon funcionament d’aquesta universitat. Eixe va ser
el punt calent del tema, nosaltres no ens consideràvem clients,
nosaltres érem participants i actors, no usuaris com qui usa un excusat de pagament. Nosaltres ens vèiem com a individus que
tenien molt clar que volien canviar alguna cosa a la universitat,
com a indivídues que tenien una mica més a fer allí que ser bones clientes, o siga, bones estudiantes.
La dinàmica de l’amenaça i el xantatge ‘moral’ va arribar a la
culminació de l’absurd quan, en un festival de l’humor que va
despertar les nostres més malicioses riallades, el nostre amic
l’home del fossat, el troll del primer pis de filosofia ens va reptar amb
la diatriba moral definitiva: havíem de cedir la meitat de l’espai
que havíem pres per a deixar que una ONG hi guardara el material escolar que arreplegaria per a enviar-lo a Paraguai posteriorment. La broma ja ho tenia tot. Si no abandonàvem l’espai
seríem aquells monstres sense ànima que van privar el tercer
món de la caritat de les sobres de l’abundància del primer. Nosaltres, per descomptat, vam fer oïdes sordes a aquella basta pantomima i quan vam ser amenaçats amb l’expulsió, sabérem molt
bé com reaccionar.
Amb el temps vam saber que una facció del professorat de Filosofia volia a qualsevol preu que fórem expulsats, aquells que
es guanyen la vida parlant de diàleg van ser els primers a pro-
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posar la porra, i en no entendre que amb el capital no es pot
dialogar; a més, una part de l’alumnat ens va considerar la seu
d’algun partit desconegut i hostil, sense entendre que l’únic
partit que podia crear-se ací era el Partit Imaginari. Res d’això
va evitar, per descomptat, que ens quedàrem i férem el que
havíem de fer, que era el que desitjàvem.
Ca’ l’Estudiantat hauria de convertir-se en el Rivendel entre
les muntanyes per als frikis, en el Kronstadt per als romàntics,
en la Fiume per als pirates i en l’antiga cafeteria de filosofia
ocupada per l’estudiantat de les assemblees per als...secament
descriptius.
Si Ca’ la Vaga ens va ensenyar quins eren els nostres límits,
Ca’ l’Estudiantat ens va ensenyar el que era un espai de comunitat dins de la maquinària. No obstant això, i com ja veurem,
el desplegament de les nostres possibilitats es va veure limitat
per la nostra capacitat de fugir dels tempos imposats.

[Universitat Negativa]

U

niversitat Negativa, el nom de la qual es va
prendre d’una experiència italiana, va tractar
de ser un parèntesi, una aturada, un detenir-se per a la reflexió.
Un intent d’analitzar les pràctiques que ens estaven portant
al descontent, a alguns i al desencantament a tots. Veníem
del conflicte de la vaga del 24 d’octubre. Allà discutíem sobre
la nostra praxi, com crear institucions que ens permeteren
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desenvolupar pràctiques antagonistes, formes de lluita,
estratègies...I va haver-hi també molt de les qüestions de
sempre, com què fer amb les institucions oficials.
Però, vam caure en el «teoricisme»?
Els filòsofs opinen que: vam voler fer una teoria que pogué ferse valdre a la pràctica i acabàrem fent una teoria de la teoria que
poguera fer-se valdre a la pràctica però que no es podia acreditar. Ho entenc com una meta-teoria de la pràctica, o alguna
cosa així. Parlem de maneres de vida i maneres de fer que no
ens són pròpies, una teoria que naix de la teoria, o del desig,
que en el millor dels casos, si haguera eixit bé, si haguérem
arribat a alguna cosa amb la Universitat Negativa, hauria sigut
crear ideologia.
Després segueixen parlant de Hegel i deixe de prendre nota.
Com els filòsofs, moltes opinen que Universitat Negativa va ser
l’última gran activitat de l’AI, la qual cosa per als filòsofs és normal per la pròpia inèrcia de les jornades. Diguem que vam voler explorar noves formes de fer, per seguir amb el dels mapes,
nous territoris que només visitem amb el GoogleMaps Viewer.
Crec que moltes eixírem amb bones sensacions de les jornades i considerarem que havíem avançat bastant, perquè no ens
podem llevar del cap la idea de moviment perpetu, i ens en
vam anar contentes. Havíem creat nosaltres mateixes un espai
per escoltar i aprendre horitzontal, peer-to-peer, on ens podíem
trobar.
Però no hi va haver tornada.
El fracàs, perquè tampoc podem llevar-nos del cap l’eix èxit/
fracàs per a avaluar-ho tot, reflectit en dos moments:
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1r moment: [INT. FACULTAT DE FILOSOFIANIT, 17-12-2013]
«Ocupem» la Facultat de Filosofia per
iniciativa d’un grup que havia eixit d’una
classe d’Educació Social que «ocuparia» la
facultat com a part d’un treball per a classe.
L’AI decideix donar suport a l’«ocupació»,
pensant que podria ser útil per a les accions
de l’endemà contra el claustre en aquella
mateixa facultat. L’assistència de gent
és reduïda, i molt poc disposada a passar
la nit. Organitzem el treball: pancartes,
manifestos, etc. Ningú intervé, ningú té
molt a aportar.
Gari:

Si no tenim motius suficients ni com per
a omplir un decàleg, millor anem-nos-en.
2n moment: [INT. CA L’ESTUDIANTAT-DIA]
Segona convocatòria per a acabar de
perfilar els projectes, propostes, rutes, les
metàfores que volem, que van quedar obertes
després d’Universitat Negativa. Ni propostes
fermes ni res. Fracàs d’assistència. Fracàs
al cap i a la fi.
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Sí, segurament actuàrem com a anarquistes de biblioteca,
recorrent a postures i reflexions que deixen intacta la praxi,
però que ens fan quedar molt bé i estar molt contents.

[All I want for Christmas is you]

[escriga el seu nom a continuació, tinga vostè
almenys la decència de no ser una persona qualsevol]

[qualsevol que siga el jo que és «jo», o siga «tu»,
quines contradiccions tan poc previstes i desconcertants,
les que posa en relleu el gest d’assenyalar, o d’assenyalarse, amb la paraula]
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[o posades així les coses, allò que realment se sent
com una reconciliació amb si mateixa, i quina estranya
coincidència, els moviments de l’ànima: dissociar-se i
aferrissar-se amb eixe «jo» que no és res perquè té fòbia al
treball i a les relacions socials, que cerca en la retirada la
seua aniquilació perquè, d’alguna manera, ja s’ha
aniquilat a si mateixa en la formació continuada, en els
vincles empresarials, en les xarxes socials, en les
militàncies polítiques i en la ciutat en general. Que vol
aniquilar el seu ser aniquilat reconstituint-se al marge de
l’aparell social que l’aixafa, refugiant-se allí on no queda
res més que el seu ser «jo», i on ignora que eixa substància
que creu recobrar com a seua no són sinó les restes d’un
cos fet xixines i d’una ment que en el fons no s’engoleix
[no se traga, no se cree] eixe paisatge de muntanya on
tenen la caseta els seus avis]

[em conforta secretament el sopar en família el 24
de desembre i l’empatx en família durant les sis hores de
taula i tertúlia. L’endemà, amb el meu oncle feixista a qui
els rojos li van matar l’avi i amb el meu oncle progre que
em diu que el que estudie no té eixida, dictamen que
aprove, i què faran les de la Interuni? I res d’això té eixida,
potser tinga raó el meu oncle progre, que creu que el nou
partit d’esquerres és un revulsiu per a aquest cercle
viciós]
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«La compulsió lúcida d’actuar polèmicament, va dir Rose [o
Tom, o Antígona o Those], determina la substància d’un mateix». Clar, que també és cert que hem aprés a viure en un conflicte que no té costats ni punts de contacte, en una terra que
s’estén per sobre de tota polèmica, en una obertura des de la
qual ens ha sigut possible aconseguir una relativa comoditat,
el privilegi i la gràcia de la interiorització de tot conflicte, i no
perquè com tan famosament s’ha dit, «allò personal és polític»,
sinó perquè «allò polític és personal». Que s’entenga bé, en el
sentit precís, el pitjor sens dubte de l’asseveració: rancúnia
sistemàtica i feroç amb la personalitat desposseïda. Si no sóc
apta per a exercir l’activitat política és perquè, en rigor, no sóc
capaç d’un acarnissament semblant, de deixar a un costat les
meues tribulacions emocionals, els meus maldecaps, d’afrontar amb enteresa l’angoixa que susciten les responsabilitats, i
de posar-me a gestionar els moments heterogenis que constitueixen la meua vida (la secretaria, la presidència, el lloc en el
sindicat).
Però la veritat és que ni tan sols aquest és el nostre cas, o només
ho és en part: tot i que quan parlem d’incloure l’exercici de les
cures en l’activitat política com a tasca essencial de la mateixa,
allò que se’ns imposa, des d’un punt de vista simptomàtic, són
nous paràmetres que fan patent la magnitud de l’autodesistiment i la impossibilitat de generar (col·lectivament) «la substància d’un mateix». Com si no ens cal dir que ens hem pres
un temps de repòs, per a deixar breument de ser activistes, en
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detriment de la persona que cadascuna de nosaltres és? I com
és possible que la gent diga «viure» a això: ----------- («desentendre’t de tota la resta»)? Què és el que hi ha al costat d’això
que és «la resta», d’allò que em desentenc? Què, si «açò que la
gent anomena viure» no és més que «açò de ser tu i només tu»
(«jo» = «jo», encara que hi haja algú figurat a qui tractar de «tu»?
S’entén que si, no obstant això, es torna a la càrrega
des d’eixa enutjosa i plàcida identitat d’una amb si
mateixa, en la qual troba descans, és perquè no hi ha, en
realitat, un plaer més intens que el de tornar a exercir
eixa cega i sublim crueltat que faça meréixer al «jo» una
nova retirada a la seua abstracció, que el faça legítim, una
vegada restablida la mínima quota social necessària per a
tindre un «jo», tornar a no ser res (més que «jo»).
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[Una cançó de ball i de mofa contra l’esperit de la pesadesa]

U

na vegada vam passar la gran aturada de finals
de desembre-gener, ens vam adonar que les
nostres lluites per recuperar el temps estaven perdudes, que
havíem participat en els tempos universitaris d’exàmens i
treballs sense poder fugir i ara estàvem a mig camí per això.
Els nostres ànims estaven de mal borràs i necessitàvem alguna
cosa nova per a creure que estàvem de debò canviant alguna
cosa després dels nostres més que sonats intents de generar
una nova manera de lluitar.
La idea de Ralph va vindre d’una assemblea de Blasco, quan
s’intentava traure alguna nova idea de cara a les eleccions de
rector al febrer. Un company va recordar una vella fita de la política nord-americana que buidava de significat una pantomima
en la qual ja només creuen els que no poden creure en res més.
El gloriós cas de Pegasus the immortal, un porc que va arribar a
ser el tercer candidat més votat en les eleccions presidencials
dels EUA i que és cèlebre per tenir una foto mentre se l’emporta
la policia.
Ralph, per tant, havia de ser l’acudit dels qui viuen en la pantomima. El lúdic exercici de contestació. Triaríem a l’únic que
podia representar veritablement l’estudiantat: Ralph Wiggum.
La campanya va començar amb un bombardeig per les xarxes
socials de «memes» sobre Ralph. Posteriorment, es va fer un
compte a Twitter i es va fer partícip a la gent de la nostra fèrria
voluntat de defensar el nostre candidat a costa de les nostres
pròpies vides.
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Els dies previs a les eleccions, els dos candidats, dits d’una mateixa mà, es portaven una bona diferència entre ells. El clàssic
rector Morcillo tornaria a guanyar i la gran qüestió era en quina posició quedaria el nostre benvolgut Ralph, el rector de la fi
de la història. Es van fer cartells a tot color, en un malbaratament de mitjans, al mateix temps que s’arribava als mil seguidors a Facebook. Ralph, moviment de masses, era conegut ara
fora de les minses fronteres de la nostra necròpoli del saber.
Sens dubte, moltes de les participants, convençudes en la institució universitària, van veure la nostra campanya com l’acte
nihilista per antonomàsia d’una joventut que crida al vent «No
future», així en anglès, que queda fins i tot més decadent. Però
la veritat és que coneixem els nihilistes russos i les seues obres,
els nihilistes americans i europeus continentals. Ja no podem
ser nihilistes a la seua manera, acceptem el nihilisme com qui
accepta allò ocorregut, però nosaltres no som ells. Nosaltres buidem del seu contingut les eleccions i les omplim amb el nostre.
Nosaltres vam mostrar que ja no val amb prendre-li el pèl a
l’estudiantat si aquest li segueix la broma. Aquests abusadors
veuen que ja no té gràcia prendre-li el pèl a algú que riu de
l’acudit. Ralph era el nostre acudit, la broma d’una broma, i
açò va molestar molt a alguns. Que seguisquen plorant i maleint-nos cada vegada que vegen Els Simpson a l’hora de dinar,
que nosaltres ens sentim orgullosos a eixes mateixes hores.
La campanya de Ralph va tenir uns resultats diversos: va guanyar en unes quantes facultats, en unes altres el resultat va
ser dispers i en unes altres ni tan sols es va permetre als seus
seguidors repartir les paperetes per a votar. Un flagrant acte
d’antidemocràcia per part de la direcció del concurs. No ens
deixen riure’ns de la nostra pròpia desgràcia...Mira que bé.
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En qualsevol cas, Ralph va ser el gran succés d’aquell moment,
la broma havia fet saltar espurnes en alguns i riures en uns
altres, per tant, va triomfar com haurien de triomfar tots els
bons acudits. I, com tot bon acudit, es va acabar quan havia
d’acabar-se.
Després de Ralph, les nostres accions ens van dur altres objectius, accions que van acabar creant l’últim crit d’una generació
estudiantil exhausta de responsabilitats. Abans que acabara
l’any, almenys, vam poder dir que caminàvem pels carrers juntes, juntes sense por.
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[Que parlen els carrers]

Però per fi el seu cor es va transformar –i un matí, alçant-se
amb l’aurora, es va col·locar davant del sol i li va parlar així:
«Tu, gran astre! Què seria de la teua felicitat si no tingueres
a aquells a qui il·lumines! Durant anys has pujat fins a la meua
caverna: sense mi, sense la meua assemblea i les meues vagues,
t’hauries afartat de la teua llum i d’aquest camí…»
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I què sabeu vós si no és un cos que pels seus diversos moviments
i trobades executa eixa acció que digueu amb el nom de pensament?
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«Acaba d’una vegada!, em vas cridar, ja fa temps, que les teues
paraules i els teus modals em produeixen nàusees!
Per què has habitat durant tant temps en el pantà, fins al punt
que tu mateix vas haver de convertir-te en granota i gripau?...»
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[ Jornades que no van ser abril]

T

otes les expectatives estaven en les Jornades
de Lluita d’abril, on cristal·litzaria tot el que
havíem reflexionat durant el curs i explotaria tota la ràbia
continguda durant les amargues hores d’assemblea i discussió
entre assemblees de campus. Abril anava a ser el mes, amb tota
la seua càrrega simbòlica. Abril seria el mes.
El curs havia estat regat per accions puntuals que, malgrat el
caràcter improvisat de la majoria d’elles, no havien eixit gens
malament. Boicots ací i allà, allò de sempre que no falla mai.
Però aquestes, les JORNADES D’ABRIL, que s’estaven preparant acuradament des de lluny, pensant en els detalls, en la
coherència, en la interseccionalitat, etc., no van ser més que
la representació de la decadència del moviment estudiantil de
l’any 2013-14.
Aquestes jornades, que pretenien ser un moviment estructurat que teixira xarxes amb diferents moviments socials, i va
acabar sent un complet FAIL. Van errar en tots els punts bàsics d’organització. Tot pintava malament des del canvi de dates per «falta de forces», que no va ser coberta amb un esforç
renovat per obtenir eixes forces que faltaven.
No solament hi va haver una falta total de connexió amb altres moviments socials externs a la universitat, sinó que també
hi va haver desconnexió de les mateixes assemblees entre si.
Els nostres plans estaven a l’altura del nostre desig, però no
a l’altura de les nostres possibilitats ni molt menys adaptats a
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la capacitat de compromís de la gent, ni tan sols d’aquells que
participaven en les assemblees.
L’«ocupació» de la Facultat de Psicologia, que
pretenia ser l’acte inicial de les jornades, no va ser més que un
acte més en la paròdia de la lluita estudiantil. Fórem pocs qui
acudírem i tractàrem de reorganitzar les jornades en relació a
les nostres possibilitats, però encara vam ser menys l’endemà,
quan calia realitzar allò a què ens havíem compromés la nit
anterior, amb eixe pacte del cara a cara que són les assemblees.

[No tot final és la meta. El final de la melodia no és la seua meta; però,
malgrat això, si la melodia no ha arribat al seu final, tampoc no ha
aconseguit la seua meta. Un símil]

E

ns hem preguntat tantes vegades per la
naturalesa de l’espai. Tantes vegades hem
tractat de reaprendre i replantejar el sentit de l’espai, i la
veritat és que pel que fa a això mai hem deixat de tindre els
nostres propòsits i expectatives prou clares com per a poder
habitar-lo sense haver d’anar a preguntar als filòsofs. Un espai
en què poguérem arreplegar-nos (resistència) sense deixar
de generar moviment (insistència). Perquè, com sempre hem
mantingut fora de tot dubte, el que no té sentit és preguntar-se
pel que ocorre amb un espai si no se li suposa la multiplicitat
de capacitats, de potències que s’han anat apoderant d’ell
i on esperen el murmuri de temors i febleses que en aquest
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s’instal·len i dissimulen. Què volíem i què esperàvem d’ell
quan l’obrírem i el férem nostre? Què ens passava amb l’espai
quan el recuperàrem de l’abandó? –Perquè fins i tot la mort
és un poder efectiu al qual un espai li cap en sort [le cabe en
suerte], quasi com el risc que assumeix ja per si mateix, quasi
com un cos revela, quan es torna cadàver, el perill amagat de la
rigidesa. Què ens passava amb un espai quan li’l confiscàvem
al poder que s’expressava en ell, dominant-lo? I què els passava
amb nosaltres, amb els espais d’on veníem, als qui gaudien
forts de l’espai que posseïen, als qui, pels motius que foren, es
resistien a lliurar-lo?
Amb Ca’ l’Estudiantat, tal com els filòsofs van deixar ben aclarit al col·lega, l’ocupació no perseguia arrabassar una cafeteria
a una administració deganal incompetent ni frustrar els plans
ulteriors que aquesta li reservava –què ens importava a nosaltres el motiu de mantenir un espai inutilitzat per un termini de
dos anys; què ens importava que els ADR’s es feren càrrec de
la seua gestió per a l’estudiantat o deixar als extenuats usuaris
de la universitat sense un lloc on calfar-se el menjar. Què ens
importava l’educació dels xiquets paraguaians quan al col·lega
se li va ocórrer venir a reclamar-nos l’espai en què portàvem
ja setmanes emplaçant les assemblees de campus i organitzant
activitats socials. Què ens importava tot això, tenint en compte que al costat estava la cafeteria d’Història funcionant a ple
rendiment i que podríem haver-la ocupat fins que les empreses de càtering a les quals la Universitat subcontracta, abandonaren la gerència. No, la nostra preocupació enfonsava les
seues arrels en un estrat més profund, els nostres anhels eren
rotunds, i no es tractava tant d’entrar en una disputa oberta
perquè se’ns escoltara des dels òrgans de gestió i govern, com
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d’introduir, i així denunciar la seua intrínseca falta, una mica
de vida i sentit, tal com escrivia unes línies més amunt, de regenerar un començament de vida i sentit en un espai que només
pot viure a costa d’aniquilar el sentit i fer fallida tota forma de
vida integrada per a qui estudia.
Els millors anys de la nostra vida
I no obstant això, teníem tant a perdre, tanta por
a deixar de ser estudiantes –quina altra cosa ens estava
deparada després d’acabar amb els graus i quines situacions
ens semblava que pogueren, en el nostre benefici, del tipus
que fóra, propiciar l’activitat laboral a què els nostres estudis
ens anaven a donar accés? Quina altra cosa hi ha per a
nosaltres més enllà de l’estudi, que no siga seguir consumint
formació? Ni tan sols sabíem en quins termes plantejar una
lluita intersectorial, que no anaren ells mateixos els propis de
l’aprenentatge continu, en el sentit que res del que tinguérem
per sabut ens podia semblar suficient per a organitzar una
forma estable i duradora de contrapoder, ni vèiem com a
possibilitat efectiva una pràctica antagonista en la qual ens
vinguera donat construir per nosaltres mateixes l’educació
que volíem, perquè justament ens basàvem en l’experiència de
la tirania i la violència del saber i les seues institucions a tots
els nivells. Violència que havia penetrat tant en les nostres
vides, que encara hui ens incomoda la idea de generar les
nostres pròpies rutines, les nostres pròpies formes d’ús comú,
les nostres pròpies institucions, perquè no aconseguíem
arribar a concebre -només ara ho fem d’una manera encara
vacil·lant i tímida- que una organització, estiguera del costat
que estiguera, poguera existir, ja no contra el poder establert,
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sinó al marge de tot poder, en el pitjor dels sentits del terme
«poder», al marge de tot repartiment d’una autoritat única però
sempre en disputa.
Així que ens vam veure, en els nostres espais, i durant el temps
que va durar la nostra aventura insurreccional, convertides en
usuàries, a títol extraacadèmic, d’un servei del que mai arribàrem a apropiar-nos. Ca’ l’Estudiantat, els que es deixaven
caure amb el tupper a l’hora de menjar, els que s’ajuntaven a la
taula per a fumar-se el canuts de mitja vesprada, són els mateixos alumnes matriculats que troben un moment per a muntar
un boicot al servei de càtering i que quan tornen a l’assemblea
de la setmana següent, necessiten repetir les set sessions anteriors per a saber en quin punt de l’assaig de la nostra vida
digna de ser viscuda s’havien quedat, després de les classes,
les pràctiques obligatòries i tot això que em costa repetir sense
assumir el risc mortal d’eixir al balcó a escoltar les campanades
de les vuit i oblidar-me de tot…
Qui sap
I l’amor per ventura era açò

Flora Jakobson
Felip-El-Caliu
M. Tramoyeres

Vida i mort de l’Assemblea
Interuniversitària.
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stàvem al punt àlgid. Després de tot el procés
assembleari de construcció d’idees, discussió,
debat i formació política, semblava que podíem dir-nos grup
polític definit. Ens havíem definit com a anticapitalistes, ens
negàvem a participar de les institucions, promovíem una
organització al marge d’aquestes, teníem clar quins eren els
mecanismes de funcionament intern. Inclús ens adonàvem
que la nostra lluita havia de superar el sector estudiantil:
participàvem d’altres convocatòries de caire no estudiantil i
ens relacionàvem amb altres col·lectius de base afins. A més,
teníem més poder de convocatòria que qualsevol organització
estudiantil i les nostres mobilitzacions eren, sens dubte, les
mes seguides i, a més a més, les més combatives.
Però totes aquestes bones notícies tenen la seua part negativa.
Haver-se definit en una línia política i una manera de funcionar, significa també tancar-se, en certa manera. No tornarem a
discutir si som anticapitalistes, no tornarem a discutir si volem
o no participar de les institucions, no tornarem a discutir si
donem suport o no a la vaga del sindicat d’estudiants.
Tot i que totes aquestes conclusions hagen sigut d’allò més lògiques en el procés assembleari, no podem ignorar que certes
persones, després d’aquestes autodefinicions, ―encara que
minoritàriament― ja no es senten igual de vinculades a la
Interuniversitària i, sobretot, tota aquella part de l’estudiantat que entre per primera vegada a la universitat, ja no trobarà l’AI com un espai obert on les seues opinions són igual de
vàlides que les de qualsevol, sinó que trobarà unes tendències
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polítiques ja molt marcades que, en un primer moment, molt
possiblement, l’allunyaran de voler participar (afegint, a més,
el col·legueig entre les persones que la formen, del qual se sentirà probablement exclòs). No podem pretendre que se senten
igual d’identificades amb la línia de l’assemblea, ni que l’entenguen igual, les persones que hem creat el procés que ens ha
dut a aquesta, que les que se’l troben de nou ja tancat.
Cal afegir, a més, que també altres organitzacions estudiantils, que en un primer moment veien l’assemblea com un punt
calent des del qual agafar el descontent de les persones que la
formaven per conduir-les cap al seu col·lectiu, en el moment
en què aquesta es defineix políticament i, en molts casos, amb
idees oposades a les d’aquestes organitzacions (combativitat
de la protesta, no participació en les institucions, funcionament veritablement de base i assembleari...), deixen de veure
la utilitat de participar en la nostra assemblea i prenen el seu
propi camí, tractant-nos com un col·lectiu tancat més.
Per adonar-se del problema que això comporta, cal assumir
que el vertader potencial que tenia la Inteurniversitària, era
precisament el fet de ser una assemblea oberta. El fet d’haver
sorgit d’un aglutinament del descontent front a la dura situació a la qual ens enfrontàvem, en què tot el món tenia l’opció de donar la seua opinió i es sentia partícip de les decisions
que es prenien i de les mobilitzacions que es duien a terme.
En definitiva, tot aquell que se sentia inquiet amb el desenvolupament dels fets, amb la crisi, les retallades o la pèrdua de
confiança en el sistema polític, havia trobat el lloc on se sentia
part de la lluita. I és, a partir d’aquest fet, que el procés assembleari de debat i praxi diària, acabà creant persones formades
políticament, que superaren la indignació inicial cega i apolíti-
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ca, saberen assenyalar el capitalisme com al veritable problema
i assumiren unes formes de lluita veritablement combatives.
Quantes de les persones que formem actualment l’assemblea
interuniversitària ens identifiquem amb aquest procés, en
major o menor mesura? Gairebé totes. Pot ser algunes teníem
algunes idees prèviament, però pràcticament totes és, amb la
participació a l’assemblea, quan donem un veritable bot qualitatiu de formació.
Ens trobem, per tant, en una cruïlla. Si continuem amb la visió
actual de la Interuniversitària, en què sols serà possible que
entren a l’assemblea persones noves que ja siguen afins a les
idees que aquesta propugna, o bé persones amb moltes ganes
de fer coses que estiguen buscant el seu lloc (com en qualsevol
altra organització tancada), i les persones que acaben els estudis deixen de participar, l’assemblea interuniversitària està
condemnada a ser cada volta un grup més tancat, més reduït i
anar perdent el seu sentit d’existir fins la seua mort.
És evident, doncs, que sols trobem dos alternatives. O bé renunciem a l’etiqueta d’assemblea estudiantil oberta i ens constituïm com a col·lectiu, grup d’afinitat tancat en què, a més les
persones que acaben els seus estudis, ja formades políticament,
podran continuar militant (no oblidem que la interunis ja va
assumir que la seua lluita superava la merament estudiantil
i, per tant, no hi hauria problema en aquesta participació); o
bé renunciem a tota línia definida que s’haja pres i assumim
que cada debat s’ha de tornar a tindre, centrant precisament
els nostres esforços en aglutinar aquesta gent i crear el debat
per produir que es formen políticament (tal com va ocórrer a
l’inici), deixant de banda etiquetes i menyspreus cap a la gent
que inicialment té idees més reformistes o no compartisquen
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plenament la línia que ja coneixem.
Per tal de no tirar al fem tot el treball que ens ha dut fins a ací,
hem de deixar de pretendre que l’assemblea interuniversitària
pot ser per sempre el que ha sigut aquests darrers dos anys i
pensar en com volem canalitzar el que ja tenim fet. Les dos opcions bàsiques amb les quals construir quelcom nou estan clares (tot i que, en realitat, no són incompatibles entre si i poden
transformar-se en allò més factible). Quin és el següent pas?
Iker Pablo, militant de l’Assemblea Interuniversitària

Esmolem les eines
Apunts per a repensar les
pràctiques polítiques del
moviment estudiantil
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Nota preliminar

E

l següent text no pretén donar lliçons a ningú
sobre quina és la praxi política correcta (perquè,
a més, és impossible saber-ho a priori), sinó aportar una sèrie
d’idees que, a partir de l’experiència personal i col·lectiva,
poden servir d’ajut a altres assemblees, ja siga dins del
moviment estudiantil o en qualsevol altre àmbit. A efectes
pràctics, hem detectat alguns aspectes que, al nostre parer, cal
canviar per a ser més efectius en la nostra lluita diària i hem
intentat aportar solucions partint de l’experiència, la pràctica
i el treball de base.

1. Construïm un camí propi, fugim de la inèrcia

Definida com «falta d’energia física o moral per
alterar un costum o manera d’actuar» (Aürt 2013), la inèrcia és
ben present a les assemblees estudiantils. Amb la premissa «no
podem dir que no a aquesta mobilització», pràcticament tots
els agents revolucionaris de l’entorn universitari se sumen a
convocatòries, sovint promogudes per plataformes que no es
qüestionen l’status quo, que no tenen transcendència política
(perquè no s’han definit uns objectius abastables previs a
la protesta, per exemple) i acaben per marcar-los l’agenda,
deixant de banda el camí polític que realment volia seguir
l’assemblea. La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública
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és un clar exemple: les alliberades del sindicalisme majoritari
construeixen l’agenda política, més pendents d’omplir el seu
horari laboral d’activitats que de dur a terme una lluita efectiva.
En l’àmbit estudiantil, el Sindicato de Estudiantes, preocupat
per ser la cara visible del moviment, acaba per desmobilitzar
l’estudiantat.
Aquesta dinàmica d’inèrcia desemboca en la falta d’autonomia
de les organitzacions i les assemblees de base. El fet de «veure’s
obligats» a donar suport a totes les mobilitzacions (com per
exemple, la diada de l’estudiantat al mes de novembre) que es
convoquen provoca que la lluita estudiantil es convertisca en
un encadenament de vagues/manifestacions (sense cap estratègia ni objectius definits), sumat als períodes de preparació
de la mobilització, les setmanes de reflexió i assimilació de la
jornada de lluita i els exàmens. Si, a més, afegim la setmana de
Falles i la Pasqua, podem concloure que les assemblees disposen de molt poc de temps per a dur a terme un treball autònom
i reflexionat.
Al nostre parer, cal més espai per a la reflexió col·lectiva.
D’aquesta manera entendrem la realitat per a, posteriorment,
poder incidir en ella. Pensar, detingudament, de quina manera
podem plasmar a la pràctica els nostres objectius i com durlos a terme a través d’una estratègia adequada. No hi ha una
fórmula màgica que es puga aplica a tots els contexts, sinó la
necessitat de reflexionar en cada moment i incidir en la realitat
de la manera més adequada. A tall d’exemple, creiem que és
inútil lluitar de manera abstracta contra la privatització, però
sí que és interessant buscar quina és la manera de dur a terme
pràctiques en aquesta direcció. Potser fer pressió perquè la gestió d’alguns serveis es duga a terme de manera col·lectiva és un
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fet a tindre en compte, seguint la línia del boicot a les cafeteries
promogut per l’Assemblea Interuniversitària.

2. Sobre la fetitxització d’alguns instruments

Així, ens agradaria assenyalar que la pèrdua
d’autonomia de les assemblees, pel que fa al calendari de lluita,
es tradueix també en el fet de convertir la vaga en un fetitxe.
Per què? Perquè convertim la vaga d’un mitjà a una finalitat;
solament la vaga com a horitzó és la pràctica habitual i d’inèrcia
del moviment estudiantil. Però, a més, cal veure què significa
en el fons tot això: una instrumentalització (externa) de les
assemblees de base com a mitjà tècnic de mobilització. Per
això, creiem que no és gens positiu seguir en aquesta dinàmica
i que hem de reflexionar una altra vegada sobre què és això
de «fer vaga», encara que en principi semble que ho tenim
molt clar. Creiem que és una condició necessària per a poder
reprendre la vaga com un mitjà de lluita que no es convertisca
en objecte d’adoració, sinó com una expressió efectiva de la
lluita estudiantil enfront de les ofensives del govern.
Cal rebutjar la instrumentalització externa de les assemblees
de base. No obstant això, s’ha de reconéixer que són el nostre instrument de lluita política. El nostre punt de vista és que
les assemblees tenen dos cares: d’una banda, l’assemblea és el
col·lectiu de persones que fan l’assemblea, això implica que
l’assemblea és el conjunt de projectes, personals i col·lectius,
que conviuen en ella. La imatge perfecta seria l’Assemblea In-

163

teruniversitària però a escala xicoteta i amb una dimensió de
cures locals: espai de coordinació, de diàleg, debat, reflexió,
etcètera. Però, d’altra banda, i no amb menys valor, l’assemblea és el nostre mitjà de resistència i activitat, la cosa que fa
viable una política anticapitalista. Per això, pensem que les assemblees, almenys des de fa quatre anys, no han aconseguit
fer viable aquest doble vessant, sinó que més aviat s’ha entés
que l’assemblea és «els dimarts a les dos del migdia» o «per a
la pròxima vaga». Creiem que això no és cap projecte comú.
L’assemblea ha de facilitar l’organització de l’estudiantat, enfortir relacions polítiques, articular un discurs crític i transformador i/o ser un agent polític capaç de mobilitzar socialment
l’estudiantat. Tot això és cert, però en algunes ocasions hem
vist el següent: d’organització de l’estudiantat al gueto ideològic; d’enfortir relacions polítiques a la pèrdua de comunicació
interna i externa; una gran incapacitat per a construir un discurs que siga capaç de donar una perspectiva política de canvi
sobre l’actual situació de la universitat i el col·lectiu d’estudiantes, i alhora oferisca les línies d’un model horitzontal, obert
i anticapitalista de l’educació i l’aprenentatge, i, finalment, la
conversió d’agent polític a objecte polític. És evident que la
realitat de les assemblees no està polaritzada en els aspectes
negatius, però és cert que manté una llei d’oscil·lació entre els
dos pols i, desgraciadament, en les situacions polítiques greus
(Primavera Valenciana, se’ns ocorre) l’assemblea ha mostrat
un dèficit d’autodeterminació i projecte, així com d’energies
i estructura, caient en períodes de desmobilització accentuats
per la repressió policial.
D’aquesta manera, les vagues es practiquen com l’acció prioritària per a l’organització de les assemblees i aquestes es trans-
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formen en simples plataformes de convocatòries, majoritàriament externes. En aquesta situació l’autonomia és un camí
difícil, ja que la vaga no és usada com una eina política efectiva
(no produeix un xoc, una fissura o una novetat) i les assemblees no construeixen un espai polític real on no solament càpiga
la preparació de les vagues, sinó també la possibilitat d’altres
projectes i pràctiques que sempre queden relegades a la necessitat que imposa el calendari.
Finalment, la qüestió de la violència també mereix alguna
consideració. Des de fa alguns anys, s’ha vist un augment de la
contestació social per mitjans violents enfront de les agressions policials i dels òrgans de govern. Per descomptat, no caiem
en la ingenuïtat de «condemnar la violència» a l’estil del Règim
del 78, és a dir, defensant un pacifisme que només serveix de
suport per a l’estructura de poder vigent. Entenem, per contra,
que la violència sempre ha sigut un mitjà legítim de les lluites
populars. No obstant això, ens agradaria assenyalar alguns límits i crítiques. En primer lloc, no creure que la violència a
més de legítima en totes les situacions és, també, necessària en
totes les situacions, ja que ens sembla que aquest fet és mantindre la lògica del poder. Per a l’Estat tota situació de contestació social és susceptible de requerir un ús de la força, ja que
fa perillar l’ordre de la violència estructural que ens oprimeix
en tots els àmbits de la vida. És igual si la mobilització usa violència o no, per al poder la simple mobilització ja és un principi
de violència. Per tant, ens marcarem un gol en la nostra porteria si no tenim una perspectiva estratègica de la violència, ja
que convertir-la en quelcom intrínsec a la lluita és entrar en
una contradicció amb la finalitat de la violència (radical) que
volem. De fet, d’això es tracta en realitat l’anomenat «cercle de
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la violència» que en molt poques ocasions ha resultat veritablement beneficiós per a les lluites socials, a saber: pensar que
la violència és l’acció extrema que podem usar contra l’Estat.
Un Estat que posseeix sempre una força major. Ací defensem
que no podem fer de la violència un mite, en tots els sentits, i
que cal reflexionar sobre quan i en quines situacions aquest tipus d’acció ens resulta positiva o negativa. En segon lloc, creiem que la violència és, també, una «expressió política i moral»
davant la injustícia, però que requereix un esforç per a estendre la seua legitimitat. Per a res serveixen grups especialitzats
en violència, si no hi ha un suport popular teixit entre totes en
el qual es tinga clar els objectius d’aquesta violència; a més, encara que siga una expressió política, la violència també requereix un procés d’aprenentatge, no solament individual, sinó
col·lectiu. Allò important és entendre que qualsevol forma de
resistència passiva o activa, en el context de la Llei Mordassa,
és «violència», i per això és un bon moment per a plantejar usos
de la violència diferents al corre-carrers i llambordes per l’aire
(també legítims, però no sabem fins a quin punt són positius
davant els nivells actuals de repressió). En resum, la violència
«sí o sí» no és una bona perspectiva política ja que, d’alguna
manera, significa jugar en el camp i amb les normes del poder.

3. La lluita estudiantil, entre l’espectacle i l’autocomplaença

Com ja hem comentat, no rebutgem d’entrada la
violència, però tampoc pensem que s’haja d’emprar sempre.
De vegades, amb la nostra acció política no seguim cap
estratègia ni busquem cap objectiu concret a conquerir, no ens
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importa (o fins i tot ens agrada) com ens veurà la gent a través
de les càmeres ni ens preocupem de dotar les nostres accions
d’un discurs que manifeste els nostres objectius reals. Per un
dia el carrer és nostres. Sí, però per a què? Quan la jornada
acabe, què haurem aconseguit més enllà d’algun vídeo que la
premsa rància haurà fet públic al seu web? Potser hem estat
un mes organitzant (?) la vaga. Durant aquest temps només
hem passat dos o tres dies abans per les facultats a fer difusió.
A més, aquesta és mínima: s’entrega a l’alumnat un manifest
(un més) i, en els millors dels casos, s’explica en 20 segons de
què va la cosa. Potser sí, l’estudiantat ja hauria de saber que
és una vaga, que cal lluitar pels nostres drets. Però, realment
ens importa? Realment estem interessats a fer pedagogia de
la nostra lluita? Pot ser que no creguem ni nosaltres mateixos
en les possibilitats d’èxit de la vaga que anunciem? La lluita
estudiantil està molt lligada a l’autocomplaença del militant
(«jo ja he fet la meua part») i a l’espectacle revolucionari:
caputxa negra, contenidors cremant, carrers tallats...
La vaga (com ja hem advertit abans) es converteix en la finalitat, en comptes d’un mitjà, ja que no hi ha objectius a conquerir. La violència gratuïta, a través d’una vaga, sense un discurs
visible, acaba convertint-se en l’objectiu. Al cap i a la fi, el que
prediquen els mass media. La violència ha de ser un mitjà, el
qual és convenient utilitzar algunes vegades però no altres, ja
que com tots els mitjans que utilitzem s’han d’adequar a les
circumstàncies del moment. Fugir de l’autocomplaença i de
l’espectacle és una necessitat. La política respon a la transformació (si més no, la política revolucionària), no a una moda
ni a les necessitats emocionals d’alguns dels individus que la
practiquen. A més, per a transformar la societat, no podem ob-
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viar la pedagogia, el contacte amb la gent, perquè la política
sempre és «cap a fora» i, en aquest sentit, cal convèncer i, per a
convèncer, argumentar.

4. Manca de projecte i objectius abastables

El que hem parlat en el punt anterior té molt a
veure en el fet que no ens plantegem objectius que podem
aconseguir, accions que podem dur a terme un dia qualsevol,
decisions polítiques concretes que permeten fer visible la
lluita d’una manera palpable. Per exemple, el decàleg de Ralph
va ser una bona posada en escena de principis de l’assemblea.
Però, sent sincers, aquests principis no formulaven tàctiques
concretes per a dur-se a terme, i a això ens referim. No
solament hem de posicionar-nos en contra de la privatització
de l’espai universitari, sinó que hem d’emprendre amb més
afany campanyes concretes com les cafetes alternatives (que
permeten moltes altres coses: contacte de l’assemblea amb
l’estudiantat, distribució de productes ecològics, etcètera), el
boikot a Coca-cola o la presa de les cafeteries davant de mesures
com no deixar menjar «de tupper» a les seues taules, ja que no
suposa un consum directe a l’establiment (en Tarongers, per
exemple). Creiem que aquest és un aspecte que comparteixen
moltes militants de les assemblees, però també que no hem
aconseguit posar-ho en pràctica suficientment. És important,
ja que aquestes pràctiques concretes són les que doten de
contingut els principis abstractes d’un moviment social i,
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a més, fan aparéixer una sèrie de contradiccions internes i
externes que permeten una creativitat major en l’acció i, per
extensió, una major capacitat per a construir un projecte social
i polític. En Ca l’Estudiantat han hagut intents com «gent
autosuficient» -iniciativa proposada per algunes militants de les
assemblees que pretenien crear grups de consum i intercanvi
basats en l’autogestió- que no han tingut un acolliment, ni
una implicació importants. Ni tan sols el projecte de biblioteca
va aconseguir adequar-se a les possibilitats de l’espai, tot
i que en períodes d’exàmens s’ha convertit en una zona
d’estudi popular. En definitiva, sostenim que no solament és
necessari «criticar» l’actual universitat mitjançant exigències
d’«horitzontalitat», «autogestió», «educació pública», sinó que
hem de posar en pràctica iniciatives que servisquen d’exemple
i ens permeten educar-nos en aquestes altres formes de «fer».
A tall d’exemple: si pensem que l’educació s’ha d’entendre
com un procés de formació comuna, no és suficient exigir a la
institució que fomente aquest model, més aviat el que cal fer
és dissenyar els nostres propis cursos, seminaris, etcètera. De
fet, aquest tipus de pràctiques són les que permeten la inclusió
de l’estudiantat en la lluita i en el compromís per construir
nous models d’educació i «universitat», ja que ofereixen espais
on desenvolupar la iniciativa col·lectiva, el desenvolupament
personal i la creativitat, des d’una perspectiva política, que oposa
una manera de fer diferent als mecanismes de la institució. En
una fórmula que servisca també com a exemple: la resistència
contra la privatització necessita una construcció comuna de
l’educació «pública» que volem; tampoc serveix somiar amb una
tornada als vells temps.
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5. Sobre les estructures i compromís polític

Sovint, des de les assemblees obertes d’estudiantes,
apareixen crítiques a les estructures (o simplement no es creu
convenient dotar-se d’aquestes per a dur a terme la lluita)
i hi ha un cert recel cap a aquelles organitzacions que sí que
les agafen. Aquesta actitud ha provocat que els sindicats
estudiantils hagen marxat de l’Assemblea Interuniversitària.
És evident que alguns ho han fet perquè el discurs de
l’assemblea havia evolucionat cap a posicionaments més
marcats d’ideologia llibertària (fet que valorem en positiu o,
si més no, natural, ja que és normal que totes les assemblees
evolucionen ideològicament). Però altres, que es podien sentir
còmodes amb el discurs, han marxat per l’actitud d’alguns dels
membres de l’assemblea, els quals recelen de tots els sindicats,
sense matisos (o almenys, això es desprenia de certes actituds).
Pensem que cal fer distincions i sembla que no s’ha entés
algunes vegades.
Aquest rebuig a les estructures és a causa que, sobretot des
d’alguns sectors antiautoritaris, aquestes es relacionen amb
verticalitat organitzativa, al nostre parer, de manera errònia. Entenem que les estructures són necessàries (de fet, una
assemblea ja és en una estructura, tot i que micro) i que cal
adaptar-les segons les exigències del col·lectiu. Un col·lectiu
com l’Assemblea Interuniversitària, que aspira a ser obert però
també a organitzar un gran nombre de militants, no pot prescindir d’una estructura que assegure la realització de totes les
tasques. En moltes ocasions, la manca de comissions ha provocat que només les persones implicades assumiren la feina de
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tota l’assemblea, fet que ha comportat el carregament d’aquesta gent i el posterior desencís. D’altra banda, quan les comissions han funcionat, la gent de l’assemblea s’ha implicat molt
més en les tasques, ja que s’ha vist directament interpel·lat en
la repartició d’aquestes. Nosaltres també entenem que en una
societat ideal l’autodisciplina de les militants faria innecessàries algunes normes dintre del grup, però mentre visquem en
una societat capitalista i no ens puguem desprendre d’algunes
actituds, cal buscar la manera més efectiva perquè l’assemblea
puga ser efectiva, tot i que això no ens acabe d’agradar.
Enrique Martín i Jordi Garcia, membres del col·lectiu
Independència Total
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de esta historia, que es –también– historia de nosotras
Vivencias dentro y alrededor de l’assemblea
No me sentía muy metida en el ambiente
universitario, que ya sé que no hay un solo ambiente, pero
ya me entendéis, lo de ir al botellón del jueves en Tarongers
no era lo mío. Por supuesto hice piña con gente de clase, pero
digamos que mi paso por la Universidad se estaba limitando a
lo puramente académico.
Cuando empezó el tercer curso, S. me dijo que ella y
J. comían en la facultad de Historia una vez por semana, aunque
en una asamblea, y yo decidí ir a comer con ellxs para estar
un rato juntxs. Al principio no sabía muy bien qué pintaba
allí y no me enteraba mucho de las cosas, pero la constancia
hizo que al final me enganchara, y acabé inmersa en la lucha
estudiantil que se estaba llevando a cabo desde las asambleas
de campus, coordinadas por l’Assemblea Interuniversitària.
Creo que comencé a ir a l’assemblea a finales de
septiembre de 2011. Si no, quizás fuera a principios de octubre.
En todo caso, fui a la segunda de las que se hizo ese curso.
–la semana anterior, café en el todavía Madonna
(ahora Moldova),
no quisisteis decirme de qué se había hablado;
¡tendrás que venir la semana que viene para saberlo!–
Fui, como tantas cosas que he aprendido
desde entonces, por afinidad. Es decir, porque dos personas
muy importantes para mí me lo sugirieron y me hicieron
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curiosidad. Me enteré gracias a ellas de que l’assemblea estaba
comenzando a reunirse ese año. Me gustó mucho ir y decidí
volver la semana siguiente.
Recuerdo alguna cara presente en aquella assemblea
que hasta entonces desconocía
–cruce de miradas–
y que resulta que sigue presente en mi vida en estos
días.
No es la única.
[«Se bañaba feliz en los ríos/ de los mapas,
en los nombres de los ríos/ de los mapas.
Sabía qué era un río, cómo era,/ a qué se
parecía.
Pero nunca, nunca,/ se había mojado en uno.»]
Hasta entonces Valencia era la ciudad donde vivía
–desde entonces geografía de mis emociones.
Octubre, ando pensando en mis cosas, cartel cutre
en el muro de Filosofía. Dice algo así: «Assemblea de Blasco
Ibáñez, Jardí de Filosofia…». ¿Por qué no?
Día X (estoy nerviosa), Jardín de Filosofía, gente
sentada en círculo. Llego tarde (más nerviosa). Un chico con
barba y palestina habla, casi recita –resultó ser poeta. ¿Una
palabra? Ilusión, toneladas de ilusión.
Día dos. Caras, esta vez algo más familiares, y voces,
muchas voces. El dogma, la institución, la huelga. Si esto es
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un sueño no quiero que me despierten. Sigue la ilusión. Me
acerco, tímidamente, a esas caras que hoy son (mi) familia.
Discusiones, piquetes sí-no. ¿Qué es violencia?
«tots els meus col·legues són VIOLÈNCIA»
Y entre asamblea y asamblea: compartir, cafés, y
horas, e ideas, y risas, e ilusión, y ganas, muchas.
«Endorfines, plaer robust
renovables, respiració en curs
va de cine, açò me trau fum
ai que em trenque, bo pa la salut»
Ocupamos (la) Historia. Gente, muchísima
gente.
Asamblea masiva. Caos, pancartas, brownies.
Asamblea non-stop.

Sacos de dormir. 7 am. Nosotras historia y vosotras
psicología. Teléfonos de contacto. Llega alguna gente, también
la policía. Enfrentamientos. Estudiantes que intentan entrar
Vs. Violentxs y radicales.
«VIOLÈNCIA és l’apatia de la multitud precària»
Mani. Mucha gente. CAMINAMOS –todavía no
hemos dejado de hacerlo. Megáfono en mano, gritan.
Gritamos.
«Reviscola l’esperança, refundem la dignitat»
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Satisfacción por el trabajo hecho. Lazos –cada vez
más fuertes. Y dejamos de ser, poco a poco, esa «suma de
soledades que se vigilan sin protegerse».
«Existe entre nosotras algo mejor que un amor:
una complicidad»
[…]
Ara o mai. Tot o res. Lo queríamos todo, y lo
queríamos YA. Frustración.
«La novedad envejece deprisa, el gran momento
pasa, el mundo nuevo no es tan nuevo como se nos había
prometido, la salvación no acaba de llegar, el líder nos falla, las
certezas vacilan…»
[…]
Supongo que esa es una de las cosas más importantes
que he aprendido, que más me está costando apreder, que «en
la lluita per a defensar i construir un vida digna per a tots,
no hi ha final ni després. Hi ha un ara insistent, persistent i
pacient que fa de cada dia un repte i una exigència.»
[…]
Agacho la cabeza y miro mis pies –sin perder de vista
el horizonte– y camino, despacito, consciente de cada paso.
Y me baño
en vuestros ríos
porque me encanta.

En ese inicio de curso hacía pocos meses del 15M.
Para nosotras había sido emocionante vivirlo.
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–¿parecía que la ciudad despertaba?–
Después de verano: crear asambleas en los barrios.
Entonces, por eso: ¿y si nos llamamos Assemblea Blasco
15M?
Debate:
podría ser bueno por estrategia
pero, ¿nos identificamos con el
15M?
Decidimos no.
¿Nos vemos mañana? ¿Quieres que comamos juntas?
Sí, pero comeré en l’assemblea. Vente.
[…]
Y ese día, la primera vez que vino B. –para comer
conmigo–, nos planteábamos organizar huelga y manifestación,
jornada de lucha. –¿Pero cómo se hace esto?– No podía creer que
fuera capaz de hacerlo; nunca antes lo había imaginado.
Açò implica molt de treball.
Tenim forces?
Bueno, podemos quemar cartuchos, ¡pero tratemos de no quemarlos
todos!
Podem fer una roda dient si estem disposats o no a treballar.
Empiezo yo, que me tengo que ir: estoy dispuesto.
–Estaba sentado a mi lado–
Pues sigo yo, que también he de irme: estoy dispuesta a currar. Bueno,
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quizás no tanto como lo está J., pero sí, adelante.
Nos fuimos. B. volvió la semana siguiente.

16 noviembre 2011: ya nos sonaba su cara.
Noche en el hall de historia. Asamblea atestada y eterna.
Esa noche nos conocimos.
que levante la mano la gente de psicología
[…]
qué nombre más original
significa jardín florido y mi segundo nombre es Violeta y
además soy alérgica al polen
«your body is a battleground»
[…]
vamos a tomar un café; ¿te vienes?
–Y nos contamos la historia de nuestros padres–
Recuerdo cuando Gordillo vino al jardín de
filosofía ese primer cuatrimestre, dijo que lo
que una persona experimenta en carne propia se
queda más grabado que lo que lee en los libros.
(Aquella vez en la calle de las barcas…)
No puede cruzar el paso de cebra. Su DNI.
¿Qué pasa?
Su DNI también.
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el mío.

Deme antes su número de identificación.
Mira, cero cero cero cero.
Tengo derecho a saberlo antes de darle mi DNI.
cerocerocerocero
…
Sara, dame un boli.
Tiene la obligación de identificarse como policía.
Mamá, me están identificando.
¿Puede quitarle el móvil? No puede hacer eso.
Yo me responsabilizo por él, si queréis un número, apuntad

Puente de Viveros lleno. Sentada en plaza Tetuán.
Megáfono –me quedo sin voz en calle de la Paz–
eeeducació públicaidequalitat!!!
a-anti-anticapitalistes!!
A ratos callábamos:
si som el futur, per què ens doneu per cul?
–Placer anal contra el capital–
-illo, -illo, -illo, Morcillo hijo de puta
–Todas somos putas–
No sé en qué momento paso de la ignorancia y la
inexperiencia a encabezar una mani megáfono en mano. No sé
en qué momento me inunda la rabia con cada descubrimiento
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nuevo y nefasto sobre la Universitat, oh gran institución.
No sé en qué momento cambia mi visión de todo y huelo la
podredumbre.
Yo tampoco sé cuándo fue exactamente, si bien recuerdo
que hubo un momento en que me di cuenta de que algo había
cambiado. Algo me había cambiado. También sentía rabia.
Supongo que fue el advenimiento de algo fruto de un proceso
que venía desde hacía meses, desde principio de curso. Sentí
que había tomado conciencia. Me sentí posicionada.
No me acuerdo del momento concreto, pero desde luego
estoy segura de que todo se aceleró en febrero de 2012. Todo
lo que sucedió esa semana. Vi delante de mí, materializadas,
cosas que antes sospechaba o que me resultaban más difusas.
A.C.A.B.
Z A P A D O R E S

«¿Primavera valenciana?»
[…]
«El lunes 20 los manifestantes volvieron a
concentrarse y durante toda la tarde huyeron de las cargas
policiales. Los manifestantes eran dispersados una y otra
vez, sumándose heridos y detenidos en cada nueva carga.
El resto de los manifestantes huyeron hasta la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia que esa
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noche fue ocupada. Allí se formó una asamblea en la que se
pretendió, en vano, marcar una línea común de actuación.
En este momento es cuando empieza a hablarse de Primavera
valenciana.»
[…]
«Los sucesos ocurridos durante febrero han sido fruto
del shock producido en la población al presenciar la actuación
policial que se ha saldado con muchos jóvenes agredidos,
entre ellos bastantes menores de edad, pero en ningún caso se
ha producido una revuelta que apunte a un cambio real de las
condiciones del sistema. La rápida acogida de la denominación
Primavera valenciana quizás sea el reflejo de una sociedad que
vive una crisis de identidad latente. Así la gente se ve atraída
por la Primavera valenciana cuando en realidad ésta no implica
ninguna actitud crítica con miras a socavar los cimientos del
sistema, no se persiguen objetivos de signo anticapitalista.»
Julia Martín, marzo 2012
«VIOLÈNCIA és el sistema educatiu i els barracons»
Violència?
PERO… ¡¿Y GANDHI?!!
Debates que nunca concluyeron, consensos que nunca se
dieron.
Precisament som reunits a la Facultat d’Història!
Éramos pacifistas por defecto, luego ya no sabemos…
«VIOLÈNCIA és el gènere reglat per les institucions»
Vivíamos sin cuestionarnos el binarismo y el poder, pero
paulatina e irreversiblemente, empezamos a ver a través de
lentes violetas.
¿Feminazi?
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Mi coño, mis reglas.
Y conocer gente con tus inquietudes, y descubrir
afinidades, y (r)evolucionar juntxs: ahora hacemos político lo
cotidiano; en el amor, en el ocio, en el armario, en el plato.
Riesgos. La autoridad de lxs profesorxs. Asumir
responsabilidades fuera del sistema –estampidas para irrumpir
claustros, okupar el micrófono–
Plantearnos
centros,
periferias,
m
á
r
g
e
n
e
s
.
Sacos de dormir: las frías escaleras de rectorado pueden
ser el mejor lugar para caldear ánimos.
No podíamos dormir: planeábamos sueños.
L’assemblea és una marca d’identitat que perdura,
encara que ja no ens veiem o no tenim amistat. Un abans i un
després: posicionament polític, llengua, universitat, nosaltres,
jo.
Yo que volvía,
reenamorada como estaba
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de todo aquello: las caras más bonitas que he conocido
[…]
no lo sabía (pero) me enamoré todavía más.
no lo sabía: no esperaba tales complicidades
teniendo ya aquellas
esa familia:
–risas, lealtades, afinidades, cuidados, cariño–
amigas que son hermanas
ya me sentía afortunada; difícil conseguirlo: se necesita tiempo
Los tiempos
varían;
luchando
los aceleramos
–sentirme hermanada en la lucha–
[…]
del amor, que no solo ilusión, que no idealización
que fue trabajo, que es complicidad, que es afinidad, que es
cuidados, que es trabajo
de nosotrxs, que fuimos nosotros, que fuimos compañeros
de nosotrxs, que seguimos siendo compañerxs
de nosotras, que somos compañeras
–usted(es) puede(n) contar conmigo–
BSA

