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El Apantle. Revista de Estudios Comuni-

tarios naix al caliu del «Primer Congreso 

Internacional de Comunalidad» amb la in-

tenció de generar un coneixement situat 

i preocupat per entendre la multiplicitat 

de formes polítiques comunitàries que 

es practiquen i es pensen des de baix del 

continent llatinoamericà. Compost per 

militants, estudiants i professores que van 

participar en el Seminario de Investigación 

Permanente «Entramados Comunitarios y 

Formas de lo Político» de la Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), en estreta 

coordinació amb la Sociedad Comunitaria 

de Estudios Estratégicos (SOCEE), aquest 

grup de persones ha anat construint una 

clau d’intel·lecció entorn de la producció 

del comú. La hipòtesi parteix d’una par-

ticular manera de concebre la transfor-

mació social, aquella que aposta per la 

capacitat dels pobles i dels col·lectius or-

ganitzats d’autogovernar-se i autoregular 

la vida social, com a epicentre de la políti-

ca d’emancipació. 
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L’àmbit de la defensa de la vida i la cerca de la 
reproducció autodeterminada no és només el 
principal terreny de lluita. Està sent també, en 
múltiples llocs del món, l’àmbit bàsic de pro-
ducció de noves capacitats polítiques per a la 
transformació social i la construcció d’una opció 
de futur més enllà del capital. En aquest sentit, 
aquest llibre és una invitació a pensar i reflexio-
nar sobre l’horitzó de transformació política més 
enllà dels projectes d’emancipació centrats en 
la presa de l’estat. Aquest volum reuneix expe-
riències, etnografies i assajos publicats en la re-
vista El Apantle, publicada a Mèxic. Tots aquests 
materials tenen el propòsit de pensar des de la 
producció del comú. Es tracta, en aquest sen-
tit, d’una aposta per a generar un coneixement 
situat i centrat en l’autonomia política de les 
lluites, però també sobre els límits, dificultats 
i contradiccions experimentades quotidiana-
ment en les trames encarregades de la cura, 
defensa i sosteniment de la vida. El que les 
autores ens proposen, no és tant fer del comú 
un llenguatge en el qual càpia tot, sinó un pro-
grama per a compondre un conjunt de nocions 
que ens permeten incrementar la potència de 
la producció d’una altra política comuna, fèrtil i 
d’emancipació.
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Col·lecció Sobiranies 
La dinàmica de funcionament del capitalisme l’obliga a, després 
de cada crisi, ser més violent, endinsar-se més en els diversos es-
pais socials i allunyar-se de la democràcia cada cop més a l’hora de 
la gestió. Hem de ser conscients que el procés contra l’autonomia 
i la sobirania de la gent continua, és una guerra oberta contra 
les classes populars, una despossessió quotidiana. Aquest aniquila-
ment de l’autonomia es concreta en diversos aspectes de la nostra 
vida i suposa acabar amb un model de menjar, treballar, estimar, 
relacionar-se, etc., tot per a fer-nos més dependents del sistema, 
assumir cada cop més la dinàmica treball/consum i el pensament 
únic, que suposa acatar els dictàmens del sistema.

Amb aquest espai, en forma de col·lecció, pretenem aportar, 
sempre des d’una visió col·lectiva, una sèrie de ferramentes, ente-
ses com un conjunt de recursos per a resistir al model capitalista 
hegemònic i per a construir alternatives i espais d’autonomia dins 
del vell món. La paraula sobiranies, en plural, representa tots els 
espais que cal construir i potenciar per tal de garantir una repro-
ducció de la vida que meresca la pena ser viscuda i, de passada, 
que evidencie les contradiccions del capitalisme.
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Pròleg 
Cap a un comú valencià
Sabers Comuns

Amb aquestes primeres línies en forma de pròleg que enceten el 
llibre que tens a les mans, volem començar un camí —un diàleg, 
una discussió— amb diversos moviments socials del País Valencià 
sobre la importància de pensar una política des de l’òptica dels 
comuns, des de l’ara i l’ací. La publicació d’aquest llibre en català 
és, al nostre parer, una primera pedra per a introduir el paradigma 
del comú en termes teòrics. A més, és un punt de partida per a 
cartografiar les experiències que, a casa nostra i amb perspectiva 
anticapitalista, desenvolupen pràctiques emancipadores des dels 
casals i ateneus, des de l’economia social i solidària, des de la de-
fensa del territori, etc. 

No hi ha dubte que el segle xx ha passat a la història com el 
segle de la revolució, la referència emblemàtica del qual va ser la 
Revolució d’Octubre de 1917. Però no és menys cert que molts 
d’aquests processos revolucionaris —parlem sobretot del cas 
rus— es van dur a terme a partir de la forma partit-estat i, tan 
prompte com van poder, van engolir els actors principals de la 
revolució. Aquests van quedar subordinats a les decisions d’una 
nova elit que, després d’aniquilar els òrgans que havien fet possi-
ble la revolució, va governar a través de noves jerarquies. Aquesta 
traïció de les lluites se sent també a l’Amèrica Llatina de principis 
de segle. Allà, en diversos països, les estructures que han arribat al 
poder es veuen incapaces d’establir un diàleg amb aquells que van 
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fer possible el canvi, legislen amb polítiques no tan allunyades de 
la despossessió i l’extractivisme i obrin la porta a la victòria de les 
dretes reaccionàries.

A l’Estat espanyol el malestar generat a partir la crisi iniciada 
en 2008 va permetre articular un moviment com el 15M que, tot 
i evidenciar les seues limitacions transformadores, va comportar 
una nova politització de masses. El 15M va mostrar les dificultats 
de l’estat per a seguir sostenint el relat nascut el 1978, el qual 
girava entorn de tres elements bàsics erigits com a garants de la 
democràcia: la Monarquia, la Constitució i el sistema de partits. 
Tot i això, la incapacitat del moviment per a articular una pro-
posta palpable i el sorgiment de «la nova política», amb partits 
com, sobretot, Podemos, però també Compromís o candidatures 
de tall municipalista, va fer virar aquestes energies de carrer cap a 
un escenari electoral i parlamentari. Aquest escenari, actualment, 
es mostra incapaç de dur a terme polítiques estructuralment trans-
formadores i, moltes vegades, es veu sotmés a lògica de pactes 
amb altres partits, és a dir, a acceptar, a la pràctica, les polítiques 
neoliberals dels partits de l’statu quo. Un fet evident que ocorre a 
València és que Compromís (partit que ostenta l’alcaldia), men-
tre defensa discursivament el territori i un model de ciutat més 
amable amb l’horta que l’envolta, a la pràctica accepta projectes 
com l’ampliació del port que, evidentment, atempten contra la 
conservació del territori.

En aquest context d’incapacitat de canvis reals des de les insti-
tucions és on ens trobem ara. Un context, a més, marcat per una 
crisi multidimensional que no marxarà i que s’utilitza com a man-
tra i excusa per a justificar les polítiques d’acumulació per des-
possessió de recursos i béns comuns que estan duent a terme els 
governs neoliberals. Assistim a noves formes d’explotació lligades 
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a l’esgotament de les fonts de vida, perquè el capitalisme necessita 
extraure els pocs recursos que queden, tot i que això en supo-
se el final i l’autodestrucció, en una fase d’emergència climàtica 
en què es fa més evident que mai que s’està produint de manera 
il·limitada en un món finit. I, per si fora poc, en els darrers anys 
hem presenciat l’auge de l’extrema dreta, la qual espera traure rè-
dit polític del context de pobresa, pèrdua de vincles, discursos 
d’odi i incapacitat de resoldre els problemes de la gent per part de 
les esquerres.

Aquest panorama que acabem de dibuixar no és gaire 
encoratjador, és cert. Però també és veritat que comptem amb un 
moviment feminista que ha demostrat ser l’esperança de totes i 
tots per a capgirar la situació arreu del món. Aquest feminisme és, 
evidentment, radical, perquè assenyala el capitalisme, el patriarcat 
i el colonialisme com les causes estructurals de les injustícies. A 
més, deixa clar que l’economia real és aquella que pretén cobrir 
les necessitats de la gent i no es basa en criteris de l’economia de 
mercat, que enriqueix uns pocs i empobreix la resta. Justament 
per això cal valorar el treball reproductiu al mateix nivell que 
el productiu, despatriarcalitzar-lo, comunalitzar-lo, traure’l de 
l’espai privat i democratitzar les cures; que la vida és vulnerable 
i, per tant, hem de treballar en comú per garantir-ne la dignitat. 
I cal fer-ho sabent que som ecodependents, som una espècie més 
del planeta i no podem estar per sobre de la natura i de la resta 
d’espècies.

En aquest sentit, és molt potent la relació que estableix el fe-
minisme amb lluites com l’ecologisme, que s’ha de convertir en 
un espai de conflicte important en les properes dècades per tal de 
revertir la situació actual d’emergència climàtica. En certa ma-
nera, aquests avanços ja s’estan produint, tot i que cal anar molt 
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més enllà. La defensa del territori, la transició cap a les energies 
renovables, la reducció de la producció i de la jornada laboral o 
el control demogràfic són algunes mesures necessàries segons les 
veus del discurs del decreixement. No obstant, caldrà lluitar molt 
perquè es puguen dur a terme a la pràctica ja que, òbviament, 
suposen un atac contundent contra el sistema en un context de 
creixement limitat.

En aquest punt podem extraure’n algunes conclusions. 1. Cal 
donar resposta a un sistema que no garanteix una vida digna. 2. 
Les respostes des de l’estat, la representativitat i el poder s’han 
mostrat més limitades del que es podia esperar. 3. Necessitem re-
soldre la vida en comunitat perquè som interdependents. I 4. Cal 
defensar el territori que habitem i la resta d’espècies que hi viuen, 
perquè no fer-ho ens suposa la mort com a espècie. Com a res-
posta a aquestes quatre conclusions proposem el paradigma dels 
comuns que, com explica Federici, «han de percebre’s com a espais 
autònoms des d’on reclamar les prerrogatives sobre les condicions 
de reproducció de la vida, així com el nucli des del qual contra-
restar els processos de tancament a la reproducció de la vida». Per 
a situar-nos-hi, parlarem de cinc aspectes que, al nostre parer, són 
fonamentals per a entendre els comuns.

Un primer aspecte és que el comú no parla de conquerir el 
poder, al mateix temps que no el nega ni el banalitza (com si fora 
una cosa que del dia al matí es poguera erradicar). Es parteix des 
del punt de vista que el poder s’ha de dispersar, s’ha de debilitar a 
partir de dues accions concretes i interrelacionades. Com assenyala 
Raquel Gutiérrez: «d’una banda, les lluites de resistència, la 
lluita per la defensa de les condicions materials de reproducció 
(la terra, l’aigua, l’habitatge...); i, de l’altra, la producció-creació 
per tal d’expandir aquestes condicions a partir d’experiments de 
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construcció de nous vincles des de l’autonomia i el lliure acord. 
Aquesta segona acció és la que prepara el desplaçament de les 
noves formes de vida comunitàries en detriment de les velles, 
sempre des de la posada en pràctica, des del que es necessita i a 
partir de l’assaig de noves formes, i no des de l’acceptació d’un 
model desenvolupat a priori que substituïsca el vell».

En segon lloc, cal destacar la idea que el comú no és una cosa 
que ve donada, el comú es fa, es construeix diàriament perquè és 
una relació social basada en la cooperació per a la producció de 
tot allò necessari en les nostres vides. És, com explica Lucia Lin-
salata, «una activitat pràctica que s’estableix entre un conjunt 
d’homes i dones que decideixen entrellaçar les seues activitats i 
establir vincles de cooperació per a solucionar problemes i neces-
sitats compartides». En aquest sentit, és necessari remarcar amb 
qui treballem i com, és a dir, donar valor al procés, més enllà de 
la finalitat concreta materialitzada per la qual produïm. A més, 
tampoc genera vincles ni identitats estables per se, sinó que aquests 
es transformen diàriament a partir de les pràctiques concretes i 
quotidianes.

És per això que perquè hi haja comuns ha d’haver una comunitat on 
es materialitze l’ara i l’ací, on es produïsca diàriament el comú. 
Això és així perquè la producció del comú es basa en un fet con-
cret i pràctic i, per tant, ha d’estar situat en un lloc determinat. 
A partir d’això, volem reivindicar, enfront de les comunitats ima-
ginades que apareixen representades en la figura de l’estat-nació i 
en una socialització individualista basada en el consum i situada a 
les ciutats, la construcció de les comunitats d’afinitat i afectes, les 
quals tenen una arrel material construïda i canviant concorde amb 
les pràctiques diàries, per a satisfer de manera col·lectiva i amb qui 
es vulga les necessitats de reproducció de la vida.
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En quart lloc, cal esmentar la manera de prendre decisions des 
del comú que, evidentment i contrària al model estat-capital, es 
basa en l’assemblearisme. Com assenyala Raquel Gutiérrez, podem 
parlar de «l’establiment de codis de relacions recíproques que, en 
la majoria dels casos, tenen a veure amb la definició de dinàmi-
ques concretes d’obligacions mútues i amb maneres específiques 
de gestionar l’execució de les decisions preses i regular els con-
flictes interns». S’assumeixen i es reconeixen les diferències i les 
relacions de poder per tal de generar mecanismes que el dispersen 
també dins de la comunitat i que aquest poder no es convertisca 
en domini i es jerarquitzen les relacions. En definitiva, podem dir 
que es genera un compromís i una responsabilitat cap a la comu-
nitat que en permet la reproducció.

Finalment, no podem parlar de comuns sense béns comuns compar-
tits, és a dir, la riquesa col·lectiva que possibilita la reproducció 
de la vida i la seua defensa. En aquest sentit, podem parlar de 
recursos materials com el pa i el sostre, la terra, l’aigua, els espais ur-
bans... Però també podem parlar dels sabers acumulats, de les ex-
periències pràctiques o de la memòria, així com de tot l’entramat 
d’institucions populars (ateneus, sindicats, grups de consum...). 
En aquest punt, és important diferenciar entre «béns públics» i 
«béns del comú», ja que els primers els controla l’estat i no la 
comunitat. Ara bé, tot i la distinció que és fonamental i no hem 
de perdre de vista, és important no deixar de banda la lluita pels 
recursos públics, aquells que han estat generats per la gent i corren 
el perill de ser absorbits pel sector privat. Açò ocorre, entre altres 
motius, perquè la gent que fa possible allò públic amb el seu tre-
ball o necessitats diàries (de cures, d’educació, d’habitatge, etc.) 
també pot implicar-se i teixir xarxes comunitàries i institucions 
populars.
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Arribats a aquest punt, podem parlar del comú al territori va-
lencià? O, fins i tot, d’un comú específicament valencià? És jus-
tament aquesta pregunta, com explicàvem al principi del text, el 
principal motiu d’aquesta edició.

Encetem així aquest camí col·lectiu de pensament i observació 
per tal d’entendre, conéixer i aprendre com aquesta idea, aquestes 
accions i aquests sabers dels comuns potser ja travessen múltiples 
pràctiques al País Valencià. Hi ha una pregunta que és central: és 
la idea del comú una ferramenta amb capacitat de transformar la 
realitat? Pot ser part d’un relat emancipador?

En primer lloc, el mateix enteniment sobre què és un comú 
requereix d’un aprenentatge col·lectiu. Pensem que és important 
adaptar el concepte a les nostres realitats i experiències i, així, que 
ens ajude a entendre les pràctiques que ja existeixen i a construir-
ne de noves.

D’aquesta forma, com déiem adés, el punt des d’on partim és 
el de Silvia Federicci i Massimo De Angelis, quan proposem una 
sèrie de criteris que haurien d’observar-se en una experiència o 
saber per poder parlar de comuns alternatius al capitalisme: espais 
autònoms que treballen des de l’autogovern; propietat comparti-
da, en forma de riquesa natural o social i l’accés equilibrat entre les 
persones que hi participen; importància de les relacions socials per 
damunt de les coses que posseeixen; una certa institucionalitat, en 
el sentit de l’existència de normes que regulen el funcionament; i 
l’existència d’una comunitat que ha de ser, a més, oberta.

Podem parlar del comú, llavors, com a contraposició i conflicte 
creatiu amb tot allò que suposen els tancaments que reprodueix el 
capitalisme. El que fou tancament de terres, boscos i pastures co-
muns ha donat pas al tancament de formes de vida, de l’habitatge 
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i de l’espai públic. La vida, la comunitat i la reproducció davant la 
mercantilització i l’atomització social.

A partir d’aquesta proposta i amb la recerca de les particulari-
tats que ens són pròpies, volem eixir per a conéixer i aprendre de 
les experiències comunes amb les quals cohabitem. Siguen històri-
ques o siguen actuals, rurals o urbanes. Sabem que no partim de 
zero. Que hi ha un fum d’experiències que sempre s’han situat al 
costat del comú i han suposat un obstacle per al procés de mer-
cantilització. Amb la traducció d’aquest llibre es pretén justament 
això, encetar un camí col·lectiu per a anomenar el que ja existeix. 
És a dir, la constitució d’un relat comú que fomente el caire trans-
formador d’unes experiències que ja existeixen. I, a més, que en 
faça brollar de noves.

A l’horta de València trobem una estructura tradicional, de 
xicotetes parcel·les destinades en bona part a la subsistència fa-
miliar, que ha sigut molt adient per a la generació de pràctiques 
comunes. La proliferació de cooperatives que transformaven els 
aliments, el fet de compartir màquines, animals i treball, sense 
cap tipus d’intercanvi monetari, han sigut sempre pràctiques molt 
habituals de les comunitats que vivien al camp i del camp. Entre 
aquestes destaquem l’a tornallom, que no era més que l’intercanvi 
de feines entre les diferents persones del poble: «Tornallom és 
l’intercanvi que fem els llauradors de treball, de feina. Un anava i 
ajudava a l’altre i eixe a l’altre... Ni més ni menys, intercanviar-se 
feines, sense utilitzar els diners, evidentment» (A tornallom, 2002).

Coneixem també, gràcies a les diferents tasques de recuperació 
de memòria que s’han produït en els darrers anys a la comarca, les 
relacions i formes de vida comunitàries que es construïen d’una 
manera oberta, solidària i comuna. Espais en què les dones han 
tingut sempre una importància fonamental. La criança, la sega i 
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espigolada dels camps, les cures, la reproducció i la producció. Tot 
estava subjecte a un esforç comú.

Però també trobem experiències del comú a les zones ur-
banes. Centres socials com ara el CSOA l’Horta a València, el 
Frare a Alcoi, o Ca Saforaui a la Safor, entre d’altres, que s’han 
constituït com a veritables caixes de ferramentes comunes per a 
l’organització popular i les resistències que desafien la mercantilit-
zació i la individualització. O la xarxa de col·lectius d’EntreBarris, 
on les diferents assemblees de barri fa anys que construeixen co-
munitats de proximitat que, en moments de pandèmia, han sigut 
clau per a desenvolupar xarxes de suport mutu, cures i solidaritat 
alimentària. També han suposat un gran impuls les diferents as-
semblees feministes que han nascut als barris i pobles d’arreu del 
territori. I no podem oblidar les diverses  iniciatives de projectes 
cooperatius que, a través de les pràctiques diàries, fan palés que 
existeix un model d’empresa que escapa de la lògica del capital 
i, a banda d’oferir unes condicions laborals dignes, treballen per 
a satisfer les necessitats reals de la gent. Per últim, cal parlar dels 
grups de consum que, cada vegada més, suposen una alternativa 
al model de consum capitalista concentrat als supermercats i han 
esdevingut una ferramenta d’autogestió col·lectiva.

Aquestes experiències, i altres que no hem assenyalat, com-
parteixen un criteri comú. Es generen en espais propers a la llar 
o, fins i tot, en generen de nous. Espais que tenen la capacitat 
d’articular confiances, que són clau en tota experiència del comú. 
Creiem, així, que és la llar el primer lloc que ha de ser comú sense 
renunciar a la intimitat que ens ha d’atorgar. S’ha de convertir 
en un espai de seguretat, lliure de violències masclistes i cap a la 
xicalla, l’espai des del qual compartir el menjar i la resta d’aspectes 
de la reproducció material de la vida i, sobretot, l’espai de suport 
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emocional en un context de creixent individualisme i atomització 
social. És a dir, s’ha d’entendre la llar com un espai d’afinitat  que 
ens ajude a transitar cap a una comunitat més àmplia i sempre 
oberta, el lloc on tornar i on reproduir les nostres vides de manera 
col·lectiva.

En definitiva, traduir aquest llibre té un valor simbòlic addi-
cional. Es tracta d’una proposta en si mateixa. Però també par-
teix d’una pregunta i d’una sospita. Existeix un comú que siga capaç 
d’ajudar a conformar un relat propi des de l’anticapitalisme, el feminisme i 
l’ecologisme i que, a més, siga integrador i transformador? Sospitem que sí 
i això ens fa creure que la lectura d’aquest llibre ens podrà ajudar 
a establir els fonaments i les bases per a construir col·lectivament 
un projecte emancipador propi.

Per a fer-ho no partim de zero. Com déiem adés, d’experiències 
comunes, n’estem servides. Però tal vegada ha arribat el moment 
de fer l’esforç i intentar passar d’experiències de resistència o 
d’altres que es troben aïllades, a comuns resistents però també 
creatius d’un projecte articulat i emancipador. Potser la construc-
ció d’un relat comú ajude a fer un primer pas en aquest sentit.
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Pròleg a l’edició en  
castellà
Verónica Gago i Diego Sztulwark

1.

La imatge recurrent d’una Amèrica Llatina en moviment no deixa 
de ser una imaginació vertadera. I això és així si prenem la idea de 
moviment no com una tipologia d’actors socials o un cicle de dal-
tabaixos que se succeeixen amb els seus tecnicismes analítics, sinó 
en la seua capacitat de provocar problemes i de posar en marxa 
narratives. Glauber Rocha va contar alguna vegada que al nord-est 
del Brasil, als circs, les fires i els teatres populars, tota història que 
es canta comença dient: «Els contaré una història que és vertade-
ra i imaginària, o millor: que és imaginació vertadera». Si alguna 
cosa tenen les diverses conjuntures del nostre continent és aquesta 
necessitat d’assumir en la pràctica i el pensament una exigència 
d’autoenunciació.

Aquest volum originat en la publicació de la revista El Apant-
le desplega aquesta manera de ser. És part d’un moviment de 
difícil definició, però ben cert: una força, o conjunt de forces, 
que tenen una específica relació amb el temps i el territori, amb 
el treball i amb les formes d’ús col·lectiu de la riquesa. Es tracta 
d’una determinació que és anticolonial: un temps que tendeix 
a allò il·limitat (no subsumit a la transcendència de finalitats 
productivistes), un territori que passa a formar part de la força al 
mateix títol que la humanitat, una manera de cooperació social 
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que s’autodetermina i que no delega en l’abstracció el vincle amb 
les paraules i les coses.

En l’articulació del comú amb la terra i el temps troba la seua 
gènesi una revitalitzada teoria materialista de la decisió. En aquesta 
gènesi allò materialista ja no és cartesià, i en la qual la política ja 
no se separa de la reproducció perquè la reproducció es presenta 
com a nucli de la política del comú i com a principi metodològic 
que desplaça la preocupació de la reproducció del capital com a 
eix d’anàlisi.

Un moviment així busca noms que haurien de poder afavorir el 
seu propi reconeixement, sense reduir-se a cap estretor del sentit. 
Es conjuguen així les forces del comú, el comunitari i el comunal. 
Tradicions aquestes que, com hem vist en el Primer Congreso so-
bre Comunalidad. Luchas y estrategias Comunitarias: Horizontes 
más allá del Capital, realitzat a l’octubre de 2015 a la ciutat de 
Puebla (Mèxic), poden anar més enllà dels límits que cadascuna 
evoca per a propiciar un moment d’innovació teòrica que la pràc-
tica política del nostre continent necessita.

En efecte, el romanticisme de la comuna, l’essencialisme de la 
comunitat i la nostàlgia o l’abstracció del comú solen funcionar 
com la caricatura i invalidació de l’experiència comunista no esta-
tal. Sota el nom de comunalitat, que remet a Oaxaca a experiències 
molt concretes, es va assistir a una nova posada en comú i circu-
lació de tradicions sota pressió de la renovada ofensiva neoliberal 
desenvolupista a la regió.

Els principals aspectes que aquest moviment es planteja po-
drien delinear-se així:

1. D’una banda, no es tracta de traduir la força de les comu-
nitats —en tota la seua multiplicitat: urbana, rural, migrant— a 
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categories de ciències socials, sinó de topar amb nocions capaces 
d’incrementar les seues possibilitats internes i d’aliances. Aquest 
intent no és poca cosa en el context actual llatinoamericà. Després 
d’anys de constitució de forces antagonistes, en què la presència 
del que podríem anomenar l’«heterogeni» (moviments indígenes, 
joves, dones, treballadors informals, etc.) va donar lloc en diver-
sos països a un cicle de governs caracteritzats com a «progressis-
tes» o «populars», que veiem hui —després d’una dècada llarga i 
complexa— evidenciar-se desgastat i incapaç de sostindre el diàleg 
amb aquestes forces, a les quals no poques vegades acaba crimi-
nalitzant i en el seu declivi, deixant el camp obert a noves dretes 
restauradores.

2. Aquestes forces lligades a allò comunitari com a manteni-
ment d’una teoria política materialista de la decisió i com a políti-
ca immanent a la reproducció de la vida col·lectiva, és també una 
teoria de les forces que van posant límits a l’ofensiva de les inicia-
tives de recolonització, captura i expropiació, siguen més o menys 
progressistes, més o menys conservadores. Es tracta d’una nova 
fase del que fa ja temps Raquel Gutiérrez Aguilar va teoritzar com 
a «poder de veto» dels moviments, que ara s’intenta recompondre, 
actualitzar i reinventar en una nova fase i segurament sota unes 
altres formes. L’ofensiva actual, la verifiquem en l’acumulació via 
neoextractivisme, que suposa persecució i desplaçaments de po-
blacions senceres i en l’explotació a través del món de les finances 
que, cada vegada més, operen com a única mediació possible —
fins i tot quan es tracta de produir «inclusió social». Acumulació 
per despossessió, extracció i financiarització: aquestes són les fór-
mules (les operacions del capital) que, més enllà de tota aparença, 
organitzen el consens dels nostres estats llatinoamericans. No obs-
tant això, el conjunt de nocions que aquest moviment es planteja 
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posa l’accent en les dificultats i potències de l’autoorganització, 
del desig rebel, ara i ací, i no sols en la gramàtica de la despulla. 
Això és un punt clau, ja que —una vegada més— es desplaça una 
narrativa centrada únicament en l’acció del capital, i se situa així 
l’exigència a elaborar una estratègia des de baix que no sols es 
desprén d’una descripció acabada del procés actual d’acumulació, 
sinó que pren consciència de com el procés autònom del fer el 
recorre com a principi antagonista.

3. El consens al qual ens enfrontem no pot sinó reproduir a 
l’infinit un patró colonial, patriarcal, blanc i cientificotècnic, es-
tructuralment violent i repressiu. La violència de l’acumulació es 
complementa amb una violència racial, classista i masclista. Una 
violència simultàniament institucional —policial i militar— i 
a càrrec de bandes «para» (estatals, militars, policials). Aquesta 
violència es revela com a organització dels poders interns de les 
economies i els territoris informals i és part ineludible d’una (ne-
cro)política del continent. Retorna com la part fosca que no s’ha 
volgut veure de front quan l’entusiasme amb la «dialèctica» entre 
«governs i moviments» va encapsular la fascinació amb el labora-
tori llatinoamericà.

4. El «comunal» no està exempt de reproduir certes línies de 
comandament i corrupció en el comú. No obstant això, exhibeix 
un principi antagònic capaç d’organitzar, com a elements eman-
cipadors, espais de dignitat i autonomia i inspirar una altra ra-
cionalitat en conéixer i en  fer. Connectar amb el comunal pot 
ser una manera concreta de conduir la investigació militant quan 
tota pràctica i discurs se subsumeix en un paradigma de govern 
neoliberal-desenvolupista o bé en la pura crítica abstracta. Fer del 
comú un arxiu d’experiències, però també el desafiament pràctic 
de situacions concretes, implica la cerca de noves maneres de viure 
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i organitzar la praxi col·lectiva com a vector cartogràfic, capaç de 
posar límits a l’agressió i simultàniament congregar forces. No és 
fàcil. No hi ha principis màgics ni subjectes prometeics. Hi ha el 
que Silvia Rivera Cusicanqui anomena conformació de rereguardes 
actives que són les que obliguen al passatge de la pregunta del per 
a què del comú (que obri aquesta revista) al com dels procediments 
concrets.

2.

La comunitat, en molts casos, no és l’alteritat de l’explotació en 
un sentit binari. Més enllà de les apropiacions de llenguatge que 
fan els organismes internacionals de crèdit i les ONG, hi ha tam-
bé maneres d’ús en l’interior de les trames populars que fan de la 
comunitat una cosa molt més heterogènia i promíscua. Aquesta 
versatilitat de la dinàmica comunitària és també la seua força i no 
simplement el que la perverteix. És en certa manera el seu costat 
profundament plebeu i una exigència a una mena de realisme que 
ens obliga a una investigació més enllà de la moral. Idealitzar-la 
és una manera d’il·lusionar-se amb forces inexistents i, per tant, 
d’activar noves escenes de derrota. Desconéixer la seua potència 
disruptiva és una manera de cinisme còmode.

En aquesta sèrie de textos es posen en joc coses ben interessants 
sobre aquests diferents termes amb càrrega històrica i densitat or-
ganitzativa. Com a seqüència, posada a funcionar com a màquina 
de guerra, lliga i tensiona experiències i territoris existencials que, 
tot i que amb especial èmfasi des de Mèxic i Bolívia, es proposa 
parlar amb altres pobles, moviments i persones. Com fa ja un 
temps ho va fer el zapatisme. La problematització que queda ober-
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ta, esbossada i sense resoldre’s, és com es conjuga l’autonomia de 
les pràctiques radicals amb aquest horitzó del comú. És a dir, com 
aquesta síntesi no és natural, ni immediata i tampoc per això se 
cedeix a les mediacions clàssiques de la política.

El comú és en aquest sentit una potència de desplaçament: 
capaç d’actuar com a força efectiva, de fixar el comandament ene-
mic per a conéixer l’espai propi; d’organitzar la cooperació contra 
la tirania de la llei del valor; d’afirmar regles de fer fins i tot allà 
on —com en les nostres grans ciutats— fer ve determinat per la 
regla del semiocapital.

El Apantle ens permet comprendre millor el desafiament que 
les forces resistents del comú —en les seues variacions i tensions 
cap a la comunitat, la comunalitat i la comuna—, com una mane-
ra d’eixir d’allò oprobiós de la nostra època. Una crida a respondre 
—no com en una enquesta al que som, sinó com a comprensió 
del que podem ser quan ens desplacem— quin és el nostre desa-
fiament.

Voltairine de Cleyre, feminista nord-americana, propagandista 
de la revolució mexicana i amiga de Ricardo Flores Magón, va ser 
recordada en la trobada de Puebla: ella argumentava que el projec-
te «civilitzatori» de Mèxic consistia a desarticular les comunitats 
índies, que eren les que impulsaven la resistència contra l’expansió 
capitalista. Val reprendre justament aquesta dimensió de crisi ci-
vilitzatòria en un moment de pretesa expansió sense límit de les 
fronteres de valorització del capital.

El moviment que dona origen a aquesta compilació s’inscriu 
finalment en un «mètode d’escaramussa», com tantes altres inicia-
tives pròximes: una intervenció coordinada, amb certa velocitat, 
que busca deixar plantats i plantejats una sèrie de principis llegi-
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bles i organitzatius. D’allà també la seua traça estratègica per a fer 
del comú no un llenguatge en què tot càpia sinó una programàtica 
de les lluites.

3.

Marx pensava el comunisme a partir d’índexs concrets, com ara el 
tipus de vincle amb la naturalesa com a cos inorgànic de l’humà, 
i la relació entre gèneres. Així, la presència de l’humà concret i de 
la naturalesa, configuraven el mètode de la crítica de l’estat i de 
l’economia política. La lluita contra aquest doble patriarcalisme 
es torna més necessària quan la despulla sobre la naturalesa i la 
violència de gènere es conjuminen en un mateix moviment depre-
dador. Però una crítica purament moralista, purament verda, que 
fa de la naturalesa un bé en si mateix, no aconsegueix desmuntar 
el dispositiu d’explotació, que posa la naturalesa com un mitjà de 
valorització rendista sols perquè crea una humanitat adequada a 
les maneres de vida que el mercat mundial difon.

Com ensenya Rita Segato, no és possible llavors desconnectar 
la crítica de la despulla i la violència patriarcal de la modernització 
colonial, de la lluita per les subjectivitats a les ciutats, en el treball, 
en la distinció mateixa d’allò públic i privat, etc. L’opacitat estra-
tègica, a la qual les noves conflictivitats socials es veuen confron-
tades, no és només el fetitxisme lligat a les pràctiques submergides 
d’explotació del treball i a les formes clandestines del poder, sinó 
també els mecanismes de dissociació que fragmenten la compren-
sió del paper i les possibilitats que la cooperació social comporta 
com a possibilitat d’una política diferent.

Buenos Aires, juny de 2016
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Introducció
Huáscar Salazar Lohman,  
Gladys Tzul Tzul,
Mina Lorena Navarro 
 i Lucia Linsalata

Durant l’últim trimestre de l’any 2014, a la ciutat de Puebla 
(Mèxic), es van iniciar els preparatius del que a l’octubre de 2015 
arribaria a ser el Primer Congreso Internacional de Comunali-
dad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del 
capital. L’esdeveniment va tindre com a objectiu generar un espai 
de confluència en el qual acadèmics, intel·lectuals, comunitaris, 
activistes, organitzacions socials i estudiants de diferents racons 
de Mèxic i altres latituds del món poguérem dialogar i compartir 
experiències sobre un conjunt de qüestions i temàtiques relaciona-
des amb una particular manera de concebre la transformació so-
cial, aquella que assenyala la capacitat dels pobles i dels col·lectius 
organitzats d’autogovernar-se i autoregular la vida social com 
l’epicentre d’una política d’emancipació.

En el context d’entusiasme que embolcallava les tasques de 
preparació del congrés, un grup d’estudiants i professores que par-
ticipem del Seminario de Investigación Permanente «Entramados 
Comunitarios y Formas de lo Político», un seminari obert que 
forma part del programa del  Posgrado de Sociología del Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) i que es convertiria en 
el nervi organitzatiu del congrés, ens preguntem sobre la impor-
tància de sistematitzar i difondre les nostres discussions i propos-
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tes d’intel·lecció. Va ser així que decidim produir, en estreta coor-
dinació amb la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos 
(SOCEE) —un col·lectiu integrat per les investigadores: Flavio 
Barbosa, de Mèxic; Gladys Tzul Tzul, de Guatemala, i Huáscar 
Salazar, de Bolívia, i que també van formar part d’aquest semi-
nari—, una revista que reflectira els nostres debats i les nostres 
cerques.

Quasi un any després, uns dies abans d’iniciar-se el congrés, 
estàvem molt contentes: el primer número del Apantle. Revista de 
Estudios Comunitarios eixia d’impremta i estava llest per a circular 
als corredors dels edificis que van albergar, al llarg de quatre dies, 
la multiplicitat de trobades, reunions, seminaris, debats i projec-
cions que van donar vida al Primer Congreso de Comunalidad i 
a la Feria del Libro Autogestivo que es va organitzar de manera 
paral·lela a aquell esdeveniment. Ens va sorprendre en gran me-
sura la recepció que va tindre el congrés. Es van debatre i van 
compartir els treballs de persones de 21 països i 18 estats de la 
República mexicana; en aquell marc vam poder difondre la nostra 
revista.

Va ser en aquell moment quan les companyes del col·lectiu 
Traficantes de Sueños ens van expressar l’interés que tenien per 
traslladar la discussió condensada en el primer número d’El 
Apantle a l’escenari espanyol, proposta que ens va alegrar i que, 
per descomptat, encoratgem i acompanyem. I si bé aquest pro-
jecte es va prendre el seu temps —des d’aquell congrés fins al 
present, El Apantle va arribar al seu tercer número—, això va 
permetre modificar i nodrir l’objectiu inicial, i va convertir 
aquest llibre en una compilació d’articles, seleccionats per les 
mateixes companyes de Traficantes i que provenen d’aquesta pri-
mera trilogia de la revista.
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Ara bé, de què tracta aquest llibre? Què és el seminari 
d’«Entramados Comunitarios y Formas de lo Político»? I quina és 
l’aposta teòrica i política de les persones que confluïm en aquest 
espai? Des de fa ja diversos anys, a l’Instituto de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, va emergir una escola de marxisme obert que ha tingut un 
paper molt important a Amèrica Llatina per a pensar críticament 
el món en l’era postsoviètica i reflexionar sobre l’horitzó de trans-
formació política que es va obrir a partir, sobretot, de l’experiència 
zapatista. Aquesta escola, reconeguda principalment pel treball de 
John Holloway, va aportar una sèrie de claus per a pensar la im-
portància de l’autonomia política de les lluites, remarcant, a més, 
la inviabilitat d’un projecte emancipador centrat en la presa del 
poder estatal, argument sostingut en l’anàlisi de la tendència tota-
litzant del valor de canvi en la societat capitalista.

En diàleg amb aquesta escola de pensament, en 2011 i en 
aquell mateix institut, es va crear el seminari d’«Entramados Co-
munitarios i Formas de lo Político», impulsat per Raquel Gutié-
rrez Aguilar, una investigadora compromesa amb les lluites comu-
nitàries dels moviments indígenes, les lluites en defensa de l’aigua 
i les lluites de les dones i que, a més, compta amb un ampli reco-
neixement a Mèxic i Bolívia per l’audàcia del seu pensament i la 
congruència de la seua pràctica política. Aquest seminari, que al 
costat de Raquel està coordinat per Mina Lorena Navarro i Lucia 
Linsalata, es va convertir en un espai de producció col·lectiva de 
pensament en el qual estudiants, intel·lectuals de Mèxic i altres 
parts del món, conflueixen en la intenció de generar un coneixe-
ment situat i preocupat per entendre la multiplicitat de formes 
polítiques comunitàries que es practiquen i es pensen des de sota 
del continent llatinoamericà; registrant i estudiant les lluites que 
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es despleguen des d’aquests àmbits socials; i reflexionant sobre 
les possibilitats de transformació social —però, també, sobre els 
límits, les dificultats i les contradiccions— que s’experimenten 
quotidianament en aquestes realitats.

En les llargues discussions que s’han anat teixint en les reu-
nions quinzenals del seminari, aquest grup de persones hem anat 
construint una clau d’intel·lecció entorn del que denominem la 
producció del comú. Per a això hem begut, a part de tota la veta 
de pensament existent a l’Instituto de Ciencias Sociales i Huma-
nidades de la BUAP, de l’estudi de diverses lluites comunitàries 
a Amèrica Llatina i de les seues poderoses i insurgents formes de 
manifestació i enunciació, a més del treball d’altres autores, prin-
cipalment de l’obra de Silvia Federici i de tot el grup The Commo-
ner, així com del pensament crític de Bolívar Echeverría.

Des d’ací ens interessem a pensar i problematitzar les múltiples 
formes de producció del comú que es practiquen a Amèrica Llati-
na a partir de l’estudi de les trames associatives que cuiden, defen-
sen i sostenen la renovada capacitat humana de cultivar i garantir 
la vida, convençudes que l’àmbit de la defensa de la vida i la cerca 
de la reproducció autodeterminada de la nostra existència no sols 
ha de ser el principal terreny de lluita, sinó que també està sent, 
en múltiples llocs del món, l’àmbit bàsic de producció de noves 
capacitats polítiques per a la transformació social i la construcció 
d’una opció de futur més enllà del capital.

Aquestes claus de lectura i enteniment de la realitat ens han 
resultat cada vegada més útils per a situar-nos en la realitat del 
continent, en la qual, si bé existeixen països en els quals s’ha do-
nat continuïtat a un programa neoliberal, mentre que en uns al-
tres s’han impulsat processos de transformació estatal denominats 
«progressistes», el denominador comú en tots els casos continua 



33

sent la despulla, l’extractivisme i la intensificació de l’explotació, 
la qual cosa ha derivat en una agressió directa a les formes po-
pulars d’organització de la vida. Pensar des de la producció del 
comú ens dona eines per a comprendre el que succeeix allà dalt 
des del que les de sota fan i volen; tenint sempre molt present que 
ací sorgeixen les possibilitats d’una altra política, comuna, fèrtil i 
d’emancipació.

Els treballs recopilats en aquest llibre són un intent d’exposar 
diverses arestes d’aquesta discussió. Diverses de les autores que 
es troben en les següents pàgines han treballat de manera directa 
amb aquest espai, mentre que altres són companyes que, d’una 
manera o una altra i des de diverses latituds, dialoguen amb no-
saltres en un exercici d’aprenentatge conjunt.

En aquest context de negació de la vida en el capitalisme con-
temporani, volem que les nostres idees puguen sintonitzar-se 
amb les lluites que des de fa diversos anys espenten la crítica i 
l’esperança. Compartir sentits que permeten nodrir l’espectre de 
possibilitats per a canviar l’estat de les coses d’aquest món és una 
necessitat que ha de tornar-se quotidianitat. Esperem que aques-
tes pàgines siguen d’utilitat —com ho han sigut per a nosaltres— 
per als qui les lligen a la península Ibèrica.
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1. Reproducció comuni-
tària de la vida. Pensant 
la transformació social 
en el present
Raquel Gutiérrez i Huáscar Salazar Lohman

1. El mite de la revolució com a nou començament

Considerem imprecisa, i fins a cert punt estèril, la pregunta: és 
possible la transformació social? Sobretot quan aquest interrogant 
es llança cap al futur. Estèril perquè llavors la reflexió parteix de 
certa concepció d’un món que està donat, que ha sigut establert 
i que és, per tant, immòbil, configurat, acabat. Aquesta anàlisi es 
decanta, per a expressar-ho sintèticament, atesa la totalitat de la 
dominació en el present, i aclapara als qui pretenen confrontar-la. 
Assumint aquest punt de partida, el que ens queda és pensar el fu-
tur com a possibilis, és a dir, com un contra-factum del que tenim 
hui, convertint la transformació social en una negació imaginària 
—per molts desitjada i per uns altres no tant— del present. La 
qüestió de la transformació, plantejada així, ha sigut amb freqüèn-
cia productora o bé de contrafàctics teleològics, o de sofisticades 
justificacions ad hoc. Únicament ens dona peu a pensar el que 
hauríem de fer —i que no es fa en el present— o a justificar el que 
s’ha fet; orientant-se cap al que hauríem de construir —i que no 
està construït en el present. Una vegada que ens situem en aques-
ta perspectiva de negació imaginària del present —que pot estar 
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mediada per bones intencions i per molta creativitat— podem 
respondre afirmativament a la pregunta encara que quedarem en-
trampats, quasi segurament, en la preconcepció dissenyada. Què 
és si no el mite de la revolució socialista? En paraules de Bolí-
var Echeverría: «El mite de la revolució és justament el que dona 
compte de l’existència d’un moment de creació o recreació abso-
lut, en el qual els éssers humans ho tiren tot a baix i ho regeneren 
tot; en el qual es destrueixen totes les formes de la socialitat  i es 
construeixen unes altres noves, a partir del no-res» (Echeverría, 
1998: 68) i, a més, diu aquest autor, aquest mite es construeix a 
partir dels mateixos imaginaris de la modernitat capitalista.

Per a arribar a preguntes més útils i per a continuar pensant 
en termes de transformació social, és necessari concebre-la més 
enllà de la seua accepció típica de diccionari que estableix: «Con-
vertir una cosa en una altra mitjançant un procés determinat». El 
prefix «trans» etimològicament fa referència a un «més enllà» o «a 
l’altre costat»; aleshores, transformar es refereix a una capacitat 
de produir forma més enllà o en contra i més enllà del que ens 
és donat. La transformació social esdevé així en el desplegament 
de la capacitat humana de produir i reproduir formes col·lectives 
d’habitar el món des d’un altre lloc que no és el de la dominació, 
l’explotació i la despulla. Si la transformació social és concebuda 
així, la nostra preocupació deixa d’estar centrada en la totalitat: 
allò fonamental no és ja la conversió d’un ordre social que perce-
bem com a totalitat en un altre ordre social que també concebem 
com a totalitat, jutjant a priori que és millor que el primer.

En abandonar el punt de vista de la totalitat, apareixen enfront 
de nosaltres noves preguntes: com despleguem col·lectivament la 
capacitat, específicament humana, de transformació social?, qui-
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nes categories, nocions i idees resulten fèrtils per a pensar en això 
i quines bloquegen el pensament?, com produïm quotidianament 
transformació social?, com conservem les condicions del desple-
gament de transformació social?, com perseverem en l’activitat 
transformadora? Les respostes a aquestes preguntes no consistei-
xen en deduccions lògiques que es desprenen de determinats prin-
cipis, sinó que dependran d’una estratègia teòrica que ens permeta 
donar compte tant dels «abasts pràctics» de les lluites quotidia-
nes i desplegades com dels «horitzons de desig» (Gutiérrez, 2009: 
2013) dels homes i dones que, dia a dia, transformen i s’obstinen 
a transformar la seua realitat social concreta i situada.

2. No tot és capital

L’existència i persistència d’estructures socials que reprodueixen 
la vida de manera no capitalista —o no plenament capitalista— 
ha sigut un dels principals temes de discussió que ha tingut el 
marxisme durant el segle XX. La producció d’un discurs crític 
que se sosté en una concepció lineal de la història va derivar en 
el plantejament d’una legalitat epistèmica tendent a mostrar —la 
història— com a successió d’etapes; de tal sort que, més enllà de 
les especificitats de cada societat, el pas de l’una a l’altra podia 
ser explicat «objectivament», com si es seguira un guió predeter-
minat. Així, en el capitalisme, tot allò que no estiguera subsumit 
realment o formal en el capital era denominat com a «precapita-
lista», i del que es tractava era d’explicar com les lleis de la història 
portarien de manera inexorable a convertir aquestes pràctiques 
concretes de producció de riquesa social —que a vegades confi-
guraven societats— en relacions abstractes, és a dir, modernes i 
capitalistes en algun moment de la història; una altra deriva del 



38

mateix debat reflexionava sobre si aquest «precapitalisme» era una 
necessitat històrica del mateix capital. Una conclusió bastant re-
veladora d’aquestes discussions és la següent: «L’existència de la 
pagesia en l’interior de la manera de producció capitalista se’ns 
mostra com a resultat de les necessitats de reproducció d’aquesta 
manera de producció» (Bartra, 1979: 65). Tot quedava, així, de-
terminat per la pròpia necessitat del capitalisme, de la manera de 
producció més avançat en termes de la successió d’etapes.

En contrast amb l’anterior, ens interessa plantejar una sèrie 
d’arguments interpretatius per a entendre allò no capitalista, allò 
no plenament capitalista, i allò tendencialment anticapitalista 
com una transformació present, és a dir, com una manera de do-
nar forma a la vida social des d’un altre lloc diferent a l’habilitat 
pel capital i la seua forma política estatal de normar la vida. Per 
a això recorrem a la noció de comunitari, que bàsicament ente-
nem com una manera d’establir i organitzar relacions socials de 
«compartència» (Martínez Luna, 2014) i cooperació —vincles i 
maneres de fer compartits i coordinats— que tendeixen a generar 
equilibris dinàmics no exempts de tensió amb la finalitat de repro-
duir la vida social, enmig dels quals una col·lectivitat té i assumeix 
la capacitat autònoma, autodeterminada i autoregulada de decidir 
sobre els assumptes relatius a la producció material i simbòlica 
necessària per a garantir la seua vida biològica i social a través del 
temps.1

1  Assagem una reformulació afirmativa d’allò comunitari a partir de propostes 
prèvies de Gutiérrez (2009), ampliades i enriquides per les idees de Federici 
(2013 [2004]), Navarro (2012) i Linsalata (2015). El treball intel·lectual 
col·lectiu que hem desenvolupat durant més de set anys ens ha portat a l’estudi 
de la producció del comú com a clau d’intel·lecció d’allò comunitari, és a 
dir, a pensar-ho com una forma de les relacions socials. (Gutiérrez, Navarro i 
Linsalata, 2017)
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Allò comunitari com una manera de reproduir la vida social. 
Aleshores, no únicament és la negació de la dominació existent, no 
solament és no capitalista o no estatal. És això i al mateix temps, 
molt més que això. Allò comunitari no està determinat ex ante per 
la dominació, allò comunitari no existeix únicament pel capital, 
ni a partir del capital, encara que siga en termes de negació.2 Pen-
sar tota forma de reproducció de la vida social en termes de la seua 
relació antagònica derivada amb el capital pot portar-nos a cau-
re en el mateix parany epistèmic dels debats marxistes esmentats 
abans. En un cas, la societat capitalista produeix allò precapitalista 
perquè ho necessita; en l’altre cas, allò no capitalista sorgeix única-
ment com a antítesi de la societat capitalista, com a producció no 
desitjada però aparentment necessària per al capital. Sota aquesta 
malla conceptual no hi ha lloc per a una àmplia constel·lació de 
pràctiques i esforços que s’afirmen en la reproducció de la vida 
social a través de la generació i regeneració de vincles concrets que 
garanteixen i amplien les possibilitats d’existència col·lectiva —i, 
per tant, individual— en la mesura que produeixen una trama 
social sempre susceptible de renovació, d’autoregeneració.

Aquestes trames bigarrades i complexes de relacions socials 
que s’obstinen a produir el comú —a les quals solem anomenar 
entramats comunitaris— es fan clarament visibles i es tornen 
intel·ligibles en comunitats indígenes, originàries, camperoles; so-
bretot en moments de lluita o de festa. No obstant això, també 
estan presents per fora d’aquestes, per exemple, en la vida urbana, 

2  En aquesta afirmació es troba vigent i inconclusa una discussió de fons 
amb el marxisme crític i les formes reflexives i argumentals des de la dialèctica 
negativa. El nucli de la diferència és que nosaltres considerem que la vida —
humana i no humana— conté en si mateixa una força afirmativa cap a la seua 
pròpia autoreproducció.
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en totes aquelles relacions, creacions i pràctiques, molt més efíme-
res i volàtils, que permeten o faciliten la reproducció de la vida i 
que no estan plenament mediades pel capital.3 Entenem, doncs, 
els entramats comunitaris com a constel·lació de relacions socials 
de «compartència» –mai harmònica o idíl·lica, sinó pletòrica de 
tensions i contradiccions‒ que operen coordinadamment i/o coo-
perativa de manera més o menys estable en el temps amb objectius 
múltiples —sempre concrets, sempre diferents per ser renovats, és 
a dir, situats— que, al seu torn, tendeixen a cobrir o a ampliar la 
satisfacció de necessitats bàsiques de l’existència social i, per tant, 
individual. Ara bé, clarament aquesta forma de les relacions socials 
es potencia en els moments d’aprofundiment de l’antagonisme so-
cial, en els quals es despleguen accions de lluita que desafien, con-
tenen o fan retrocedir les relaciones capitalistes. Allò comunitari, 
llavors, és una clau interpretativa per a aprofundir sobre aquella 
manca analítica que Bolívar Echeverría troba en el marxisme i que 
ve des del mateix Marx: s’estudien les determinacions del procés 
d’acumulació capitalista, però els estudis no fan al·lusió a la con-
trapart, és a dir, a la «forma natural» de reproduir la vida centrada 
en el «valor d’ús».4

3  És necessari diferenciar una pràctica comunitària posteriorment funciona-
litzada pel capital d’una que és realitzada, d’entrada, per al capital. El primer 
tipus de pràctiques poden significar esforços per reproduir la vida més enllà del 
capital —fins i tot en contra— i si bé aquest aconsegueix apropiar-se, per di-
ferents mecanismes d’explotació i despulla, de l’energia humana desplegada en 
aquestes pràctiques; el fet que aquestes existisquen significa que sempre hi ha 
alguna cosa més, és a dir, que es produeix o regenera un producte material i/o 
social que no és per al capital i que, d’una o d’altra manera, complirà la finalitat 
de reproduir la vida. Mina Navarro (2016) ha desenvolupat aquest argument 
en Luchas por lo común contra la fragmentación en la ciudad.
4  «Pensem […] que l’aportació central de Marx per a una comprensió crítica 
de la modernitat emmalalteix d’una dissimetria o unilateralitat; que les àmplies 
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Per descomptat que això no vol dir que allò comunitari pervisca 
en una bombolla a part, en un món idíl·lic sense capital; aquestes 
formes variades de reproduir la vida estan constantment assetjades 
pel capital, i bona part de les relacions que es generen i regeneren i 
de la riquesa social concreta que es crea a partir d’elles estan subor-
dinades i funcionalitzadas pel capital, així com moltes d’aquestes 
estan mediades per la forma estatal de la política. Totes aquelles 
determinacions que utilitzem per a entendre allò comunitari, per 
tant, han de ser enteses i matisades en contextos particulars per a 
comprendre la manera en què contradictòriament i ambigua es 
resolen —o no ho fan— en el marc del capital mundialitzat. Allò 
rellevant, no obstant això, és afirmar que la transformació, hete-
rogènia i multiforme, que emergeix dels entramats comunitaris, 
implica la capacitat de donar forma a la seua reproducció de la 
vida social, trastocant, deformant o reformant la mateixa forma de 
la dominació, de tal manera que la seua pròpia reproducció siga 
possible a través del temps, i en fer-ho es contraposa al capital: per 
això, allò comunitari és per definició antagònic al capital, encara 
que la seua producció no estiga definida per aquest.

i penetrants investigacions del procés d’acumulació del valor capitalista —d’un 
dels dos costats del comportament contradictori de la societat moderna— 
no s’acompanyen d’investigacions similars, capaces de fer-los contrapés, 
en el terreny de l’altre costat d’aquest comportament, el del “valor d’ús” i la 
seua reproducció. Justifiquem així el nostre treball, com una aportació a la 
reconstrucció d’aquesta concepció de la “forma natural” de les coses com a 
“valors d’ús”, concepció implícita en la “crítica de l’economia política” i sense 
l’esclariment de la qual queda incompleta i en molts sentits enigmàtica» 
(Echeverría, 1998 [1984]).
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3. La reproducció de la vida en el centre

Des d’una lectura marxista, Tàpia (2012) ens proposa que els dos 
moments configuradors de la realitat social són allò productiu i 
polític, al que nosaltres agregarem que el que vincula a tots dos és 
un sentit de món o múltiples estripats i contradictoris significats 
de realitat —el que els antropòlegs podrien denominar cultura. 
Els éssers humans necessitem satisfer necessitats materials i im-
materials i, per això, produïm riquesa social —valors d’ús— al 
mateix temps que anem entaulant un conjunt de relacions per a 
gestionar la vida col·lectiva: gestionem per a produir (entre unes 
altres coses) i produïm per a gestionar (entre unes altres coses); i 
així ens reproduïm com a espècie, com a col·lectius i com a parti-
culars. La producció forma part de la reproducció humana, no al 
contrari. La gestió de la vida social o la política formen part de la 
reproducció humana, no al contrari. I la producció i la gestió són 
socials i, per tant, prenent el procés de reproducció de l’existència5 
com a punt de partida de l’anàlisi, és  només un mateix; la repro-
ducció social, realment, és un procés indivisible, encara que estiga 
maleïdament i violenta separada en el pensament modern, en el 
pensament que brolla quan és la producció del capital, la que es 
col·loca en el centre de l’anàlisi (Federici, 2013 [2004]).

Aquest pensament, al qual estem acostumats, separa la pro-
ducció de la política i espenta la reproducció a un àmbit fosc i 
subordinat de la producció com a horitzó i com a pràctica. En 
el capitalisme ocorre que els diversos processos de reproducció 

5  Distingim aleshores, almenys dos punts de partida per a la reflexió sobre 
la transformació: aquell que posa en el centre la producció de capital —per a 
garantir la seua acumulació o per a realitzar-ne la crítica—; i aquell que situa la 
reproducció de l’existència —material i significativa, humana i no humana— 
com a punt de partida.
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de l’existència se subordinen a la producció de capital, i aparei-
xen com a conjunts d’activitats fragmentades, secundàries i sense 
significat propi; ocorre, també, que la política, en aquest cas la 
política estatal —aparentment l’únic lloc per a la realització de 
la gestió col·lectiva—, se situa per damunt de la societat, vetllant 
pel «bé comú» i relegant la reproducció social a l’àmbit privat. 
Dit d’una altra manera, el capital produeix aparences: la riquesa 
social se’ns presenta sota la forma d’un cúmul de mercaderies, 
mentre que la riquesa concreta que nodreix quotidianament la 
reproducció de la vida social no sols s’invisibilitza, sinó que les 
activitats que la generen queden conceptualitzades com a opacs 
conjunts d’assumptes secundaris. Al cap i a la fi, el capital és una 
relació social que deforma la reproducció social sostinguda en el 
valor d’ús i suplanta violentament la capacitat col·lectiva de deci-
sió sobre la producció per la presa de decisions que sorgeix des de 
la propietat privada.6 El capital mediatitza les relacions socials que 
reprodueixen la vida, s’apropia privadament d’aquestes relacions 
i les transforma en mecanisme de valorització; en el capitalisme, 
llavors, la reproducció de la vida aparentment només és possible 
si és «traïda en la seua essència», perquè se’ns presenta com si no-
més poguera aconseguir-se adequant-se en els termes que estableix 
la valorització del capital. Però, per això mateix, el capital no pot 
pensar-se sense la reproducció de la vida, encara que la seua finalitat 
no siga aquesta.7 Si veiem les coses així, comprenem que sota el 
capitalisme la reproducció com a espècie, com a col·lectivitat i 
com a particulars és una reproducció desequilibrada de la vida, 

6  Sobre aquest punt Los orígenes de la ley negra d’E.P. Thompson (2010).
7  Si hi ha una «marca d’origen» del capital és el fet d’haver-se constituït —com 
a relació social– com a negació sistemàtica de la reproducció comunitària de la 
vida; i, al mateix temps, aquesta és la seua condició d’existència.
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perquè d’una banda es despulla de la riquesa material i simbòlica, 
i es despulla, també, de la capacitat col·lectiva de decisió, mentre 
que per l’altre costat s’acumulen privadament aquesta riquesa i les 
prerrogatives sobre les decisions col·lectives.8

El capital —i els heterogenis processos de la seua produc-
ció— tornen abstractes els valors d’ús que conformen la riquesa 
social per a poder subjectar-los a relacions mercantils; únicament 
d’aquesta forma, el valor pot valorar-se en bucles incessants. Per la 
seua part, la reproducció de la vida (humana i no humana) o els 
polimorfs processos de reproducció comunitària de l’existència es 
basen en la cura i producció d’una enorme multiplicitat de vincles 
i de valors d’ús que garanteixen la satisfacció d’una àmplia varietat 
de necessitats humanes. La producció d’aquestes riqueses concre-
tes i la seua gestió no estan, d’entrada, escindides: hi ha múltiples 
camins per a buscar el seu equilibri. Així, allò polític no és, neces-
sàriament, una activitat autonomitzada de la reproducció.

Segons la nostra perspectiva, allò comunitari —o, fins a cert 
punt, allò «comunitari-popular»9 — ens permet visibilitzar la 
reproducció de la vida com a nucli configurador de relacions 
socials, més enllà de la diferenciació ètnica que puga existir entre 
matrius culturals. En les relacions socials que emergeixen des 
dels entramats comunitaris, la qual cosa entenem com a política 

8  Per a aprofundir sobre la qüestió de la despulla d’allò polític convé consultar 
el treball de Mina Navarro (2012), Luchas en común.
9  Per comunitari-popular entenem «una altra forma de concebre i practicar 
la política que descentra, deforma i desborda l’estat en la mesura en què se 
centra a tractar de generar, consolidar i ampliar tot el temps les possibilitats 
d’una reproducció social tant de les riqueses materials disponibles i/o generades 
col·lectivament, com de les capacitats polítiques per a produir conjuntament 
decisions sobre com gestionar i usufructuar aquestes riqueses concretes» 
(Linsalata, 2016).
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i economia,10 són, de manera clara i evident, components desti-
nats a garantir la reproducció de la vida i, per tant, de la mateixa 
xarxa de relacions que configura l’entramat. «Produir i consumir 
transformacions de la naturalesa resulta ser, simultàniament i 
sobretot, ratificar i modificar la figura concreta de la socialitat. 
Dos processos en un: en la reproducció de l’ésser humà, la re-
producció física de la integritat del cos comunitari del subjecte 
sols es compleix en la mesura en què aquesta és reproducció 
de la forma política (polis) de la comunitat (koinonía). Procés 
dual sempre contradictori, ja que el seu estrat “polític” implica 
necessàriament una exageració (hybris), un forçament de la lega-
litat pròpia del seu estrat físic» (Echeverría, 1998 [1984]: 167). 
La producció —de riquesa material— que gira entorn de les 
relacions comunitàries sempre esdevé «forçada» per la política 
comunitària, ja que és la trama comunitària la que definirà els 
seus abastos i significats en termes de la reproducció col·lectiva. 
Afirmem, per tant, que el procés productiu —rellançat enmig 
d’una trama comunitària— no és un procés exclusivament ma-
terial i/o físic, sinó que és, fonamentalment, social. Un exemple 
molt interessant de tot això són les xarxes transnacionals de re-
producció i expansió de la vida social produïdes pels migrants 
bolivians a Buenos Aires que combinen taller tèxtil, fira o mer-
cat, organització de la vida quotidiana a les viles i festa d’una 
forma simultàniament ambigua i promíscua, encara que sempre 

10  Quan en aquest document fem referència a l’economia en sentit comunitari, 
al·ludim no al que s’entén des de la ciència econòmica moderna, sinó al sentit 
antic i etimològic del terme que tan clarament va ser diferenciat per Aristòtil, 
qui en la seua Política entendrà la oikonomia com l’administració domèstica —i 
que, per tant, pot entendre’s com la gestió i producció per a la reproducció—; 
mentre que la crematística és el que en la modernitat entenem per economia i 
que es relaciona amb l’acumulació de riquesa o diners.
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en lluita contra el que s’imposa com a norma i destinació (Gago, 
2014).

Tenint això present, presentarem algunes nocions que perme-
ten aprofundir una mica més pel que fa a la producció i la gestió 
social d’allò comunitari, és a dir, a la reproducció de la vida en 
la seua forma comunitària. Aquesta exposició analítica diferencia 
l’economia de la política com a moments distingibles de la repro-
ducció, però mai escindits, perquè del que es tracta és de mostrar 
que totes dues esferes formen part d’un mateix procés reproductiu 
social, contradictori, tancat i confrontat amb la crematística, és a 
dir, amb els processos d’acumulació de capital —que són els que 
se solen qualificar com a «econòmics».

4. Produir per a nos(altres)

Presentarem ara algunes reflexions sobre les tensions i antagonis-
mes entre els innombrables esforços per a garantir la possibilitat 
de reproducció comunitària de la vida i els sistemàtics processos 
de producció de capital. Per això, recuperarem críticament formu-
lacions clàssiques del marxisme, a partir d’una pregunta específi-
ca: per què resulta tan difícil pensar el caràcter social del treball 
concret?

Quan els éssers humans produïm els béns necessaris per a do-
nar continuïtat al nostre cicle vital, ho fem de manera social, per 
exemple, ens apropiem d’un cúmul de coneixements produïts 
col·lectivament a través de la història, i de mitjans d’existència —
alguns dels quals són mitjans de producció— (De Angelis, 2012) 
que en la gran majoria dels casos també han sigut produïts per 
altres éssers humans. A partir d’aquests coneixements i béns pro-
duïm uns altres béns —i unes altres relacions— que ens serveixen 
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i són útils per a satisfer les nostres necessitats o per a tornar a 
produir, és a dir, que tenen un valor d’ús. Però a més, i en gene-
ral, produïm també per a altres en el marc del que s’entén com la 
divisió social del treball. Necessitem els béns que resulten del tre-
ball d’altres i els altres necessiten dels béns que resulten del nostre 
treball particular. Així, més que el mateix treball en el seu sentit 
concret —que encara podem considerar com el desgast d’energia 
física i mental amb una finalitat determinada—, la capacitat de 
treballar socialment és una de les pràctiques més formidables que 
caracteritza la nostra espècie. No sols farem coses, sinó que gene-
rarem dispositius i codis perquè aquestes coses siguen usufructua-
des per uns altres, al seu torn que usufructuem del treball d’altres; 
aquests dispositius i codis no estan en les coses materials, sinó que 
es constitueixen des de les relacions socials; formen part, seguint 
Bolívar Echeverría, de la dimensió semiòtica de la cultura així 
com, afegim nosaltres, de la seua dimensió pràctica. 

Les relacions humanes són socialment generades i regenerades 
a través de la interacció, sempre col·lectiva, entre els homes i les 
dones i el «món natural» del qual formen part; d’ací la dimensió 
eminentment pràctica —no únicament «estructural»— d’aquestes 
relacions, que a més és significativa, semiòtica, perquè produeix 
relacions i sentit i no únicament «coses», béns o productes.

En El capital, Marx ens mostra amb claredat la manera en què, 
a partir justament del treball social —que ja no pot reproduir-se 
autònomament a si mateix com a treball social—, es produeix 
l’acumulació de capital: l’apropiació privada per part d’uns del 
treball d’uns altres, que no és una altra cosa que l’explotació. Per 
això Marx explicarà que en el capitalisme aquests béns produïts es 
converteixen en mercaderies; és a dir, descriurà i analitzarà proces-
sos en els quals el treball social esdevé privat a partir de relacions 
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de producció mediades per la propietat jurídica privada dels mit-
jans de producció i per determinades relacions de força, en general 
associades a la monopolització del «dret a matar», que donen lloc 
a l’explotació. Hi ha ací una primera reducció per part de Marx, 
criticada sistemàticament per Federici, perquè ell, en concordança 
amb l’economia política clàssica considera que el treballador lliure 
existeix per si mateix —després del període de l’acumulació ori-
ginària que una vegada descrit queda situat en el passat—, de tal 
forma que el procés reproductiu sota el capital serà comprés com 
l’articulació de procés productiu i procés de consum, és a dir, no 
serà entés com un autèntic procés de producció tant de nous éssers 
humans com de relacions quotidianes per a garantir la reproduc-
ció de la vida humana i no humana.11

Ara bé, seguint amb l’argument previ, afirmem que les rela-
cions de producció capitalistes fetitxitzen l’activitat social presen-
tant els seus productes i creacions sota la forma de mercaderia, en 
la mesura en què l’intercanvi entre mercaderies es realitza a partir 
del valor de canvi, que no és una altra cosa que la determinació 
dels termes d’intercanvi d’un bé produït socialment, però apro-
piat privadament a partir del temps de treball socialment necessari 
per a produir aquest bé i intercanviar-lo per altres béns que siguen 
equivalents a aquest temps de treball socialment necessari. Aquest 

11  Una línia de reflexió que no explorarem en aquest treball però que s’obri a 
partir d’ací, són els termes i condicions de l’«explotació múltiple» dels processos 
reproductius, parafrasejant Navarro i la seua noció de «despulla múltiple»: 
l’explotació del treball pel capital que ocorre en el procés de producció de 
capital no és l’única explotació que ocorre sota el capital, justament, perquè 
l’explotació del treball «lliure» pel capital puga ocórrer, haurà d’enfilar amb 
un altre conjunt d’accions d’explotació específicament capitalista del conjunt 
d’activitats reproductives que habiliten l’existència d’aquest treball «lliure» 
(Navarro, 2012).
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procés d’intercanvi, al seu torn, està mediat per un equivalent ge-
neral que són els diners. Aquesta manera de produir i intercanviar 
permet l’apropiació de la plusvàlua, garanteix el control privat 
dels excedents i fomenta la recreació de tot el procés d’explotació 
que ja coneixem. El que volem destacar, a través de les afirmacions 
anteriors, és que l’intercanvi sota el domini del capital es realitza 
—socialment— des de la dictadura del valor de canvi, mesurat en 
un tipus específic de temps de treball socialment necessari i que 
interessa al capital en termes no de la utilitat del bé, sinó de la seua 
capacitat de ser intercanviable, de contindre un valor universal i 
acumulable que semble emanar del mateix bé i que no és una altra 
cosa que el desgast d’una força humana física i mental comuna a la 
producció de tots els béns. Això és el que Marx denomina treball 
abstracte.

En el capitalisme el treball abstracte és la condició perquè el tre-
ball es convertisca en treball social; la reducció de treballs concrets 
a una magnitud de valor mesura en temps de treball socialment 
necessari i el corresponent procés de fetitxització de la mercaderia 
són el que permet generar equivalències per a accedir a altres béns, 
i tot això és gestionat privadament que, al seu torn, consolida la 
forma específicament capitalista d’apropiació privada del plusva-
lor. Cal destacar ací i no oblidar mai, que el temps que constitueix 
la mesura del treball abstracte no és temps «natural» sinó que és el 
temps lineal, buit i homogeni (Benjamin, 2008 [1940]), que com 
a plaga parasita i obstrueix els múltiples processos reproductius 
pletòrics de ritmes i cicles discontinus i alternats.

Estem d’acord amb Holloway quan expressa que en el capi-
talisme «opera així una abstracció de l’acte de produir: tot el que 
importa és el valor produït» (Holloway, 2013: 16). Al capital el 
que li interessa és el treball abstracte per a accedir a l’equivalent 
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general: els diners, i així generar un procés d’acumulació amplia-
da. La finalitat, per tant, no és el valor d’ús. Llavors, en una socie-
tat capitalista, l’organització de la reproducció de la vida social no 
és un fi en si mateix; sinó un conjunt d’operacions per a accelerar 
la creació i la circulació del valor de canvi; el valor de canvi no pot 
existir sense el valor d’ús, però el segon queda subordinat a la dic-
tadura del primer. Això es veu clarament en els processos campe-
rols o indígenes de producció d’aliments, així com en els processos 
de producció autònoms que se centren en el valor d’ús dels seus 
productes i en les relacions que creen i afermen a partir d’això.

El treball abstracte esdevé, així, en la forma específicament ca-
pitalista mitjançant la qual el treball social se’ns presenta: és la 
corrupció del treball social, la que es converteix en treball per al 
capital i que fa que davant els nostres ulls la reproducció de la 
vida aparega com un component de la producció de mercade-
ries. En el capitalisme, el «progrés» o el «desenvolupament» té a 
veure amb això: amb l’acceleració vertiginosa de la producció de 
mercaderies, i si al final del dia aconseguim reproduir el nostre 
cicle vital, doncs, bé per nosaltres!; encara que això no ocórrega 
necessàriament.

Aleshores, quina és la diferència específica de la reproducció 
comunitària de la vida respecte a la que és habilitada pel capital? 
Considerem que un aspecte central —sense pretendre reduir la 
totalitat de la diferència a aquest aspecte— és la forma social que 
assumeix el treball concret —i particular— en les relacions comu-
nitàries. Si la forma que assumeix el treball social sota el capitalis-
me és la del treball abstracte, ocorre llavors que el treball concret 
queda despullat de la seua capacitat social; el valor d’ús és només 
la cosa en si, la seua materialitat, i la fi del treball concret, des de la 
plataforma del treball abstracte, és únicament la creació d’aquesta 
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cosa material: allò produït amb finalitats concretes és despullant 
ex ante de la capacitat de ser un treball per a altres; s’amputa o es 
dificulta el desplegament del seu caràcter social.

Per tant, la capacitat del valor d’ús de convertir-se en riquesa 
social, sota el capitalisme, és atribut únicament del treball abstrac-
te: la materialitat produïda pel treballador no li pertany perquè 
no pot concebre-la —més que de manera «limitada», «tancada» i 
«mediada»— també com un producte per a altres; és a dir, com 
a treball social més enllà del valor de canvi. Les relacions socials 
concretes, centrades en la reproducció material de la vida social, 
patiran un aixafament en la seua capacitat també de produir 
col·lectivament significat —amputació de la capacitat semiòti-
ca—, en la mesura que aquest amplíssim àmbit de la vida social 
siga definit pel capital a partir de les determinacions del valor de 
canvi. En paraules de Marx; «El cos mateix de la mercaderia, com 
el ferro, el blat, el diamant, etc., és, doncs, un valor d’ús o un bé»; 
«anomenem, succintament, treball útil [treball concret] al treball, 
la utilitat del qual es representa així en el valor d’ús del seu pro-
ducte, o en el fet que el seu producte siga un valor d’ús»; «en 
contradicció directa amb l’objectivitat sensorialment grollera del 
cos de les mercaderies, ni un sol àtom de substància natural forma 
part de la seua objectivitat com a valors [com a temps de treball 
socialment necessari]» (Marx, 2010 [1867]: 44, 51, 58).

Hem arribat ací a un punt crucial de la discussió contemporània: 
allò que fa referència a la tirania dels diners. Més enllà del fet pràctic 
d’aquesta tirania, el problema que s’expressa és un assumpte no de 
l’ordre del «mitjà» de la circulació, sinó de la manca de mesura per 
a pensar l’intercanvi concret de valors d’ús més enllà del capital. Va-
lors d’ús, insistim, que no són ni únicament ni principal coses, sinó, 
abans de res, vincles i relacions socials establides més enllà de figures 
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contractuals. És a dir, confrontem el problema que per a poder pen-
sar —i desplegar com a lluita— el caràcter social del treball concret 
—contra la tirania del treball abstracte imposat com a única mesura 
de l’intercanvi i de la riquesa social—, és necessari regenerar noves 
formes de mesura que aporten nous significats als intercanvis con-
crets de valors d’ús i, en general, als sempre asimètrics processos de 
reproducció de la vida. Com pot, doncs, el treball concret ser treball 
també per a altres? Únicament desplegant-se enmig d’una trama 
comunitària que organitza i mesura els seus intercanvis i obligacions 
d’una altra manera que no siga la tirania del treball abstracte.

Ara bé, en la reproducció de la vida social de les comunitats12 
i als pobles indígenes —i també en els esforços col·lectius autò-
noms de creació de béns i llaços contra i més enllà del capital— 
allò que entenem com a treball concret en el capitalisme no està 
despullat de contindre en si mateix una doble finalitat: la de la 
cosa mateixa que és el seu valor d’ús i la de ser un treball per a 
altres, el gaudi del producte resultat d’aquest treball és totes dues 
coses alhora. En aquest sentit, la funció del treball abstracte com a 
vehicle que converteix el treball concret —particular— en social, 
deixa de tindre sentit i, per tant, dins de la trama comunitària, 
també deixa de tindre sentit la diferenciació analítica entre treball 
concret i treball abstracte. El treball comunitari13 —com el de-

12  Evidencie’s la dificultat que trobem per a argumentar la reproducció de la 
vida comunitària. Primer va ser necessari exposar alguns trets de la reproducció 
de la vida sota el capital per a després, recentment, contraposar allò comunitari. 
La vocació totalitzant del capital és egocèntrica en el sentit que ens obliga a 
desprendre qualsevol anàlisi de la realitat social des dels seus termes. Això no 
és un fet menor, ha de ser tingut en compte, perquè forma part de la dificultat 
de la «inversió copernicana» en la comprensió de l’assumpte social en la qual 
estem obstinats.
13  Una altra veta per a acostar-nos a la mateixa problemàtica és seguir el fil a la 
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nominarem per a finalitats expositives— no està violentat per la 
separació que el procés de valorització exerceix sobre el treballador 
i el producte del seu treball. Podríem dir que és un treball en la 
seua «forma natural». El treball comunitari produeix béns comuni-
taris —els quals també transcendeixen la diferenciació entre valor 
d’ús i valor de canvi que constitueix la mercaderia— que estan 
carregats de finalitats per a satisfer necessitats biològiques i cultu-
rals a través del consum individual i col·lectiu —de la materialitat 
mateixa; i, al mateix temps, aquets béns comunitaris també tenen 
la finalitat de satisfer les necessitats d’altres a partir de la mateixa 
trama de sentit que generen —dimensió semiòtica de la cultura— 
per la qual cosa són «objectes» que estan dotats de sentit més enllà 
del valor de canvi.14

Podem parlar, llavors, d’un sistema de circulació i flux de béns 
comunitaris, en el qual els productes del treball —béns— poden 
ser intercanviats a partir de dispositius i codis establits per la ma-
teixa comunitat; aquests dispositius i codis —dimensió semiòtica 
de la cultura que desafia, també, l’ordre simbòlic dominant— són 
produïts i interioritzats en cadascun dels reiterats processos de 
treball comunitaris particulars com a part immanent de la seua 
finalitat. Resulta aleshores que aquest sistema de circulació i flux 

«producció del comú», és a dir, atendre els trets de les activitats col·lectives que 
es despleguen per a produir algun tipus de riquesa que s’usufructua en comú. 
«Treball comunitari» és una altra manera d’al·ludir a aquest mateix heterogeni 
i polimorf conjunt d’activitats. Gutiérrez (2015) i Linsalata (2015) s’ocupen 
àmpliament de la noció de «producció del comú».
14  Un exemple eloqüent d’aquesta classe de «béns comunitaris» són els castells 
de focs que adornen les festes comunitàries: són complexos artefactes destinats 
únicament a ser cremats durant la festa. Agraïm a Jaime Martínez Luna per 
insistir en aquest exemple durant el Coloquio sobre Reproducción Social de la 
Vida y Transformación Social, Puebla, 8 i 9 de setembre de 2014.
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de béns comunitaris, no sols permet la reproducció fisiològica o 
eminentment material dels membres de la comunitat, sinó que 
també genera i reafirma els seus mecanismes d’inclusió i repro-
dueix —reiterant— la socialitat d’aquesta: produeix ordre sim-
bòlic que dota de sentit les exuberants formes de reciprocitat de la 
vida comunitària.

Els específics dispositius i codis que organitzen la circulació i 
flux dels béns comunitaris defineixen una vegada rere una altra 
diferents maneres de l’intercanvi de béns a partir de l’establiment 
de termes de comparabilitat; no necessàriament d’equivalència. 
Aquests termes de comparabilitat a vegades poden fundar-se en 
la comparació de temps de treball a intercanviar (com en la mano 
vuelta o en l’ayni), però el que ha de quedar clar és que el treball 
comunitari no queda subordinat ni a la determinació abstracta de 
lapses mesurables de treball abstracte, ni del valor de canvi, sinó 
a la possibilitat de reproduir la vida comunitària: «En les formes 
comunals el temps de treball no sols no és una qualitat abstracta de 
l’activitat dels individus perquè està supeditada a formes rituals i 
simbòliques, sinó que a més aquest temps no existeix com a subs-
tància social de la riquesa ni forma d’intercanviabilitat; pel cap alt 
és un requisit material subjacent al sentit i finalitat de l’activitat dels 
individus» (García, 1995: 267, èmfasi original). L’ayni o la mano 
vuelta, per exemple, poden presentar-se com un intercanvi de tre-
balls particulars a partir de la quantificació estimada d’un temps 
de treball —una jornada de treball per una jornada de treball— 
no obstant això, el significat més profund d’aquest intercanvi està 
mediat pel sentit dels béns comunitaris a produir-se, començant 
pel reforçament dels llaços entre els qui intercanvien. És a par-
tir d’aquests intercanvis que confereixen caràcter social al treball 
concret, com es regenera i recrea, de forma cada vegada diferent 
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encara que anàloga, el llaç social entre els qui comparteixen una 
trama comunitària i, alhora, «pertanyen» a ella. L’organització i el 
gaudi de la festa, el conjunt de comportaments que asseguren el 
prestigi, la ratificació de vincles mitjançant pràctiques de compa-
dratge, etc., així com els llaços i compromisos que s’estableixen 
en moments de lluita; són totes elles, relacions carregades de sim-
bolisme que, primer de tot, tendeixen a reproduir i conservar els 
llaços socials de la comunitat. És aquesta manera de reproduir la 
vida, la que organitzarà —i potser determinarà— un sistema de 
flux de béns comunitaris i d’intercanvi de treball concret. Depe-
nent de l’específica malla cultural habilitada i reproduïda a través 
d’aquests intercanvis, existirà dins d’ella una lògica específica —
com a guia de la racionalitat— que permetrà un conjunt de càl-
culs i estratègies per a l’acompliment individual enmig de la trama 
(Gago, 2014). Són intercanvis que oscil·len entorn d’algun sentit 
d’equilibri coproduït en la mateixa acció.

Una vegada hem ordenat el que hem comentat fins ací: la pos-
sibilitat mateixa del treball comunitari —o d’activitats col·lectives 
per a la producció del comú— esdevé d’un procés dinàmic que 
gestiona i organitza la reproducció de la vida comunitària. El sis-
tema de circulació i flux de béns comunitaris no pot sorgir «del 
no-res» com se suposa que va sorgir la xarxa de comerç mercantil 
basat en l’intercanvi —abstracte— d’equivalents, que oculta el 
procés de destrossa de la capacitat de producció de riquesa con-
creta que sempre precedeix l’obertura de la circulació mercantil. 
Aquest sistema de circulació i flux de béns comunitaris tampoc 
consisteix en una sèrie de regles que s’estableixen d’una vegada 
i per sempre —com pretenen alguns etnògrafs positivistes—, i 
molt menys depén de l’altruisme dels membres de la comunitat. 
El sistema d’intercanvi i flux de béns comunitaris es funda, abans 
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que en qualsevol altra cosa, en la capacitat de decisió col·lectiva 
sobre allò a intercanviar i sobre els mateixos termes de l’intercanvi. 
Això justament és el que permet, una altra vegada en paraules de 
Bolívar Echeverría: la «politicitat» del procés reproductiu que in-
clou diversos sistemes de circulació i flux de béns que configuren 
una xarxa d’intercanvis materials i simbòlics.15

5. El poder i la capacitat de fer en la comunitat

Per a donar compte de la politicitat dels múltiples processos de 
treball col·lectiu que configuren la reproducció comunitària, con-
vé recordar a través de Foucault que «tota relació social és una 
relació de poder», en la mesura en què «tota relació social no és 
una altra cosa que el desplegament de certes capacitats en funció 
de determinades necessitats d’unes persones respecte a unes altres 
i que, perquè es realitzen, necessiten gestionar, regular, neutralit-
zar, afectar o destacar les capacitats i les necessitats d’altres, és a 
dir, “les conductes d’altres”» (Gutiérrez, 2001: 59). Podem formu-
lar una precisió no menys important: no tota relació de poder és 
una relació de dominació. Existeixen múltiples dispositius socials 
i mecanismes col·lectius que permeten generar equilibris a partir 

15  És clar que aquesta classe de xarxes comunitàries d’intercanvis —de vell 
i nou encuny— estan assetjades, sistemàticament, pel capital. Una de les 
tasques pendents, que en aquest document deixem únicament esbossada, és 
la que fa referència a l’aprofundiment de la noció d’equiparabilitat que guia 
aquests intercanvis; la qual cosa remet, tal com assenyalem anteriorment, a 
una noció renovada de «mesura» que no se cenyisca ni a la identitat numèrica 
—merament quantitativa— que funda la possibilitat d’enumerar i comparar 
sinó que explore la comparabilitat qualitativa d’altra banda, aquesta era una 
de les possibilitats intel·lectuals obertes en les albors de la modernitat com 
pot rastrejar-se del treball dels anomenats «erudits medievals», (Álvarez, 2012). 
Mesura i equiparació són nocions que poden encoratjar la reflexió renovada 
sobre sistemes dinàmics d’intercanvi que oscil·len entorn de l’equilibri; no al 
desequilibri sistemàtic com succeeix en la crematística del capital.
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de les asimetries socials existents; en cas d’operar aquests disposi-
tius, les relacions de poder entre diferents seran fluides, podran ser 
reconfigurades una vegada rere una altra i podran oscil·lar entorn 
equilibris sempre renovats. En contrast amb això, pot succeir que 
determinades relacions de poder es cristal·litzen i es tornen rígi-
des i fixes, i donen pas a una classe de vincles no sols asimètrics 
sinó fortament jeràrquics: classes de relacions en les quals un pol 
dirigeix les conductes d’uns altres i els qui es concentren en l’altre 
pol «accepten ser dirigits». Aquesta cristal·lització i fixació és la 
gènesi d’una relació de dominació —que en general s’expressa en 
la llei— mitjançant la qual es concentra i diposita la capacitat de 
decisió sobre qüestions que concerneixen a tots dos pols de la rela-
ció, en només un d’ells. «En la forma comunitària de la política la 
sobirania social no es delega sinó que s’exerceix directament. No 
es parteix d’un fet contractual de lliurament (i hipoteca) de la vo-
luntat individual, sinó que els mecanismes de gestió de l’assumpte 
comú es construeixen a partir dels acords entre subjectes concrets 
que comparteixen activitats i destinacions» (Gutiérrez, 2001: 70); 
encara que aquests subjectes són diferents entre si i disposen de 
capacitats també diferents.

En les trames comunitàries, les activitats de les quals se cen-
tren en garantir la satisfacció de les necessitats de la reproduc-
ció social o a ampliar les possibilitats de la seua satisfacció (note’s 
que no estem parlant, des de cap punt de vista, ni únicament ni 
principal de qüestions de «supervivència»), les relacions de poder 
són eminentment fluides i discorren a partir d’acords que obliguen. 
És a dir, la pertinença a una trama comunitària no «concedeix 
drets» sinó que «obliga a fer-se càrrec» d’una part de les deci-
sions col·lectives; és més, és el compliment dels acords deliberats 
i produïts col·lectivament, la qual cosa garanteix la pertinença de 
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cadascú a la trama comunitària. El contrast entre aquesta forma 
d’allò polític i de la política amb l’anomenada «democràcia for-
mal» és complet: l’únic dret que la democràcia formal no conce-
deix perquè es basa en la delegació, és el dret fonamental de la tra-
ma comunitària, encara que en ella aquest dret s’expressa com una 
obligació. Obligació d’assumir les necessitats a satisfer, a deliberar 
amb els altres sobre com fer-ho, d’encarregar-se col·lectivament 
de la seua execució, etc. Obligació d’«acordar col·lectivament», 
obligació de generar consens com a condició de possibilitat de la 
reproducció. Així, la manera en què s’establiran i restabliran per-
manentment acords entre els membres d’una trama comunitària, 
a partir de marcs de significació propis sempre susceptibles d’ajust, 
és l’específica pràctica social que torna impossible la solidificació-
cristal·lització de les relacions de poder: és una gestió compartida 
del que es «pot» —en termes de poder fer—, del que els altres i 
un mateix pot-podem fer. Dins d’aquest dispositiu polític ningú 
té el monopoli de la decisió i ningú delega la seua capacitat de 
produir —en conjunt amb uns altres— la decisió. Cadascú manté 
autonomia i sobirania sobre la seua «quota proporcional de po-
der», encara que això sí, cap compta amb «poder» —no compta 
amb cap capacitat— si no el desplega col·lectivament a partir de 
la trama. La politicitat concreta i col·lectiva que es genera en la 
trama comunitària és, també, una dimensió específica de la pro-
ducció del comú que es basa en una dimensió específica del treball 
comunitari: el «servei» o treball per al comú. Caxq´ol és el terme 
específic en quitxé per a al·ludir a aquesta classe de treball comu-
nitari eminentment concret.

En contrast amb l’anterior, el treball abstracte és el vehicle per 
a la monopolització de la capacitat de decidir sobre els processos 
de producció. L’abstractalització del treball habilita un mecanisme 
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específic de concentració del poder a partir, sobretot, de controlar 
i configurar el temps vital. Les úniques maneres d’apropiar-se pri-
vadament del producte d’un procés de producció social són o bé la 
coerció —clàssics exemples d’això són l’esclavitud o la imposició 
de tributs— o la separació violenta del procés de treball en treball 
concret i treball abstracte, en el qual el treballador queda alienat del 
producte del seu treball concret i la seua reproducció a la disposició 
del valor de la seua força de treball, per exemple, del treball abstracte 
homogeni quantificable en temps. La solidificació de les relacions 
de poder —la dominació— en el capitalisme, permet la monopo-
lització de la decisió sobre el procés de producció i, per tant, la siste-
màtica i creixent separació del treball abstracte i del treball concret. 
Aquesta monopolització és la base de la forma estatal de la política.

Per la seua banda, el treball comunitari, en contraposició a 
l’anterior, es funda en la producció col·lectiva de significats (con-
crets) que organitzen els processos de treball i l’usdefruit dels pro-
ductes del treball social; s’obri llavors, de manera immediata, una 
dimensió política social on discorren les contradiccions i tensions 
pròpies de l’activitat col·lectiva, i on també es regula i conté la vio-
lència. Així, és possible la producció col·lectiva de significats per 
a regular tant la producció com els intercanvis dels productes del 
treball social, a través dels dispositius i codis compartits, heretats i 
reactualitzats per la mateixa trama comunitària que es reprodueix. 
Per aquest motiu és possible documentar i reflexionar sobre les 
diverses estratègies pràctiques d’autoregulació comunitària, com a 
oscil·lacions i ajustos dinàmics entorn de l’equilibri.

Quan es produeixen béns comunitaris dins d’una trama social 
centrada en la conservació i ampliació de les possibilitats de re-
producció de la vida, aquests béns comunitaris passen a ser part 
del flux social de relacions i béns útils —flux social del fer?— que 
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s’intercanvien i distribueixen entre els membres de l’entramat co-
munitari. Fins i tot sent part d’aquest flux social, els béns comu-
nitaris no es despersonalitzen com succeeix amb els valors d’ús 
convertits en mercaderia, continuen sent expressió de treballs 
concrets: de treballs amb nom i cognom, amb lloc d’origen i signi-
ficat propi. La possibilitat d’usufructuar —des de dins de la trama 
reproductiva— els béns d’aquest flux queda determinada per la 
participació del treball que aporten els seus membres; i és sempre 
objecte d’agudes i difícils controvèrsies que encausen equilibris 
sempre difusos i contenciosos que configuren l’àmbit específi-
cament polític d’allò comunitari;16 és a dir, atorguen capacitats 
d’autoregulació a la trama comunitària centrada en la reproduc-
ció. Emfasitzem que parlem de processos d’autoregulació de les 
persones i dels seus treballs, i de cap manera de la suposada au-
toregulació de l’intercanvi de mercaderies fetitxitzades, indepen-
dents del seu treball concret, com argumenten els qui promouen 
el que s’anomena «lliure mercat».

16  «De cadascú segons les seues capacitats i a cadascú segons les seues 
necessitats» és, al nostre judici, una frase marxista incompleta, ja que assumeix 
un supòsit axiològic des dels diversos particulars en un món comunista. La 
pregunta immediata que pot fer-se és què passa si algú decideix que les seues 
capacitats són nul·les i les seues necessitats enormes? Exhibeix clarament la 
feblesa de la formulació. Marx, segurament, no entenia la qüestió de manera 
simplista –encara que molts dels seus seguidors sí que ho van fer. No obstant 
això, el que argumentem és que la producció de béns comunitaris i l’usdefruit 
d’aquests béns és evidentment possible si, i només si, existeix un procés de 
producció d’equilibris en el temps a partir de la capacitat social de producció 
col·lectiva de decisions polítiques, és a dir, «acords que obliguen»; els quals, 
a la llarga habiliten l’autoregulació de la mateixa trama que assaja i desplega 
les seues formes específiques de reproducció. D’altra banda, aquesta manera 
d’entendre la producció de béns comunitaris ens permet descartar el tan poc 
fèrtil i metafísic debat sobre si els éssers humans són bons o dolents, si són 
egoistes o no «per naturalesa».
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Una última idea sobre aquesta qüestió és que, si bé els equi-
libris que una vegada rere una altra es reactualitzen en l’àmbit 
específicament polític de la trama de reproducció comunitària 
poden contindre (ocasionalment) intercanvis basats en equiva-
lències; usualment solen desplegar-se en termes d’equiparar di-
ferències per a, justament, equilibrar-les. Això significa que poden 
ocórrer usdefruits similars (equiparables) a partir de treballs total-
ment dissímils, com és el cas del treball dels ancians i dels joves. 
L’important ací és entendre que aquests equilibris són establits 
a partir d’acords comuns —produïts en comú i que obliguen a 
tots— que a més, són fluids, és a dir, els termes dels quals són 
redefinits permanentment en reiterades accions de deliberació per 
a garantir la reproducció col·lectiva i, també, la reproducció par-
ticular de cadascun dels seus membres. El treball comunitari és la 
condensació d’aquests processos de reiterada producció col·lectiva 
de decisions, per la qual cosa permet la modificació i regenera-
ció sistemàtica del flux d’intercanvi i distribució dels béns que 
tenen alguna utilitat per a uns altres, aquests béns estan prenyats 
de sentits diversos i múltiples que provenen dels diversos acords 
en comú, és a dir, de la capacitat col·lectiva d’autoregulació que fa 
inviables unes altres formes de reproducció de la vida centrades en 
l’acumulació de valor.17

17  En un altre treball, Gutiérrez està desenvolupant un argument sobre la 
necessitat d’entendre la «capacitat d’autoregulació» com «una propietat de certs 
sistemes complexos, de la seua dinàmica. D’ací ve que els sistemes complexos, en 
particular els sistemes vius —que són sistemes complexos molt interessants— 
a partir de la seua capacitat d’autoregulació, simultàniament es conserven i 
es transformen a si mateixos: es conserven perquè, en general, reiteren la 
dinàmica que els distingeix i caracteritza; és a dir, porten avant els intercanvis 
de la mateixa manera a través de la qual van aconseguir estabilitat dinàmica. 
Però al mateix temps, en cas d’alteració de les condicions d’intercanvi amb 
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Vist així, el procés reproductiu comunitari es funda en una exi-
gència tibant i sempre exigent de reactualització que conjuga de 
manera dinàmica els processos eminentment productius (econò-
mics) i les activitats polítiques. No hi ha escissió entre aquests dos 
àmbits de la vida social. I, d’altra banda, sota aquesta perspectiva 
no es requereix d’un marc axiològic o normatiu ex ante: ni els 
comuners fan les coses de determinada manera perquè són «bons» 
per naturalesa, ni la vida social és una cosa idíl·lica i exempta de 
tensió. El que es destaca és la rellevància de reflexionar i afavorir 
maneres d’organitzar la vida social i d’assegurar possibilitats de la 
seua reproducció en termes totalment diferents als que imposa la 
dinàmica del capital i els seus cicles interminables d’acumulació, 
plens de bucles autoreforçants de la concentració de la riquesa a 
partir de l’eix organitzador de la propietat privada sostinguda en 
l’abstracta noció d’«individu» autònom.

Aclarim una vegada més que no estem tractant d’argumentar 
l’existència d’aquesta mena de relacions socials comunitàries ni de 
la dinàmica que les regenera, al·ludint a algun «estat de puresa»; 
ens anima més aviat, comprendre amb la major claredat possible 
i amb cert marge de formalitat, certes formes del «fer» específica-
ment humanes que s’afermen en la satisfacció de necessitats vitals, 
i que dibuixen trames comunitàries centrades en la reproducció 
de la vida. En analitzar casos específics sempre poden trobar-se si-
tuacions en les quals els equilibris ambicionats reprodueixen des-
igualtats i jerarquies o, el que és el mateix, on existeixen tendèn-
cies cap a la solidificació de certes relacions de poder. No obstant 
això, també és cert que aquestes rigideses i cristal·litzacions poden 

l’exterior, tenen també la capacitat de realitzar modificacions sobre si mateixos, 
a fi d’aconseguir nous equilibris» (Gutiérrez, 2014).
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ser enfrontades des de la mateixa dinàmica comunitària que ten-
deix a reactualitzar-se permanentment, desplegant processos auto-
regulatoris que s’encapritxen a dispersar sistemàticament el poder 
(Zibechi, 2006). Aquesta capacitat l’entenem com un marcador 
de la vitalitat de la trama comunitària.

6. Comunitat i vocació totalitzant del capital

Arribem, finalment, a una nova pregunta: com entendre la dinà-
mica comunitària dins del món del capital mundialitzat? Si pen-
sem la lògica totalitzant del capital que assetja allò comunitari 
hem de donar compte de la lògica de la subsumpció del treball 
comunitari des de la mateixa trama comunitària en el seu conjunt; 
és a dir, no des dels processos individualitzats de subsumpció del 
procés de treball immediat que el capital imposa: subsumpció for-
mal i real del procés de treball immediat. Efectivament, el capital 
s’apropia de treball comunitari i el converteix en plusvàlua que 
serà afegida a la massa global de plusvalor, fet que generarà un 
procés d’explotació en la comunitat, sense comptar amb la pro-
pietat dels mitjans de producció i encara menys implantant un 
procés de treball específicament capitalista. En aquest sentit ens 
resulta fèrtil recuperar algunes idees d’Armando Bartra (1979), 
qui les exposa en el seu intent de fer intel·ligible l’especificitat 
del procés d’explotació camperola, encara que ací les reprenem 
d’una altra manera, inscrivint-les en l’argument que fins ara hem 
exposat.

En primer lloc, s’ha de parlar d’una explotació en què el 
procés de treball no està controlat pel capital, on ni els mitjans 
de producció ni el producte final del procés de treball ens 
pertanyen. Aleshores, com es pot produir un procés d’explotació 
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sota aquestes condicions? La resposta se sosté en la diferència 
qualitativa —una altra vegada la qüestió de la mesura!— existent 
entre els béns i valors d’ús produïts pel treball comunitari i les 
mercaderies produïdes pel capital. Els primers estan determinats 
per la seua utilitat i significat concret, mentre que les segones 
ho estan per la seua propietat de ser portadores de plusvalor. 
Als qui formen part d’una comunitat, els interessa accedir a 
valors d’ús que no estan produïts en l’interior de la comunitat, 
mentre que al capital li interessa realitzar la plusvàlua. És aquesta 
diferència qualitativa entre els productes del treball —que en el 
mercat del capital apareixen de manera indiferenciada— el que 
permet que aquells béns comunitaris col·lapsen en unitats de 
mesura alienes: preus! És a dir, quantitats abstractes de valor que 
poden no incorporar la quota mitjana de guany i, fins i tot, en 
molts casos, poden ser venuts a preus per davall dels costos de 
producció, ja que el càlcul intern a la producció comunitària es 
funda en el valor d’ús. «La condició de l’explotació es compleix 
en el procés de producció, ja que aquest es desenvolupa amb 
vista a la reproducció i amb mitjans que no han cobrat la forma 
lliure del capital, però l’explotació es consumeix en el mercat on 
el llaurador transfereix el seu excedent a través d’un intercanvi 
desigual» (Bartra, 1979: 89).18 Aquesta és la base de l’explotació 
«múltiple» d’allò comunitari, encara que també constitueix 
la seua possibilitat d’existència enfront del capital en termes 
de subsistència material. Per exemple, en la mesura en què la 
comunitat produeix una gran massa de béns que no entra en 
el mercat del capital, i que manté la seua forma comunitària de 

18  En el mateix text de Bartra es poden consultar altres formes d’explotació, 
no únicament la relacionada amb la venda de productes per a llaurar, encara 
que la lògica és la mateixa.
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distribució, la comunitat pot continuar reproduint les condicions 
de la seua vida material, encara que això implique cedir una 
part del seu excedent al capital, però mai tot.19 Per aquest 
motiu, els entramats comunitaris quasi mai estan totalment i 
completament desposseïts —com ocorre en el discurs vulgar 
sobre la despossessió completa de l’obrer, que oculta qualsevol 
tipus de riquesa generada i regenerada, quasi sempre per dones, 
en l’àmbit domèstic, és a dir, reproductiu de la classe obrera—, 
sinó que aconsegueixen acumular col·lectivament bases materials 
que els permeten enfrontar situacions adverses, des de desastres 
climatològics fins a processos de lluita de llarg recorregut, en 
els quals aquesta xicoteta porció de riquesa material concreta 
exerceix com un matalàs que permet redirigir la força humana 
destinada al treball productiu.

Així doncs, seria més convenient parlar de processos de sub-
sumpció general20 del treball comunitari, ja que no han ocorregut 
o no completament, processos de subsumpció formal ni real dels 
processos de reproducció de la vida comunitària. És a dir, el capital 

19  Clarament, això no sempre és possible, en molts casos es donen situacions 
de reproducció restringida, en la qual es generen processos de pauperització 
contínua que poden fer que en un determinat moment la reproducció de la 
comunitat es torne inviable.
20  Bartra desenvolupa la idea de subsunció general del treball de llaurador en 
el capital a partir de la següent explicació plantejada per Marx: «És això al que 
denomine subsumpció formal del treball en el capital. És la forma general de 
tot procés capitalista de producció, però és alhora una forma particular respecte 
a la manera de producció específicament capitalista, desenvolupada, ja que 
l’última inclou la primera, però la primera no inclou necessàriament la segona» 
(Marx, 2009 [1866]: 54). La subsumpció formal implica una subsumpció 
particularitzada en la producció de capital, mentre que la subsumpció general 
comportaria la possibilitat del capital de subsumir el que no és capitalista, en 
aquest cas, allò comunitari.
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aconsegueix valorar un conjunt heterogeni de processos de treball 
que no tenen com a objectiu la producció de plusvalor, però ho fa 
a través del setge de formes de reproducció de la vida social i a par-
tir de mecanismes «impropis» de la seua lògica; la mera existència 
de la comunitat deforma el procés d’explotació capitalista,21 no 
l’elimina però el condiciona. Per aquest motiu també podem re-
flexionar sobre processos d’«explotació múltiple»; encara que, tot 
i el setge, les comunitats continuen reproduint-se també —encara 
que òbviament no de manera exclusiva— per fora i en contra del 
capital. I, a més, a partir dels seus propis processos d’autoregulació 
política, produeixen i ajusten, una vegada rere una altra, mecanis-
mes per a continuar reproduint-se com a entramats comunitaris 
tot i el capital i en lluita quotidiana contra ell.

7. Tornar a la transformació

La transformació social pensada en clau comunitària ens permet 
entendre, per tant, que el capitalisme no és mai total, malgrat la 
seua lògica totalitzant; que en el present es dibuixen i despleguen 
diferents maneres de reproduir la vida que no són —o no total-
ment— regides per les relacions capitalistes. Per aquest motiu els 

21  Es pot entendre la subsumpció general com un procés de dominació 
gestionat, fins a un cert punt, des de tots dos pols de la relació. En alguna 
mesura els entramats comunitaris, si bé solen veure’s obligats —per la sèrie de 
setges, tancaments i despulles dels quals són objecte— a accedir a mercaderies 
produïdes pel capital, també tenen una certa capacitat de determinar les 
condicions de la seua subsumpció al capital almenys de dues maneres: d’una 
banda, a partir dels seus propis processos d’autogestió i autoregulació col·lectiva, 
els quals limiten al capital en la seua intenció d’apropiar-se de tota l’energia 
produïda pel treball comunitari. De l’altra, adopten i adapten determinades 
mercaderies i sabers que els són rellevants o útils.
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diversos i sistemàtics esforços col·lectius per a garantir les possibi-
litats de reproducció de la vida impliquen, sempre, lluita contra el 
capital, confrontació i antagonisme a diferents nivells.

La manera com els entramats comunitaris, en els seus reiterats 
cicles reproductius, s’enfronten al capital passa per establir límits 
a la seua ampliació i produir col·lectivament «capacitat de veto» 
als seus plans i projectes d’acumulació ampliada, fet que desorga-
nitza els seus ritmes laborals i, abans de res, conserva i regenera 
vincles socials concrets i relacions socials orientades a reproduir la 
vida transformada en termes comunitaris. Això expressa una lluita 
sense quarter per a eludir i confrontar la subsumpció formal i real 
dels diversos processos de treball comunitaris i, al seu torn, im-
plica establir un veto a l’intent estatal d’expropiar la capacitat de 
produir decisions col·lectives. En aquest sentit, el telos, o l’horitzó 
de desig que media la lluita comunitària, és el desplegament de la 
seua pròpia manera de reproduir la vida, és ampliar la seua capa-
citat de transformació. En aquest sentit, la revolució social no té 
res a veure amb transformar d’una vegada i per sempre les coses 
a partir d’imaginaris preconcebuts, sinó que es converteix en una 
revolució per allunyaments successius o per distorsions recurrents, és a 
dir, al·ludim a un procés en el qual importa el pathos i no tant el 
moment en el qual tot queda convertit en una altra totalitat. La 
transformació social quotidiana i desplegada en lluites de diferents 
escales comporta aleshores el desplegament de diverses maneres de 
reproduir allò comunitari que no sols veten la lògica totalitzant 
del capital, sinó que a poc a poc assetgen —des de l’altre costat de 
l’antagonisme social— les relacions socials que s’estableixen per 
i per a l’acumulació del capital. Un exemple d’això van ser les 
successives onades d’insurrecció i mobilització que es van viure 
a Bolívia, a l’Equador, a l’Argentina, a Mèxic i en moltes altres 



parts d’Amèrica Llatina durant l’última dècada i mitja. Nosaltres 
pensem que val la pena continuar pensant des d’aquestes capaci-
tats desplegades i reflexionar sobre les finalitats i anhels que van 
resplendir en els moments més enèrgics de les lluites.
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2. Comuns contra i més 
enllà del capitalisme
George Caffentzis i Silvia Federici

Cada vegada més, el terme «comú» té una major presència en el 
llenguatge polític, econòmic i fins i tot en l’immobiliari. Dreta i 
esquerra, neoliberals i neokeynesians, conservadors i anarquistes 
utilitzen el concepte en les seues intervencions. El Banc Mundial 
va acollir el terme quan, a l’abril de 2012, va dictaminar que tota 
investigació que portara el seu segell havia de ser «de lliure accés 
mitjançant una llicència Creative Commons. Organització sen-
se ànim de lucre les llicències de la qual per drets d’autor tenen 
com a objectiu afavorir un major accés a la informació a través 
d’Internet» (Banc Mundial, 2012). Fins i tot The Economist, un 
paladí del neoliberalisme, ha acollit l’ús d’aquest terme a través 
dels elogis abocats sobre Elinor Ostrom —degana d’estudis sobre 
el comú— en el seu obituari:

A ulls d’Elinor Ostrom, el món posseïa una gran quantitat de sentit 

comú. La gent, sense res sobre el que secundar-se, crearia formes racio-

nals de supervivència i d’enteniment. Encara que el món tinguera una 

quantitat limitada de terres cultivables, de boscos, d’aigua o de peixos, 

seria possible compartir-ho tot sense esgotar-ho i cuidar-ho sense ne-

cessitat d’enfrontaments. Mentre altres autors van parlar de la tragèdia 

dels comuns amb pessimisme, centrant-se tan sols en la sobrepesca o 

l’explotació agrícola en una societat de cobdícia rampant, Ostrom, amb 

les seues sonores riallades, es va convertir en una alegre força opositora 

(The Economist, 2012).
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Finalment, és difícil ignorar l’ús tan habitual que es fa del concep-
te «comú» o «béns comuns» en l’actual discurs immobiliari sobre 
els campus universitaris, els centres comercials i les urbanitzacions 
tancades. Les universitats elitistes que exigeixen als estudiants ma-
trícules anuals de cinquanta mil dòlars, es refereixen a les seues bi-
blioteques com a «centres comuns d’informació». En la vida social 
contemporània, sembla que és llei que com més s’ataca els comuns, més 
fama aconsegueixen.

En aquest article examinem les raons darrere d’aquestes ten-
dències i plantegem algunes de les principals preguntes que en-
fronten hui dia els comunitaristes anticapitalistes:

- A què ens referim quan parlem de «comuns anticapitalistes»?

- Com podem crear, a partir dels comuns que naixen de la nostra 
lluita, una nova manera de producció que no estiga basada en 
l’explotació del treball?

- Com podem previndre la cooptació dels comuns i la seua con-
versió en plataformes des de les quals la classe capitalista decadent 
puga refer les seues fortunes?

Història, capitalisme i comuns

Comencem amb una perspectiva històrica, tenint en compte que 
la història en si mateixa és un bé comú, sempre que les veus que la 
narren siguen diverses —fins i tot quan revele les maneres en què 
hem sigut dividits. La història és la nostra memòria col·lectiva, el 
nostre cos estés que ens connecta amb un ampli món de lluites 
que atorguen significat i poder a la nostra pràctica política.

La història ens demostra que «produir comú» és el principi 
mitjançant el qual els éssers humans han organitzat la seua exis-
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tència durant milers d’anys. Tal com ens recorda Peter Linebaugh, 
difícilment existeix una societat on el comú no estiga en el seu si 
(Linebaugh, 2012). Encara hui dia existeixen molts sistemes de 
propietat comunal en una gran quantitat de llocs del món, sobre-
tot a Àfrica i entre les comunitats indígenes de Llatinoamèrica. 
Així, quan esmentem el principi del «bé comú» o parlem de «co-
muns» com a formes teòriques o existents de riquesa compartida, 
no ens estem referint únicament a experiments a petita escala. 
Parlem de formacions socials a gran escala que antigament tenien 
dimensió continental, com ara les xarxes de societats comunals 
que existien a l’Amèrica precolonial, que s’estenien des del Xile 
actual fins a Nicaragua i Texas, connectades mitjançant una gran 
varietat d’intercanvis culturals i econòmics. A Anglaterra, la terra 
comunal es va mantindre com un factor econòmic important fins 
a començaments del segle XX. Linebaugh estima que en 1688 
un quart de l’extensió total d’Anglaterra i Gal·les era de caràcter 
comunal (Linebaugh, 2008). No obstant això, després de més de 
dos segles de tancaments es va aprofundir en la privatització de 
milions d’hectàrees, segons l’11a Edició de l’Enciclopèdia Brità-
nica, en 1911 la quantitat de terra comunal que va subsistir re-
presentava entre un milió i mig i dos milions d’hectàrees, a penes 
el cinc per cent del total del territori anglés. A la fi del segle XX 
les terres comunals tan sols abastaven el tres per cent del total 
d’aquell territori (Naturenet, 2012).

Aquestes consideracions són importants a fi de dissipar la 
creença que una societat basada en béns comuns és una utopia 
o que tan sols poden ser projectes a petita escala, inadequats per 
a brindar les bases d’un nou model de producció. No sols hi ha 
hagut comuns des de fa milers d’anys, sinó que encara conservem 
elements d’una societat basada en ells, encara que estiguen sota 
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setge constant, ja que el desenvolupament capitalista requereix 
la destrucció de propietats i relacions comunals. Marx va parlar 
d’acumulació «primitiva» o «originària» fent referència als «tan-
caments» dels segles XVI i XVII, els quals van ser responsables de 
l’expulsió dels llauradors europeus de les seues terres, l’acte que 
va donar naixement a la moderna societat capitalista. Però hem 
aprés que això no va ser un fet aïllat, circumscrit espacialment i 
temporal, sinó un procés que es manté viu hui dia (Midnight No-
tes Collective, 1990). L’«acumulació primitiva» és l’estratègia a la 
qual la classe capitalista recorre sempre en temps de crisi, quan ne-
cessita reafirmar el seu domini sobre el treball, i amb l’arribada del 
neoliberalisme aquesta estratègia s’ha aprofundit, de manera que 
la privatització s’ha estés a tots els àmbits de la nostra existència.

Vivim en un món en el qual tot, des de l’aigua que bevem fins 
a les nostres cèl·lules o el nostre genoma, té un preu i no s’escatima 
cap esforç amb la condició d’assegurar que les empreses tinguen el 
dret d’acaparar els últims espais lliures de la Terra, obligant-nos a 
pagar per a tindre accés a aquests. No són només les terres, boscos o 
pesqueres que s’utilitzen per a finalitats comercials en el que sembla 
ser un nou «acaparament de terres» sense precedents. De Nova Del-
hi i Nova York a Lagos i Los Ángeles, l’espai urbà s’està privatitzant; 
exercir la venda ambulant, asseure’s en la vorera o fer exercici a la 
platja sense pagar s’està prohibint. Els rius passen a ser embassa-
ments, es talen els boscos, l’aigua i els mantells aqüífers s’embotellen 
per a ser venuts, els sabers tradicionals són saquejats mitjançant lleis 
de propietat intel·lectual i les escoles públiques es converteixen en 
empreses de lucre. Això explica per què la idea del comú resulta tan 
atractiva per al nostre imaginari col·lectiu: la seua desaparició expan-
deix la nostra consciència de la seua existència, de la seua importància i 
augmenta el nostre desig de conéixer més sobre aquest tema.
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Comuns i lluita de classes

Malgrat tots els atacs rebuts, el comú no ha deixat d’existir. Com 
diu Massimo De Angelis, sempre hi ha hagut comuns «fora» del 
capitalisme que han exercit un paper clau en la lluita de classes, 
alimentant el pensament radical, així com els cossos de molts co-
muners (De Angelis, 2007), les societats d’ajuda mútua del segle 
XIX són un exemple d’això (Bieto, 2000). El que resulta encara 
més important és que continuen sorgint nous tipus de comuns; 
del «programari lliure» al moviment d’«economia solidària», està 
sorgint tot un món de noves relacions socials que es basen en 
el principi de compartir en comú (Bollier and Helfrich, 2012), 
reafirmant-se en l’observació que el capitalisme no té res més a 
aportar-nos excepte misèria i divisions. De fet, en aquests temps 
de crisi permanent i atacs continus a les ocupacions, els salaris 
i els espais socials, la construcció de comuns —com ara bancs 
de temps, jardins urbans, agricultura sostinguda per la comuni-
tat, cooperatives d’aliments, monedes locals, llicències Creative 
Commons o barates— representa una manera de supervivència 
essencial. A Grècia, en els últims dos anys, mentre els salaris i les 
pensions han patit retallades del trenta per cent i la desocupació 
entre els joves ha arribat al cinquanta per cent, han sorgit diverses 
formes d’ajuda mútua, com ara serveis sanitaris sense cost, distri-
bució gratuïta d’allò produït per agricultors en centres urbans i 
serveis de «reparació» de cables desconnectats per falta de paga-
ment.

No obstant això, les iniciatives comunals no són més que dics 
enfront del torrent neoliberal que amenaça el nostre manteni-
ment. Aquestes iniciatives són la llavor, l’embrió d’una manera de 
producció alternativa que encara s’està gestant. Aquest és el pris-
ma amb el qual també hauríem de mirar els moviments emergents 
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d’ocupació de terres en moltes perifèries urbanes, símbols «des-
connectats» de l’increment de la població urbana de l’economia 
formal mundial, que es reprodueix fora del mercat i de l’estat (Zi-
bechi, 2012).

La resistència dels pobles indígenes americans enfront de la 
contínua privatització de les seues terres i les seues aigües ha do-
nat un nou impuls a la lluita pels comuns. Mentre els zapatistes 
s’alçaven exigint una nova constitució que reconeguera la propie-
tat col·lectiva, un fet que el govern mexicà va ignorar, en 1999 la 
Constitució veneçolana reconeixia el dret dels pobles indígenes a 
utilitzar els recursos naturals de les seues regions. També a Bolívia, 
en 2009, una nova constitució reconeixia la propietat comunal. 
No esmentem aquests exemples per a declarar que confiem en 
la maquinària legal de l’estat com a promotor de la societat de 
comuns que desitgem, sinó per a destacar la força amb la qual 
s’ha exigit, des de les capes més baixes, la creació de noves formes 
de sociabilitat, organitzades en funció del principi de cooperació 
social i la defensa de les formes de comunalisme ja existents. Com 
han mostrat Raquel Gutiérrez (2009) i Raúl Zibechi (2012), la 
«Guerra de l’aigua» de l’any 2000 a Bolívia no haguera sigut pos-
sible sense la complexa xarxa de relacions socials que van propor-
cionar els ayllus i altres sistemes comunals aimares i quítxues de 
regulació de la vida.

Les iniciatives de les dones de baix han exercit un paper especial 
en aquest context. Tal com ha anat demostrant una creixent litera-
tura feminista22, a causa de la seua precària relació amb l’ocupació 

22  Per a una revisió del paper de les dones en la construcció de formes de 
reproducció social cooperatives, recomanem veure Federici (2010). Veure 
també Shiva (1989; 2005), així com Bennholdt-Thomsen i Mies (1999).
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remunerada, les dones sempre han tingut un major interés en la 
defensa de la naturalesa comuna i en moltes regions han sigut les 
primeres a eixir en contra de la destrucció de l’entorn: han lluitat 
contra l’explotació forestal, contra la venda d’arbres amb finalitats 
comercials i la privatització de l’aigua. Les dones també han donat 
vida a diferents mètodes per a posar en comú els recursos, com ara 
les «tontinas», una de les activitats més antigues i difoses de banca 
popular que encara persisteixen. Aquestes iniciatives s’han mul-
tiplicat des dels anys setanta quan, com a resposta a l’efecte dels 
plans d’austeritat i la repressió política en diversos països com Xile 
o l’Argentina, les dones es van unir per a crear formes comunals 
de reproducció social, per a poder augmentar els seus pressupostos 
i, al mateix temps, trencar la sensació de paràlisi que l’aïllament i 
la derrota produïen. A Xile, després del colp d’estat de Pinochet, 
les dones es van iniciar amb els menjadors populars, cuinant de 
manera col·lectiva als seus barris per a alimentar les seues famílies 
i els membres de la comunitat que no tenien recursos suficients. 
L’experiència dels menjadors populars va ser tan poderosa com per 
a trencar la cortina de por que havia descendit sobre el país des-
prés del colp d’estat. El govern els va prohibir, va enviar la policia 
a destruir les olles comunes i va acusar les dones de comunistes 
(Fisher 1993). D’una manera o altra, aquesta és una experièn-
cia que s’ha repetit al llarg dels anys huitanta i noranta en molts 
llocs de Llatinoamèrica. Tal com indica Zibechi (2012), al Perú i 
Veneçuela han aparegut milers d’organitzacions populars, coope-
ratives i espais comunitaris per a tractar assumptes com el menjar, 
la terra, l’aigua, la salut o la cultura, en la seua majoria organitzats 
per dones. Aquests espais han establert les bases per a un sistema  
de producció cooperatiu basat en el valor d’ús que opera de ma-
nera autònoma enfront de l’estat i el mercat. També a l’Argentina, 
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confrontades amb la proximitat del col·lapse financer en 2001, les 
dones van eixir al carrer i van «comunalitzar» les carreteres i els 
barris, portant les seues cassoles als piquets, assegurant d’aquesta 
manera la continuïtat de les barricades i organitzant assemblees 
populars i consells ciutadans (Rauber 2002).

De la mateixa manera, en moltes ciutats dels Estats Units, com 
per exemple a Chicago, una nova economia està creixent per da-
vall del radar de l’economia formal; d’una banda per pura neces-
sitat i, d’altra, per a restituir el teixit social que la reestructuració 
econòmica i la «gentrificació» han danyat. Principalment, han si-
gut les dones les que han organitzat diverses formes de comerç, 
barata i ajuda mútua fora de l’abast de les xarxes comercials.

Cooptant els comuns

Davant tots aquests avanços, la nostra tasca és entendre com po-
dem connectar aquestes realitats diferents i com assegurar que els 
comuns que produïm transformen realment les nostres relacions 
socials i no puguen ser cooptats. És un perill real. Durant anys, 
part de la classe dirigent capitalista internacional ha promogut 
un model de privatització més suau, apel·lant al principi del 
comú com un remei per a l’intent neoliberal de sotmetre totes 
les relacions econòmiques a les màximes del mercat. Ha pogut 
constatar-se que la lògica del mercat, portada a l’extrem, resulta 
contraproduent fins i tot des del punt de vista de l’acumulació 
de capital, perquè impossibilita la cooperació necessària per a un 
sistema de producció eficient. És suficient observar la situació de 
les universitats estatunidenques, on la subordinació de les inves-
tigacions científiques davant els interessos comercials ha reduït la 
comunicació entre científics, i els ha forçat al secretisme sobre els 
seus projectes o resultats.
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Desitjós d’aparéixer com un gran benefactor, fins i tot el Banc 
Mundial utilitza el llenguatge sobre el comú per a donar un toc 
positiu a la privatització i llimar el tall a la resistència esperada. 
Després d’aquesta imatge de gran protector d’«els béns comuns 
mundials», el Banc Mundial expulsa a pobles de les selves i els 
boscos en els quals han viscut durant generacions per a, posterior-
ment, permetre l’accés a aquells que ho puguen pagar, una vegada 
construïts parcs temàtics o un altre tipus d’atraccions comercials. 
El principal argument és que el mercat és l’instrument de con-
servació més racional que existeix (Illa, 2009). L’Organització de 
les Nacions Unides també ha reafirmat el seu dret a gestionar els 
principals ecosistemes del planeta (l’atmosfera, els oceans i la selva 
amazònica) per a obrir-los a l’explotació comercial; una vegada 
més en nom de «preservar» l’herència comuna de la humanitat.

«Comunalisme» és, també, l’argot utilitzat per a enganxar tre-
balladors no remunerats. Un exemple típic és el programa Big So-
ciety [Gran Societat] del primer ministre britànic David Cameron, 
l’objectiu del qual és mobilitzar les energies de les persones en 
programes de voluntariat, compensant així les retallades en serveis 
socials que la seua administració va introduir en nom de la crisi 
econòmica. Això va suposar una ruptura ideològica amb la tradi-
ció que Margaret Thatcher va iniciar en els anys huitanta, quan va 
declarar que «la Societat no existeix», el programa Big Society ins-
trueix organitzacions patrocinades pel govern —des de guarderies 
fins a llibreries, passant per clíniques— a reclutar artistes locals i 
a joves perquè, sense cap salari a canvi, s’impliquen en activitats 
que augmenten el «valor social», entés aquest com a cohesió social 
i, sobretot, com a reducció dels costos de la reproducció social. 
Això significa que les organitzacions no governamentals que rea-
litzen programes per als ancians poden percebre fons del govern 
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si són capaces de crear «valor social», el qual es mesura seguint 
uns càlculs especials amb base en els avantatges d’una societat 
sostenible, en termes mediambientals i socials, incrustada en una 
economia capitalista (Dowling, 2012). D’aquesta manera, els es-
forços comunitaris per a construir formes d’existència solidàries i 
cooperatives fora del control del mercat, es poden utilitzar per a 
abaratir el cost de la reproducció social i fins i tot per a accelerar 
els acomiadaments de treballadors públics.

Comuns productors de mercaderies

Un tipus diferent de problema per a la definició dels comuns an-
ticapitalistes, és el que planteja l’existència de comuns que pro-
dueixen per al mercat, orientats per la motivació del guany, per 
l’«afany de lucre». Un exemple clàssic el trobem en les prades al-
pines suïsses no tancades, que cada estiu es converteixen en zones 
de pasturatge per a vaques lleteres que produeixen per a la pode-
rosa indústria làctia suïssa. Assemblees de ramaders dedicats a la 
lleteria, summament cooperatius en els seus esforços, gestionen 
aquests prats. De fet, Garret Hardin no podria haver escrit «La 
tragèdia dels comuns» si haguera decidit investigar com arribava 
el formatge suís fins a la seua nevera (Netting, 1981).

Un altre exemple habitual de comuns que produieixen per al 
mercat és el dels més de mil pescadors de llagostes de Maine, els 
quals operen al llarg de centenars de milles d’aigües costaneres 
on milions de llagostes viuen, naixen i moren cada any. Durant 
més d’un segle, els pescadors de llagostes han construït un sistema 
comunal per a compartir la pesca basant-se en acords previs per 
a dividir la costa en zones —cadascuna de les quals està contro-
lada per grups locals— i límits autoimposats sobre la quantitat 
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de llagostes que es poden pescar. No sempre ha sigut un procés 
pacífic. Els habitants de Maine estan orgullosos del seu fort in-
dividualisme, per la qual cosa els acords entre els diferents grups 
s’han trencat a vegades; quan això ha succeït, s’han produït esclats 
de violència per a expandir les zones adjudicades de pesca o per 
a depassar els volums permesos. Però, els pescadors prompte van 
aprendre que les conseqüències d’aquella mena de conflictes feien 
minvar l’estoc de llagostes i amb el temps han recuperat el sistema 
de comuns (Woodward, 2004).

Fins i tot el Departament Estatal d’Ordenació de la Pesca de 
Maine accepta en l’actualitat aquest sistema comunal de pesca, 
després d’haver sigut proscrit durant dècades com una vulnera-
ció de les lleis antimonopolistes (Caffentzis, 2012). Una de les 
raons d’aquest canvi en la conducta oficial és el contrast entre 
la situació del sector dedicat a la pesca de la llagosta enfront del 
de la pesca de peixos de profunditat (el bacallà, el lluç, la palaia 
i espècies similars) que es duu a terme al golf de Maine i al banc 
de Georges, on el golf connecta amb l’oceà. Mentre que aquest 
últim sector ha aconseguit ser sostenible de manera contínua 
durant l’últim quart de segle, fins i tot durant temps de dificultat 
econòmica, des dels anys noranta una espècie rere una altra dels 
peixos de profunditat s’han vist afectades per culpa de la sobre-
pesca, a vegades fins i tot ha donat lloc al tancament oficial del 
banc de Georges durant anys (Woodward, 2004). En el fons de 
la qüestió s’observen diferències en la tecnologia emprada pels 
dos sectors pesquers i, per damunt de tot, una diferència en els 
llocs on s’exerceix la pesca. La pesca de la llagosta té l’avantatge 
de comptar amb zones d’ús comú prop de la costa i dins de 
les aigües territorials de l’estat, la qual cosa permet la reparti-
ció de les zones entre els grups, mentre que les aigües profun-
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des del banc de Georges no poden ser repartides tan fàcilment. 
Fins a finals de 1977, el fet que el banc de Georges es trobara 
a vint milles del límit territorial va permetre que grups externs 
pescaren en la zona amb xarxes, la qual cosa va contribuir en 
gran mesura a l’esgotament de la pesca; no obstant això, després 
d’aquell any el límit territorial va ser ampliat en dues-centes mi-
lles. D’altra banda, la tecnologia arcaica que empraven els pes-
cadors de llagostes va desanimar la competència. En contrast, al 
començament dels noranta, els «avanços» tecnològics en la pesca 
de profunditat —«millors» xarxes i equipament elèctric capaç 
de detectar peixos d’una manera més «efectiva»— van portar el 
caos a una indústria organitzada sota el principi del lliure ac-
cés: «Aconsegueix una barca i podràs pescar». El fet de disposar 
d’una tecnologia de detecció i captura més avançada i més ba-
rata va xocar amb l’organització competitiva de la indústria que 
s’havia guiat pel lema: «els uns contra els altres i la naturalesa 
contra tots», que va finalitzar amb la «tragèdia dels comuns» que 
Hardin havia previst en 1968. Aquesta contradicció no és úni-
ca en la pesca de profunditat de Maine, ha afectat comunitats 
pesqueres de tot el món que en l’actualitat es veuen cada vegada 
més desplaçades per la industrialització en la pesca i el poder 
dels grans vaixells pesquers, les xarxes d’arrossegament dels quals 
abarroten els oceans (Dalla Costa, 2005). Els pescadors a Te-
rranova s’han enfrontat a una situació similar als del banc de 
Georges, amb resultats desastrosos per al manteniment de les 
seues comunitats.

Fins ara, els pescadors de llagostes de Maine han sigut conside-
rats una excepció inofensiva que confirma la regla neoliberal que 
els comuns poden sobreviure tan sols sota circumstàncies especials 
i limitades. No obstant això, vist a través del prisma de la lluita de 
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classes, l’organització comunal de Maine té elements propis d’un 
comú anticapitalista, quan involucra el control dels treballadors 
en la presa de decisions importants sobre el procés laboral i sobre 
els seus resultats. Aquesta experiència suposa un entrenament sen-
se precedents i proporciona exemples de com poden operar els co-
muns a gran escala. Al mateix temps, la destinació dels comuns en 
la pesca de la llagosta continua estant determinat pel mercat inter-
nacional de mariscos al qual pertanyen. Si el mercat estatunidenc 
s’esfondra o l’estat permet la perforació petrolífera submarina al 
golf de Maine, seran dissolts. Per tant, aquests comuns dedicats a 
la pesca de llagosta no poden ser el nostre model.

Comuns com el «tercer sector»: una convivència pacífica?

Mentre que els comuns per al mercat poden ser vistos com a ves-
tigis d’antigues formes de cooperació laboral, l’interés creixent co-
munament també ve d’un ampli rang de forces socialdemòcrates 
que estan preocupades pels extrems als quals porta el neoliberalis-
me i/o reconeixen els avantatges de les relacions comunals per a la 
reproducció de la vida quotidiana. En aquest context, els comuns 
apareixen com un possible «tercer» espai a més de i al mateix nivell 
que l’estat i el mercat. En paraules de David Bollier i Burns Wes-
ton en el seu debat sobre una «governança ecològica»:

L’objectiu general ha de ser la reconceptualització del mercat i l’estat 

neoliberals, per a donar lloc a una «triarquia» amb els comuns: Estat-

mercat-comuns, per a redirigir l’autoritat i aconseguir provisions de no-

ves formes més beneficioses. L’estat mantindria el seu compromís per 

una governança representativa i la gestió de la propietat pública, d’igual 

manera que el sector privat continuaria posseint capital per a la produc-

ció i posterior venda de béns i servei en el mercat (Bollier and Weston, 

2012, pàg. 350).
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En aquesta mateixa línia d’actuació, una gran varietat de grups, 
organitzacions i teòrics perceben els comuns hui dia com una font 
de seguretat, sociabilitat i poder econòmic. Això inclou grups de 
consumidors, els qui creuen que una organització comunal pot 
proporcionar-los millors opcions de compra; així com compra-
dors d’habitatge que, juntament amb la compra d’una llar, bus-
quen una comunitat com a garantia de seguretat i d’un major 
camp de possibilitats en la mesura que ho permeten els espais i 
activitats existents. A mesura que creix el desig de consumir ali-
ments frescos i conéixer el seu origen, molts horts urbans també 
encaixen en aquesta categoria. Les llars amb serveis d’assistència 
també poden concebre’s com a part del comú. Totes aquestes ins-
titucions es refereixen, sense cap dubte, a desitjos legítims; però 
el límit i el perill d’aquestes iniciatives és que poden generar fà-
cilment una nova forma de tancaments: els «comuns» que són 
construïts en funció de l’homogeneïtat dels seus membres, sovint 
han donat lloc a comunitats tancades que proporcionen protecció 
enfront de l’«altre»; tot el contrari del que implica el principi dels 
comuns per a nosaltres.

Redefinir els comuns

Llavors, què es pot definir com a comuns anticapitalistes? En con-
trast amb els exemples que hem presentat, els comuns que prete-
nem construir tenen per objectiu la transformació de les nostres 
relacions socials i la creació d’una alternativa al capitalisme. No 
estan centrats únicament a proporcionar serveis socials o a esmor-
teir l’impacte destructiu del capitalisme i són molt més que una 
gestió comunal de recursos. En resum, no són senderes cap a un 
capitalisme amb rostre humà. Els comuns han de ser el mitjà per a 
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la creació d’una societat igualitària i cooperativa o s’arrisquen a apro-
fundir les divisions socials, creant paradisos per als qui s’ho puguen 
permetre i que, per tant, puguen ignorar més fàcilment la misèria de 
la qual es troben envoltats.

En aquest sentit, els comuns anticapitalistes haurien de ser per-
cebuts tant com espais autònoms des d’on reclamar les prerroga-
tives sobre les condicions de reproducció de la vida, així com el 
nucli des de les quals contrarestar els processos de tancament a la 
reproducció de la vida i d’aquesta manera desarticular de forma 
sostinguda la nostra existència de l’estat i del mercat. Per tant, 
aquests comuns difereixen dels defensats per Ostrom, per a qui 
els comuns coexistirien amb l’esfera pública i la privada. Ideal-
ment, els comuns anticapitalistes exemplifiquen la visió a la qual 
marxistes i anarquistes han aspirat però sense èxit: una societat 
constituïda per «associacions lliures de productors», autogoverna-
des i organitzades per a assegurar, no una igualtat abstracta, sinó 
la satisfacció de les necessitats i desitjos de les persones. Hui dia 
tan sols veiem fragments d’aquest món (de la mateixa manera que 
a l’Europa medieval tardana potser només s’observaven fragments 
del capitalisme), però els sistemes comunals que construïm hau-
rien de permetre’ns aconseguir un major poder sobre el capital i 
l’estat, i prefigurar, encara que siga de manera embrionària, una 
nova manera de producció basada en el principi de la solidaritat 
col·lectiva i no en el principi competitiu.

Com aconseguir aquesta meta? Alguns criteris generals poden 
donar unes primeres respostes a aquesta pregunta, tenint present 
que en un món dominat per les relacions capitalistes els comuns 
que produïm són, necessàriament, formes de transició:
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1. Els comuns no venen donats, són produïts. Encara que di-
guem que estem envoltats de béns comuns —l’aire que respi-
rem i els idiomes que usem són exemples eloqüents de béns que 
compartim—, tan sols podem crear-los mitjançant la cooperació 
en la producció de la nostra vida. Això és així perquè els béns 
comuns no són necessàriament objectes materials, sinó relacions 
socials, pràctiques socials constitutives. Aquesta és la raó per la 
qual alguns prefereixen parlar de «comunalitzar» o d’«el comú», 
justament per a remarcar el caràcter relacional d’aquest projecte 
polític (Linebaugh, 2008). No obstant això, els comuns han de 
garantir la reproducció de les nostres vides; una confiança exclu-
siva en els comuns immaterials, com  Internet, no funcionarà. 
Els sistemes de subministrament d’aigua, les terres, els boscos, 
les platges, així com diverses formes de l’espai urbà són indis-
pensables per a la nostra supervivència. El que també compta és 
la naturalesa col·lectiva del treball reproductiu i els mitjans de 
reproducció implicats.

2. Per a garantir la reproducció, els «comuns» han d’incloure una 
«riquesa comuna» en forma de recursos naturals o socials compar-
tits: les terres, els boscos, l’aigua, els espais urbans, els sistemes 
de comunicació i coneixement, tot per a ser utilitzat sense fina-
litats comercials. Sovint utilitzem el concepte d’«el comú» per a 
referir-nos a una sèrie de «béns públics» que amb el temps hem 
acabat considerant com a part de nosaltres, com ara les pensions, 
els sistemes sanitaris, l’educació. No obstant això, hi ha una di-
ferència crucial entre allò comú i allò públic, perquè això últim 
ho controla l’estat i no nosaltres. Això no significa que no ens haja 
d’importar la defensa dels béns públics. El públic és el terreny en 
el qual es troba una gran part del treball invertit i, pel nostre propi 
interés, no ens convé que les empreses privades se l’apropien. Però 
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per al bé de la lluita pels comuns anticapitalistes, és crucial que no 
perdem de vista aquesta distinció.

3. Un dels desafiaments als quals ens enfrontem hui dia és con-
nectar la lluita per allò públic amb aquelles per la construcció del 
comú, de manera que puguen enfortir-se les unes a les altres. Això 
és més que un imperatiu ideològic. Reiterem-ho: el que anome-
nem «públic» és la riquesa que hem produït nosaltres i hem de 
reapropiar-nos d’ella. També resulta evident que les lluites dels 
treballadors públics no poden tindre èxit sense el suport de la co-
munitat; al mateix temps, la seua experiència pot ajudar-nos a 
reconstruir la nostra reproducció, a decidir, per exemple, el que se 
suposa que és un bon sistema sanitari, quin tipus de coneixements 
es requereixen i així successivament. No obstant això, és molt im-
portant mantindre la distinció entre el públic i el comú, perquè 
el públic és una institució estatal que assumeix l’existència d’una 
esfera privada de relacions econòmiques i socials que no podem 
controlar.

4. Els comuns requereixen una comunitat. Aquesta comunitat no 
hauria de seleccionar-se en funció de cap privilegi sinó en funció 
del treball de cura realitzat per a reproduir els comuns i regenerar el 
que es pren d’ells. De fet, els comuns comporten tantes obligacions 
com drets. Així, el principi ha de ser que aquells que pertanguen 
al comunament compartit contribuïsquen al seu manteniment: és 
per aquest motiu que no podem parlar de «comuns globals», com 
ja hem vist anteriorment, perquè aquests assumeixen l’existència 
d’una col·lectivitat global que no existeix en l’actualitat i que potser 
no existisca mai, ja que no la veiem com a possible o desitjable. 
D’aquesta manera, quan diem «cap comú sense comunitat» pensem 
en com es crea una comunitat específica en la producció de rela-
cions mitjançant la qual s’estableix un comú particular i es manté.
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5. Els comuns requereixen regles que indiquen com utilitzar i cui-
dar la riquesa que compartim; els principis rectors han de ser: un 
accés igualitari, reciprocitat entre el que es dona i el que es pren, 
decisions col·lectives i un poder que sorgisca des de baix, derivat 
de les capacitats provades i amb un continu canvi de temes en 
funció de les tasques requerides.

6. Igualtat d’accés als mitjans de (re)producció i la presa iguali-
tària de decisions han de ser la base dels comuns. És necessari desta-
car aquest aspecte perquè històricament els comuns no han sigut 
excel·lents exemples de relacions igualitàries. Sovint s’han organit-
zat d’una manera patriarcal, molts comuns discriminen en funció 
del gènere. A Àfrica, a mesura que va disminuint la porció de 
terra disponible, s’introdueixen noves regles i es prohibeix l’accés 
als qui no pertanyen al clan originari. Però en aquests casos les 
relacions no igualitàries suposen la fi dels comuns, perquè generen 
desigualtats, enveges i divisions, i permeten que alguns membres 
de la comunitat cooperen amb processos de tancament.

Conclusions

Els comuns no són únicament mitjans a través dels quals compar-
tim de manera igualitària els recursos que produïm, sinó també 
un compromís per a la creació d’elements col·lectius, un compro-
mís per a fomentar els interessos comuns en qualsevol aspecte de 
les nostres vides. Els comuns anticapitalistes no són el punt final 
en la lluita per a construir un món no capitalista, sinó el mitjà per 
a fer-ho possible. Cap batalla per a canviar el món pot resultar 
victoriosa si no ens organitzem per a tindre un sistema de repro-
ducció comunal, no sols per a compartir el temps i l’espai en reu-
nions i manifestacions, sinó per a posar les nostres vides en comú, 
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organitzant-nos en funció de les nostres diferents necessitats i pos-
sibilitats, i rebutjant qualsevol principi d’exclusió o jerarquització.
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3. Els treballs col·lectius 
com a béns comuns 
material-simbòlics
Raúl Zibechi

La comunitat no és, es fa. Cada dia, a través del fer col·lectiu 
d’homes i dones, xiquetes, xiquets i ancians, els qui en treballar 
reunits fan comunitat, fan el comú. Reduir la comunitat a institu-
ció, feta una vegada per sempre, instituïda, oculta que els treballs 
col·lectius són els que li donen vida, sentit, forma i fons al fet 
comunal. Optem, llavors, per dir fer comunitat en comptes de ser 
comunitat.

El comú són els vincles que construïm per a continuar sent, 
per a fer que la vida continue sent vida; vincles que no poden ser 
fitats ni a institució ni a coses (aigua, terra, natura). En aquest 
sentit, els anomenats «béns comuns» no són objectes, ens separats 
de les persones, sinó aquests llaços (comuns, comunitaris) que fan 
possible que, per dir-ho així, aigua i terra continuen sent en be-
nefici d’allò comú/comunitari. Els «béns comuns» són el que fem 
perquè continuen sent béns d’ús del comú.

Les paraules, la manera d’usar-les almenys en el castellà a 
l’ús, tendeixen a cosificar-objectivitzar, com assenyalava Carlos 
Lenkersdorf i, d’aquesta manera, a ocultar i dissoldre les relacions 
socials que fan possible que el que és, continue sent; o, si es pre-
fereix, estar-sent (Kusch, 1971). En aquest article intente mos-
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trar com els treballs col·lectius (minga, tequio, gauchada, amingáta 
nendive, guelaguetza, i les mil maneres d’anomenar-los) no poden 
reduir-se a les formes de cooperació acceptades/institucionalitza-
des a les comunitats índies; els trobem en espais urbans i rurals, 
entre negres, indis i mestissos, i en els paradigmes espaiciotem-
porals més diversos de la vida social, actual i pretèrita, moltes ve-
gades de manera espontània/invisible. Aquests són la substància 
de la vida social, que s’expressa en maneres diverses, a vegades 
transfigurades, perquè van necessitar camuflar-se (en festa, ritu o 
litúrgia) per a escapar de les gargamelles depredadores d’estats i 
mercats.

Treballs col·lectius urbans

Auzolan és la paraula amb la qual els pobladors de la ciutat bas-
ca de Vitòria anomenaven els treballs comunitaris cap a l’any 
1400. Eren treballs «per a l’execució de tasques precises per a la 
bona marxa de la comunitat o per a la creació o manteniment 
d’infraestructures o equipaments comuns» (Egin Ayllu, 2014: 
25). A través del treball col·lectiu resolien les necessitats materials 
del veïnat, però també vigoritzaven el sentiment col·lectiu de co-
munitat, ja que en la majoria de les ocasions els treballs d’auzolan 
culminaven amb una celebració col·lectiva entre tots els partici-
pants.

La pràctica de l’auzolan es denominava, tradicionalment, co-
rriol, denominació que encara sobreviu allà on aquestes maneres 
es mantenen. Les responsabilitats que havien d’assumir els majo-
rals i sobremajorals eren tasques obligatòries i no retribuïdes. La 
comunitat de veïns els triava en «consells oberts» o batzarre, i tots 
consideraven que exercir aquests càrrecs era un honor. Els càrrecs 
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eren rotatoris i tots els veïns havien d’accedir a ells en algun mo-
ment de les seues vides.

Els estudis que han reconstruït la història dels veïnatges de 
Vitòria, asseguren que aquella manera d’organitzar-se per a re-
soldre els problemes col·lectius era «la translació a les ciutats 
d’una forma d’organització que des de l’antiguitat es practicava 
als pobles i llogarets […] i que, per tant, estaven acostumades 
a ella de “manera natural” des de temps molt anteriors» (Egin 
Ayllu, 2014: 36).

No existeix constància documental de quan van començar 
aquestes pràctiques, encara que de segur van existir en diverses 
ciutats i en barris allunyats d’una mateixa ciutat durant l’Edat mi-
tjana, de manera que no existien normatives ni ordenaments que 
les regularen malgrat que les seues formes i maneres de fer eren 
similars. Les necessitats de cada població imposaven l’auzolan da-
vant la inexistència d’estat i les capacitats col·lectives li donaven 
forma a la manera de resoldre-les. Eren formes d’organització i 
acció «espontànies» (segons el llenguatge actual) o «naturals» com 
assenyalava el mateix veïnat (Egin Ayllu, 2014).

En 1483 es van redactar les «Ordenances dels Veïnatges Vito-
rians», primer esment documentat sobre la seua existència per a 
posar ordre a l’assemblearisme veïnal que era la manera de partici-
pació de la població en les decisions de la ciutat a través del Consell 
Obert. Segons les fonts, la potència de l’acció veïnal o veïnatges 
(comunitats de veïns), estava ancorada en l’«ajuda mútua», pràc-
tica rutinària de la vida quotidiana per a resoldre els problemes 
comuns. Però a la fi del segle XV el matrimoni dels Reis Catòlics 
i la unificació dels regnes de Castella i Aragó, va donar inici a un 
procés de centralització de les formes de govern a través de mesu-
res que reorganitzaven la vida política, administrativa, territorial i 
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social. En aquest marc d’enfortiment d’un estat central apareix la 
necessitat de regular els veïnatges.

De fet, les Ordenances són aprovades el 18 de setembre de 
1483 a l’església de Santa Maria on sessionen el «Consell Tancat» 
i la Diputació, «quatre dies abans de la visita a Vitòria de la reina 
Isabel» (Egin Ayllu, 2014: 46). En aquell mateix procés són supri-
mits els Consells Oberts i es crea el primer Ajuntament de Vitòria, 
un òrgan de poder restringit a les elits de la ciutat, estretament 
vinculades a la corona.

Les comunitats veïnals ixen de la foscor històrica recentment 
quan entren en conflicte amb un estat que pretén suprimir-les, 
encara que inicialment fitava els seus poders. La qüestió de l’ordre 
públic o seguretat, en realitat el monopoli de l’ús de la força, ocu-
pa un lloc destacat en aquest conflicte. Fins aquell moment, la se-
guretat veïnal descansava en la capacitat d’autodefensa de les famí-
lies, com a part del mateix sistema d’ajuda mútua que s’utilitzava 
tant per a la neteja i el manteniment de les infraestructures, com 
per a assistir les famílies amb problemes o per a organitzar les 
festes. En rigor, no existia un cos d’autodefensa separat d’altres es-
feres de la vida col·lectiva. Un únic mecanisme s’aplicava en cada 
cas assumint tasques parcialment diferents, sempre sota el control 
del veïnatge/comunitat.

Des de finals del segle XV les autoritats de la ciutat «van des-
plegar tot un arsenal de mesures tendents a controlar els seus ad-
ministrats, i els veïnatges van ser un dels puntals en els quals es 
va sustentar aquesta política». Un primer pas per a controlar-los 
va ser que «l’Ajuntament passava a fer-se càrrec del monopoli de 
l’ús de la força, de la violència i, per tant, ja no era necessari que 
els vitorians estigueren armats al carrer» (Egin Ayllu, 2014: 52).
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Una política d’aquest tipus comporta, naturalment, un control 
estricte de les conductes quotidianes i, per tant, les Ordenances 
inclouen càstigs severs a les dones, en particular a les «dones que 
tracten i fan contínuament i públicament pecat de fornicament i 
puteria», així com a «persones embruixadores i que es volen ano-
menar endevines», segons resa el capítol setze de la normativa. 
Apareixen les sancions i multes, però també la figura de la dela-
ció, emparada per les ordenances. D’aquesta manera s’encunya el 
concepte de delicte com a part del disciplinament i control de la 
societat. El procés de liquidació dels veïnatges va ser llarg i va tin-
dre el seu epíleg recentment al segle XIX, quan les seues propietats 
van ser arrabassades. Primer van ser «regulats» per disposicions 
legals, després se’ls va anar buidant de contingut en subordinar-los 
a les institucions i, finalment, se’ls van confiscar els béns.

La dinàmica dels veïnatges/comunitats urbans resultava into-
lerable des de l’òptica de la centralització estatal i de la concentra-
ció de poder per part de les classes dominants. No obstant això, 
més enllà de la figura del veïnatge, dels seus béns i autoritats, és 
a dir, per davall de la institució comunitat, existien un conjunt 
de pràctiques, de maneres de fer, ordenades entorn de l’auzolan, 
que formen el cor de les relacions comunitàries. Van ser aquestes 
pràctiques les que van sostindre els veïnatges i, alhora, les que van 
estar sota la lupa de les elits urbanes.

Les maneres d’autoorganització (que, per cert, no era un terme 
de l’època) i la cultura del col·lectiu, es van anar traslladant de les 
zones rurals a les ciutats, de la mateixa manera que l’emigració 
dels llauradors reproduïa en el mitjà urbà la solidaritat que carac-
teritzava les famílies extenses i que eren predominants al camp. 
El col·lectiu estava per damunt de l’individual. Però aquestes ma-
neres de fer no estaven estatuïdes, eren «a penes» costum, sentit 



94

comú que no necessitava fer-se llei o reglament. Més encara, la 
transfiguració del sentit comú en regla escrita només podia ser 
el començament de la seua desaparició, de la seua neutralització, 
perquè part de l’autonomia d’aquestes comunitats consistia en el 
fet que eren invisibles per a les institucions.

Cap d’aquestes comunitats tenia estatuts, vivien fora de la llei 
i, probablement, això era un senyal d’identitat no conscient, que 
semblaven anar de la mà de la seua independència de criteris; i en 
molt poques ocasions acudien als tribunals. Es regien per usos i 
costums, o, en el llenguatge de l’època, «no hi ha més ordenances 
que els costum antics» (Egin Ayllu, 2014: 68).

La inexistència d’estatuts i regles escrites no era, però, un 
símptoma de feblesa. Per contra, els costums «ordenaven» que tot 
nou habitant de la ciutat havia de comptar amb el vistiplau del 
veïnatge que l’acollia, havia d’acceptar les càrregues i obligacions 
necessàries per a sostindre la comunitat veïnal, entre les quals des-
tacaven acudir a les assemblees obligatòries, assumir càrrecs de 
responsabilitat i integrar «les rondes per a previndre els delictes» 
(Egin Ayllu, 2014: 72). Entre les normes mai escrites, potser per 
això tan efectives, estava el suport i assistència de la comunitat 
en naixements i noces, malalties i morts, perquè era comunitat 
tant en el moment de compartir l’alegria com en el de suportar el 
dolor.

Aquella manera de compartir a través del treball col·lectiu 
d’ajuda mútua, l’auzolan, guanya especial visibilitat davant les tra-
gèdies col·lectives, ja siguen els freqüents incendis o les temibles 
epidèmies, i es va convertir en un dels millors mitjans per a con-
trolar-les «secundar-se en els veïnatges i barris», els més capaços 
per a mantindre la higiene dels espais públics i assegurar el sub-
ministrament d’aigua (Egin Ayllu, 2014: 79). És evident que els 
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veïnatges, com tota comunitat real, tenien mecanismes coercitius 
per a fer complir les decisions col·lectives, i existien un ventall de 
mesures que anaven des de les multes en efectiu fins a la definitiva 
separació de l’infractor de la ciutat. Entre les sancions monetàries, 
la més elevada (de cinquanta maravedís en 1483) estava destinada 
a aquells que es negaven a acceptar el càrrec per al qual havien 
sigut triats, ja que es considerava que «servir» a la comunitat era 
fins i tot un deure.

Amb l’enfortiment del poder municipal, les coses van anar 
canviant per a les comunitats de veïns. D’una banda, les elits de 
la ciutat s’afermaven amb suport de la corona espanyola. El Re-
glament de Veïnatges de 1483 formava part del llarg procés que 
va avançar lentament al llarg de diversos segles. Recentment, en el 
segle XVIII van ser buidades de contingut per a rebre el tir de grà-
cia cap a la segona meitat del segle XIX, quan «els són arrabassades 
tant les seues possessions com els seus béns» (Egin Ayllu, 2014: 
145). A partir de 1855 durant el «bienni progressista» es va pro-
mulgar la Llei de Desamortització Civil que va ser «un dels prin-
cipals instruments utilitzats pel “corrent liberal” en voga des de la 
Constitució de 1812 per a intentar acabar amb les col·lectivitats i 
el règim comunal» (Egin Ayllu, 2014: 146). La nova llei permetia 
expropiar les propietats dels veïnatges i també de les confraries i de 
les «obres pies», buscant engreixar les febles arques estatals.

En l’afany modernitzador, els ajuntaments es van quedar amb els 
béns dels veïnatges sota la forma d’obres públiques, entre aquestes la 
conducció i proveïment d’aigua, però també els van llevar els cen-
sos, els llibres d’actes i d’ingressos. Els ajuntaments van començar a 
concentrar els béns i a complir els serveis que abans realitzaven les 
comunitats veïnals, que van quedar reduïdes a meres organitzadores 
de celebracions eclesiàstiques i de les festes anuals.
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Va ser una doble victòria política. Les elits i l’estat van destruir 
un poder paral·lel, alhora que van fomentar una nova cultura po-
lítica:

[…] en la mesura que l’ajuntament va anar arrabassant als veïnatges el 

seu ser comunitari, buidant-los de contingut fins a convertir-los en qua-

si mers apèndixs administratius al servei municipal, i l’individualisme 

va anar prenent carta de naturalesa en les relacions veïnals, el «càrrec» 

de majoral va anar adquirint popularment una major consideració de 

«càrrega», difícilment assumible. (Egin Ayllu, 2014: 131).

Una cultura política no desapareix sense més. Poden confiscar edi-
ficis i propietats, fins i tot destituir les formes organitzatives en 
què se sosté, però una manera de fer, incrustada en les relacions 
entre persones, s’afebleix però no s’evapora en perdre les institu-
cions que l’acollien. L’auzolan, per exemple, el treball comunitari, 
consolida els llaços comunitaris, els sosté, però no els crea. Enca-
ra hui, existeixen Consells Oberts, 319 a Alava i 348 a Navarra, 
supervivents de les maneres de prendre decisions històriques en 
aquestes comunitats.

L’auzolan es pot quantificar. Es fa visible en la sociabilitat quo-
tidiana en pobles i barris, en particular durant les festes veïnals, en 
les quals centenars de joves participen treballant sense esperar cap 
remuneració més enllà de la satisfacció de la solidaritat i el gaudi 
de la festa. Sobreviu a la modernitat i al consumisme en les «reu-
nions de portal», on els veïns debaten problemes de l’edifici en 
què habiten. Però és sobretot en els moments difícils, crisis o tra-
gèdies, quan el treball col·lectiu es mostra en tota la seua potència.

Durant les inundacions que va patir la ciutat de Bilbao, a 
l’agost de 1983, que van destruir barris sencers i van provocar la 
mort 39 persones, va ressorgir amb tota la seua potència l’auzolan, 
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en el qual es van denominar «les inundacions de la solidaritat». 
Davant la inoperància de l’estat, milers de persones es van bolcar 
en suport de les famílies que van perdre els seus habitatges, van 
netejar i van reconstruir les zones més afectades (Associació de 
Famílies de Rekaldeberri, 1983).

Acapatzingo: treballs comunitaris a la megaciutat23

La Comunidad Acapatzingo, així com altres comunitats urbanes 
que es van organitzar per a aconseguir habitatges per als seus in-
tegrants, mostren que el comú pot nàixer fins i tot en una mega-
ciutat com Mèxic D.F. Amb la mateixa intenció de destacar les 
pràctiques col·lectives com a manteniment d’allò comú/comuni-
tari, analitze l’experiència d’aquest col·lectiu urbà de més de 500 
famílies al llarg de dues dècades.

Acapatzingo forma part del vast moviment popular urbà que 
naix en la dècada de 1970 al caliu de l’experiència del moviment 
estudiantil de 1968, que va tindre un fort creixement després del 
terratrèmol de 1985, impulsat pels afectats pel sisme, inquilins, 
colons i sol·licitants de crèdit. El predi on s’alça la comunitat Aca-
patzingo, La Polvorilla, en la delegació Iztapalapa, a l’orient de la 
ciutat de Mèxic, va ser ocupat en 1994, en diverses etapes després 
d’expulsar els «intermediaris» que es lucraven amb els ocupants. 
Ho van comprar en 1998 i van començar la construcció dels ha-
bitatges en l’any 2000 (Lao i Flavia, 2009; Zibechi, 2009). El 
grup es va anar armant gradualment sobre la base de les famílies 

23  Aquest apartat és una versió molt abreujada del text «Challenges and 
Difficulties of Urban Territories in Resistance», en Sthaler-holk, Richard; 
Vanden, Harry and Becker, Marc, Rethinking Latin American Social Movements, 
Rowman, Nova York, 2014.
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que van arribar d’altres projectes. Primer van alçar construccions 
temporals per a les famílies que no tenien on viure i, a mesura que 
van anar acabant els habitatges unifamiliars definitius (120 metres 
quadrats en dos nivells i 64 metres quadrats als departaments), 
aquests van ser entregades a les famílies.

Els habitatges de les famílies que formen una brigada estan 
pintats dels mateixos colors, fet que les distingeixen de les altres 
brigades, i ocupen espais pròxims que formen un xicotet «barri». 
Els vells habitatges precaris segueixen en peu per a albergar altres 
membres del moviment que estan en el procés d’ocupacions i de 
construcció de noves comunitats. En aquest sentit, Acapatzingo 
és una gran escola. A mitjan 2013 tenien dos vivers que produïen 
aliments, una ràdio comunitària dirigida per adolescents, espais 
per a xicalla, tercera edat i joves que incloïen pista de patinatge 
i ciclisme, dues pistes de bàsquet i teatre a l’aire lliure; i estaven 
en les fases inicials de la construcció de la clínica de salut i de les 
escoles de preescolar, primària i secundària. L’ingrés al predi està 
regulat per la comissió de vigilància, en la qual participen de ma-
nera rotativa totes les famílies, no es permet l’ingrés de policies 
excepte en casos especials autoritzats per la comunitat.

La construcció de la comunitat va ser un llarg procés en el 
qual els aspectes culturals i subjectius van jugar un paper més im-
portant que els habitatges i l’espai físic, que va ser radicalment 
modificat des d’un erm abandonat en un bell barri-comunitat. Els 
membres del Frente Popular Francisco Villa Independiente-Uni-
dad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Indepen-
diente (FPFVI-UNOPII), relaten d’aquesta manera aquell procés:

Ens vam anar integrant a poc a poc, com gotes de pluja que conflueixen 

en un riu, caminem, des de llavors, de la mà sempre tèbia i solidària 

de la lluita, enfrontàrem i vam véncer les nostres pròpies pors per a 
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poder enfrontar-nos a la burocràcia, a la negligència oficial, a l’estat, 

vam anar desenvolupant, llavors, les nostres armes. La mobilització es 

va fer fonamental per a aconseguir els objectius, a la vegada que vam 

començar a construir la nostra pròpia cultura, la continuem construint, 

una comunitària, una cultura de vida i no de mort i la vam enfortir amb 

les guàrdies, les jornades, amb la ràdio i el projecte de cultura (FPFVI-

UNOPII, 2009b).

A partir d’aquesta breu descripció, en què destaquen dues idees 
centrals, la de comunitat i la de cultura, vull reconstruir alguns 
aspectes que considere decisius a l’hora de crear aquest espai co-
munitari, autònom i en resistència: el canvi de les subjectivitats, 
l’organització interna i els acords que fan possible la convivència, 
és a dir, els reglaments que han aprovat totes les famílies que deci-
deixen conviure. Assumisc que els tres aspectes estan íntimament 
lligats i només els separe per a aprofundir en cadascun d’ells. El 
que intente respondre és com van crear comunitat a partir de la 
sumatòria d’individus.

El canvi en la subjectivitat es va produir quan van començar 
a ser capaços de derrotar «les nostres pròpies pors, combatre 
els traumes imbuïts en nosaltres des de xiquets, trencar amb 
l’egoisme, trencar amb l’apatia» (FPFVI-UNOPII, 2008). 
Aquest treball interior és individual en col·lectiu, és a dir, no és 
ni una cosa ni l’altra, la polaritat individual-col·lectiu es trenca, 
s’esvaeix sense confondre’s, sense que tots dos termes desapare-
guen; només s’esvaeixen com a polaritat. Com? En la presa de 
terres i en els assentaments convertits en escoles a cel obert, on 
«les assemblees, la marxa, la guàrdia o les jornades de treball es 
traduïen en col·lectivitat, en preocupació per l’altre» (FPFVI-
UNOPII, 2006). En suma, soc en la mesura en què compartisc 
amb l’altre i l’altra; no soc en soledat, sinó amb els altres. I és a 
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través dels altres que la meua individualitat pot créixer, afirmar-
se i ser.

Aquest notable canvi en la subjectivitat que observem entre 
els integrants del moviment té una evident arrel popular en les 
colònies mexicanes on «naturalment» existeix una cultura comu-
nitària. El que el Frente ha fet és rescatar-la, evitar que es perda 
en mans del mercat, dels partits i del patriarcat. «L’objectiu més 
important és que el rescat i conservació d’una cultura comuni-
tària s’estenga i toque les famílies senceres, que els xiquets i joves 
cresquen en un ambient  en què aquests valors estiguen presents, 
subversius per se, en una societat com aquesta» (FPFVI-UNOPII, 
2006).

En segon lloc, l’organització del Frente està orientada a les tas-
ques de rescatar i enfortir comunitat. D’una banda, està l’estructura 
organitzativa; de l’altra, el que fa aquesta organització. La base és 
sempre la mateixa: les brigades formades per 25 famílies, tant en 
predis com Acapatzingo, com en les ocupacions i assentaments. 
Cada brigada nomena responsables per a les comissions, en ge-
neral quatre: premsa, cultura, vigilància i manteniment. A Aca-
patzingo són 28 brigades i en els altres espais és molt variable en 
funció de la quantitat de famílies. Al seu torn, les comissions, els 
integrants de les qual són rotatius, nomenen representants per al 
consell general de tot l’assentament, on conflueixen representants 
de totes les brigades.

«La idea de les brigades és que permeten generar nuclis on la 
gent pot generar un vincle i les comissions són corretges de trans-
missió en dos sentits, cap a l’organització i cap a les famílies, i 
això permet millorar el treball», explica Enrique Reynoso, un dels 
dirigents del FPFVI-UNOPII i membre de la Comunidad Aca-
patzingo (Zibechi, 2009). En les brigades hi ha temps suficient, i 
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confiança interpersonal, per a aprofundir en tots els temes. Des-
prés hi ha una assemblea general (mensual a Acapatzingo, set-
manal en altres predis) que és la màxima instància en la presa de 
decisions.

És important veure més de prop el que succeeix en les brigades, 
ja que són la cèl·lula de l’organització territorial i la base de tota 
l’organització, però també el nucli de la comunitat. En les reu-
nions de brigada cada família té un vot. En elles debaten els temes 
més importants, com els reglaments del predi que van ser debatuts 
en cadascuna de les brigades i reformats fins que totes hi van estar 
d’acord. Quan es presenta un conflicte intervé la brigada, encara 
que siga un problema intrafamiliar, i depenent de la gravetat pot 
demanar-se la intervenció de la comissió de vigilància i fins i tot 
del consell general. Cada brigada s’encarrega una vegada al mes de 
la seguretat del predi, però el concepte de vigilància no és el tradi-
cional (control), sinó que es basa en l’autoprotecció comunitària 
i té, per tant, un fort aspecte educatiu. «La comissió de vigilància 
no pot ser la policia del predi», explica Reynoso, «perquè estaríem 
repetint el poder de l’estat» (Zibechi, 2009).

La comissió de vigilància té també el paper de marcar i deli-
mitar el dins i el fora, qui pot entrar i qui no ha de fer-ho. Aquest 
és un aspecte central de l’autonomia, potser el més important. 
L’autonomia implica establir un contorn físic i polític que diferen-
cia l’espai interior de l’exterior, que impedeix que el cos autònom 
es diluïsca en l’entorn. Així funcionen els sistemes vius, creant 
un perímetre que delimita el territori en el qual succeeixen les 
interaccions, fent viable que el conjunt funcione com una unitat 
(Maturana i Varela, 1995).

És el que permet que dins del perímetre s’establisquen vincles 
diferents als que succeeixen fora, la qual cosa atorga al sistema 
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les seues característiques pròpies. Però no és un sistema tancat; té 
múltiples vincles cap a l’exterior. La Comunidad de Acapatzingo 
treballa intensament amb el barri en què està enclavada: la comis-
sió de vigilància ha contribuït a crear comités de veïns al barri amb 
els quals realitzen cursos de seguretat barrial i com actuar en cas de 
desallotjaments, que el barri retribueix amb queviures. Han im-
partit xarrades a les escoles sobre seguretat per a joves i a través de 
la ràdio van establir vincles amb els comerciants, que s’anuncien 
a través de l’emissora comunitària, i alguns joves del barri partici-
pen en programes radials. «Continuem perseguint una utopia que 
no consisteix a crear una illa, sinó un espai obert que puga conta-
minar la societat», explica Reynoso (Zibechi, 2009). En els altres 
predis, situats quasi tots en la zona de Pantitlán, els col·lectius del 
Frente es vinculen amb el barri sobretot a través del carnestoltes i 
d’altres festes que organitzen al costat del veïnat.

La tercera qüestió es relaciona amb els reglaments, que són la 
manera que van trobar de donar forma a les pràctiques col·lectives. 
El Reglament General, molt similar en tots els assentaments que 
integren aquest moviment, té dotze pàgines i va ser aprovat per 
tots els que habiten l’espai en les assemblees de brigades. El mo-
viment, assenyala el text, vol brindar una alternativa d’habitatge a 
les famílies que no en tinguen, però que «accepten trencar amb els 
hàbits i les pràctiques individualistes» per a alçar un projecte de 
vida col·lectiu i solidari que es proposa «construir poder popular» 
(FPFVI-UNOPII, 2009a: 2).

L’assistència a les assemblees és obligatòria i la inassistència 
reiterada pot ser motiu de baixa de l’assentament. L’assemblea va 
decidir crear quatre comissions: manteniment, que s’encarrega 
dels treballs col·lectius; vigilància; cultura, les característiques de 
la qual ja hem vist, i salut, que treballa en prevenció de salut física i 
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mental, seguiment dels malalts crònics, coordinació de campanyes 
de vacunació i d’alimentació sana.

El reglament regula la convivència: prohibeix el maltractament físic i 

psicològic, escoltar música amb volum alt; assenyala que els conflictes 

entre veïns han de solucionar-se a través del diàleg però estipula que 

la comissió de vigilància pot intervindre davant casos greus. Quan es 

produeix un acte de violència física, «l’agressor haurà de cobrir les des-

peses d’atenció i curació de l’agredit» i es pot arribar a la seua expulsió 

de l’assentament, temporal o definitiva. Els robatoris suposen la baixa 

definitiva independentment de la suma robada, amb la possibilitat d’ex-

pulsar tota la família si es donara el cas (FPFVI-UNOPII, 2009a: 6-7).

A la xicalla, se li destina espais de joc i es proposa celebrar as-
semblees de xicalla i crear comissions amb suport dels adults. Les 
àrees comunes han d’estar netes i no es pot consumir drogues ni 
alcohol en elles. Es reglamenten estrictament els horaris i tasques 
de les guàrdies. Les jornades de treball col·lectiu decidides per 
l’assemblea o les comissions són obligatòries.

En diversos assentaments que he visitat vaig poder observar 
que les persones més actives són les dones, que ensenyen amb or-
gull el predi al visitant, els espais de salut, la biblioteca que tenen 
tots els assentaments, i expliquen detalladament el treball de les 
comissions. La xicalla, a partir dels deu anys, es mostra disposa-
da a participar en activitats col·lectives. Cada assentament té un 
lloc per a assemblees, que a vegades funciona com a menjador. 
En tots els espais que vaig poder visitar vaig preguntar què fan 
davant la violència domèstica. En tots em van respondre el ma-
teix: l’agressor ha de retirar-se del predi durant un temps que, en 
funció del que decidisca la dona, pot ser de setmanes fins a  tres 
mesos, «perquè pense». Només pot tornar si la dona ho accepta. 
La comunitat sosté afectivament la família.
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En alguns assentaments hi ha cartells ben visibles amb el nom 
de la persona que té prohibit l’ingrés al predi. A Acapatzingo as-
seguren que quan es produeix una agressió a la llar, la xicalla ix al 
carrer fent sonar el xiulet, mecanisme que la comunitat utilitza 
davant qualsevol emergència. L’ambient interior és afable, fins al 
punt que inclús en llocs molt poblats com Acapatzingo (on viuen 
uns 3.000 habitants), és comú veure la xicalla jugant sola amb 
total tranquil·litat en un espai segur i protegit per la comunitat.

De les diverses pràctiques col·lectives esmentades, crec que la 
identitat de brigada és clau perquè en ella es vivencien els tre-
balls col·lectius com a pràctica capaç de sostindre i/o reproduir 
la comunitat. L’actitud cap als homes agressors revela l’existència 
de potents llaços comunitaris assentats en treballs col·lectius. En 
aquest punt, i tractant-se d’un moviment urbà en el qual les fa-
mílies solen treballar fora del territori comú, hem de comprendre 
que un aspecte central dels treballs col·lectius és l’assemblea de 
brigada (a més, és clar, de les comissions de vigilància i altres tas-
ques grupals).

La reunió setmanal de cada brigada, requereix temps i dedica-
ció que es resten a altres treballs, al temps lliure o a la família. Les 
comissions de vigilància són el principal treball col·lectiu, ja que 
d’elles depén tant l’ordre interior com la preservació de l’espai/te-
rritori de qualsevol succés extern. La vigilància es manté les 24 ho-
res i entre les normes decidides col·lectivament, figura que en cas 
que la policia haja d’ingressar al predi (per una situació greu com 
un assassinat, per exemple) ha de fer-ho sense armes. He pogut 
observar que entre les persones que vigilen l’ingrés a la comunitat, 
abunden les dones de totes les edats, potser perquè es tracta de 
comissions de contenció, cura i autoeducació més que de control.
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Cuidar la salut en comunitat: Cecosesola

Barquisimeto és una ciutat d’1,2 milions d’habitants, a l’estat de 
Lara, a l’occident de Veneçuela. Cecosesola (Central de Servicios 
Sociales del Estado de Lara, en castellà) és una xarxa de cinquanta 
cooperatives de producció agrícola, agroindústries a xicoteta esca-
la, serveis de salut, transport, funeraris, d’estalvi i préstec, distri-
bució d’aliments i d’articles per a la llar. La xarxa té una mica més 
de 20.000 associats, dels quals 1.300 són treballadors. Les fires 
de Cecosesola proveeixen quasi el 40% dels aliments frescos que 
consumeix la ciutat, amb quasi 300 caixes on acudeixen setma-
nalment unes 220.000 persones. Un d’aquests projectes emprene-
dors és el Centro Integral Cooperativo de Salud (CICS), que atén 
180.000 persones cada any.

El centre està inspirat en principis comunitaris, com tota la xar-
xa de cooperatives. Els membres de Cecosesola rebutgen la separa-
ció entre els que gestionen el projecte i els que són mers usuaris. El 
seu objectiu és l’autogestió, que es tradueix en l’autofinançament 
i en l’autodeterminació que comença a superar les jerarquies i 
estructures de comandament pel consens, el respecte entre tre-
balladors i associats i la gestió sobre la base de la confiança. En 
l’aspecte curatiu, conviuen diferents enfocaments de salut, des de 
la medicina convencional (medicina general i especialitats) fins a 
les teràpies (acupuntura, hidroteràpia, massoteràpia).

Autogestionar comunitàriament un centre d’atenció massiva, 
suposa encarar el desafiament de superar dos aspectes establerts en 
la cultura dominant: la rígida divisió i jerarquització a l’interior 
del col·lectiu de salut i les relacions també jeràrquiques entre es-
pecialistes (metges) i pacients. Això passa per construir una nova 
cultura de caràcter comunitari. Els membres del CICS ho tre-
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ballen en tots els aspectes, des de la construcció de l’edifici que 
l’alberga fins a les relacions humanes.

L’edifici del centre de salut és completament diferent a qualse-
vol hospital. Són tres pisos que combinen grans finestrals i «parets» 
amb rajoles buides que permeten la ventilació i no obstaculitzen la 
visió, de manera que pot dir-se que és un espai obert. El disseny de 
l’edifici va suposar tres anys de debats entre els cooperativistes i els 
arquitectes i va ser completament finançat per Cecosesola, mal-
grat que no tenia els fons suficients. La diferència amb l’hospital 
tradicional està en els detalls. Hi ha dos grans espais a cel obert on 
xiquets i xiquetes practiquen arts marcials xineses (wushu) acom-
panyats dels seus pares i una animadora, i els grans fan tai txi, ioga 
i ballteràpia. El criteri és que en cada pis hi haja un espai per a 
activitats col·lectives dels «pacients» i les seues famílies.

Mentre el disseny hospitalari tradicional consisteix en petites 
sales tancades i paredades per a aprofitar l’espai per criteris de ren-
dibilitat, ells han pensat en espais oberts, amb ventilació, sol i aire, 
amb habitacions airejades amb grans balcons, el que defineixen 
com «una estructura ecològica». Mentre les clíniques tenen aire 
condicionat i els espais miren cap a l’interior amb petites finestres, 
el centre de salut mira cap a les muntanyes i és un petit oasi d’aire 
fresc a la ciutat calorosa. Les habitacions s’interconnecten a través 
de balcons que les envolten, de manera que els internats poden 
comunicar-se entre ells, un fet que metges i infermeres encoratgen 
dur a terme. Tenen 20 llits per a internació, sala d’operacions, 
laboratori, fan ecografies i atenen dèsset especialitats.

Des de la creació del CICS els sis centres de salut estan coordi-
nats i atenen tant els socis com els no socis, que paguen els serveis 
amb tarifes molt baixes. Per a reunir els diners per a la construcció 
van buscar implicar la comunitat: van vendre rifes, els treballadors 
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associats van fer aportacions setmanals, van demanar diners als 
proveïdors i a les organitzacions que integren la xarxa, van ven-
dre arròs amb llet i formatges en les fires, van organitzar jornades 
de vacunació, odontologia i laboratori a preus econòmics i van 
comptar amb el treball gratuït d’infermeres, metges, dentistes i 
bioanalistes. Van fer concerts i viatges a la platja, van col·locar 
300 vidrioles en les caixes de les fires i en les cooperatives, els te-
rapeutes van fer massatges com a bo d’ajut i van rebre aportacions 
solidàries individuals d’amics d’Alemanya, Anglaterra i els Estats 
Units. Però no van demanar res a l’estat ni a la banca.

D’aquesta manera, l’edifici va ser apropiat pel col·lectiu de Ce-
cosesola des d’abans fins i tot d’haver sigut construït. És un espai 
que senten propi, un aspecte decisiu, ja que no autogestionen una 
cosa aliena (la fàbrica d’un patró, per exemple), sinó una cosa 
que ells han dissenyat i finançat amb recursos propis. L’autogestió 
comunitària té característiques diferents a l’autogestió obrera i a 
les formes d’autogestió que coneixem als països desenvolupats, on 
han sorgit les principals teoritzacions sobre l’autonomia, entre al-
tres raons perquè no es referencia —si més no per a negar-los— en 
el capital ni en l’estat (Zibechi, 2015).

El més impactant és la manera com gestionen el centre: a través 
de la reunió setmanal dels divendres en la qual participen tots els 
treballadors que desitgen fer-ho. En la reunió en què hi vaig par-
ticipar hi havia unes 55 persones assegudes en cercles concèntrics. 
Hi havia personal de manteniment, neteja, tècnics, infermeres i 
metges. El centre compta amb seixanta metges i cinquanta tre-
balladors. Habitualment participen en l’assemblea quasi tots els 
treballadors i només dos o tres metges, però en l’assemblea en què 
vaig participar hi havia huit metges, la qual cosa va ser interpreta-
da com un pas avant.
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La reunió va començar amb una dinàmica de grup per a obrir 
un debat sobre falles i millores en els serveis. Una de les pregun-
tes girava entorn de si la cooperativa absorbeix massa temps als 
treballadors fins al punt que desatenen les famílies. Alguns van 
dir que això només pot solucionar-se si les famílies s’involucren 
en la cooperativa. Després va haver-hi una llarga explicació so-
bre despeses per al quiròfan i una habitació per a les deixalles 
biològiques, amb quadres sobre despeses i ingressos exposats en 
un paperògraf.

Es va generar un llarg intercanvi amb un dels encarregats de 
la caixa (que abans s’exercia en manteniment), per un error que 
va cometre en demorar el depòsit de diners, que va perjudicar la 
cooperativa encara que no va ser un cas de corrupció sinó, més 
aviat, un descuit. Es van escoltar diverses crítiques frontals però 
serenes, l’autocrítica del treballador i també intervencions que van 
destacar el seu esforç per superar-se i el fet que fer-se càrrec de la 
caixa és una tasca d’alta responsabilitat que «no se li dona bé a 
tothom». Entre els cinquanta treballadors del centre de salut es 
permet i encoratja la rotació de tasques: entre cuina, neteja i altres 
serveis i, també, amb infermeria. La rotació complica algunes tas-
ques perquè cada cert temps han d’aprendre coses noves, qüestió 
que és summament enutjosa per als qui no tenen experiència en el 
treball intel·lectual, com en el cas esmentat.

Una pediatra va portar a l’assemblea la necessitat de resoldre 
un problema en la seua àrea, ja que moltes vegades la xicalla que 
espera ser atesa crida, ronda, alça les cortines de les sales i es perd 
la intimitat i la concentració de metges i pacients. La qüestió es 
va debatre una llarga estona sense arribar a consensuar solucions 
i es va acordar continuar el debat en les següents assemblees per a 
trobar alternatives adequades.
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La superació de la divisió jeràrquica del treball en l’àrea de la 
salut és doblement complexa ja que afecta el cos mèdic, convertit 
en el capitalisme en un poder quasi absolut sobre els pacients. En 
aquest punt convé destacar que el poder mèdic comptà amb el 
suport, d’una banda, de la indústria farmacèutica, una de les més 
poderoses corporacions multinacionals en el capitalisme globalit-
zat. D’altra banda, els metges han sigut elevats al rang de semidéus 
per la mateixa població, que busca, en ells i en les seues medicines, 
solucions quasi màgiques als problemes de salut. Per tant, hi ha 
una doble tasca: buscar teràpies alternatives a les que ofereixen 
els monopolis farmacèutics i treballar l’autoestima i el poder fer 
dels usuaris del sistema de salut. En aquest aspecte, el disseny de 
l’edifici pot encoratjar l’apoderament dels usuaris pel fet de comp-
tar amb àrees per a activitats fora del control del poder mèdic.

Totes dues coses succeeixen al Centro Integral Cooperativo de 
Salud. No obstant això, crec que un dels aspectes més destacables 
és la gestió col·lectiva, en què participen tots els treballadors as-
sociats a la xarxa de cooperatives i, de manera incipient, també 
els metges. La gestió és important perquè encara que els serveis 
de salut s’aparten de la lògica mercantil, la manera d’administrar 
resulta decisiva. Per aquesta via s’introdueix la cultura dominant 
que fa possible que el mercat i l’estat recuperen el control sobre les 
emprenedories que naixen en contra d’aquesta lògica.

Encara que en principi siguen pocs, la participació dels metges 
en les assemblees és un pas molt important, ja que allà discuteixen 
d’igual a igual amb les persones que s’encarreguen de la cuina i 
la neteja, amb les infermeres, en un espai on no compten els po-
ders derivats de la professió. En paral·lel, la participació de metges 
com a caixers en les fires (encara que són molt pocs), juga també 
un paper simbòlic molt important. «En promoure la participació 
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dels metges en les reunions es busca transformar la relació metge-
pacient, i obrir un espai de diàleg entre ciutadans i professionals 
de la salut, en un sector d’activitat on tradicionalment el metge 
ocupa una posició dominant» (Richer i Alzuru, 2004: 119).

Com en altres moviments, la reunió/assemblea és l’espai més 
important, al qual dediquen fins a 20 hores setmanals, i forma 
part del que habitualment s’entén com a «temps de treball». Els 
treballadors associats compleixen 55 hores setmanals de treball, 
de les quals entre 15 i 20 hores són les reunions que mantenen 
de dilluns a dimecres. En les reunions de les fires de Barquisimeto 
participen setmanalment al voltant de 400 dels 600 treballadors 
associats, dos terços del total. Caldria aclarir que no es tracta de 
reunions burocràtiques sinó espais de trobada dinàmics, que són 
el motor de Cecosesola, la seua ànima, que no tenen un altre ob-
jectiu que reproduir l’organització. Les reunions poden ser d’un 
grup molt xicotet o de diversos centenars.

En total són unes 300 reunions conjuntes a les quals han de 
sumar-se les que setmanalment realitzen els grups de cada empre-
nedoria, com la dels treballadors del centre de salut. Hi ha sis àrees 
de reunions conjuntes: productors i fires, pla local, unitats de pro-
ducció comunitària, salut, béns i serveis i gestió cooperativa. A 
més de les àrees, celebren reunions de suport mutu, convivèn-
cies entre diverses cooperatives i els seus associats i les assemblees 
generals de Cecosesola. Tots els testimoniatges coincideixen que 
les reunions són fonamentals i que sense elles la xarxa no podria 
existir.

Tota la gestió passa per l’assemblea o per reunions obertes que 
no tenen ordre del dia prèviament establert. Les reunions es van 
convertir en espais de trobada i la convivència va començar a co-
brar més importància que les decisions, amb la qual cosa les reu-
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nions es van centrar «en l’intercanvi d’informació, en la reflexió, a 
construir llaços de solidaritat i confiança, a internalitzar una visió 
global integradora» (Cecosesola, 2009: 54).

L’energia que abans enterraven en la lluita pel control de la 
cooperativa, va quedar alliberada i va poder dedicar-se a la creació 
de coses noves i a millorar el que ja es feia. La creativitat ve facili-
tada perquè tots els socis poden participar en qualsevol espai, en 
totes les reunions que es realitzen sense haver de pertànyer a un 
espai o òrgan determinat. Clar que la participació va de la mà de 
la responsabilitat. En aquesta mena de funcionament no hi ha es-
tructura o, millor, l’estructura s’adapta o subordina a les funcions.

Les reunions són pràctiques comunitàries o treballs col·lectius, 
no estan només dedicades a la presa de decisions (productivitat ca-
pitalista), sinó a compartir informació, reflexionar col·lectivament, 
construir confiança. Les convivències o «encuentrones» en els 
quals es comparteixen dies sencers, menjant junts durant anys, 
formen part de l’agermanament que és un dels eixos del comú.

El fet que les reunions se superposen i entrellacen les unes amb 
les altres, per la participació de persones que han estat en altres 
reunions, no sols contribueix al fet que la informació fluïsca, sinó 
que és una manera de crear un sentiment de pertinença comuni-
tari. Cadascun dels treballadors associats participa en la reunió se-
tmanal de la seua cooperativa, unitat de producció o espai concret 
i en una o diverses reunions conjuntes per àrees, i poden fer-ho 
en tots els espais que ho desitgen. D’aquesta manera cada persona 
tix part de la xarxa amb el seu moviment de reunió en reunió, 
formant un teixit que és molt més que la suma dels associats. Les 
reunions són part de la formació, ja que deixen d’existir capaci-
tadors i les necessitats de formació es resolen entre tots «pensant 
junts» (Cecosesola, 2009: 32).
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Crear/reproduir comunitat

A Amèrica Llatina existeixen infinitat d’institucions que reben 
el nom de «comunitat», incloent un bon grapat de comunitats 
indígenes i negres, però en elles allò comú són a penes unes hec-
tàrees, alguns edificis i autoritats triades en reunions burocràti-
ques. Aquest tipus de comunitats no solen sostindre’s sobre la base 
de treballs col·lectius i, quan existeixen, no estan al servei de la 
comunitat sinó de cacics o dirigents corruptes.

Els tres exemples anteriors, seleccionats per pertànyer a sengles 
experiències allunyades temporalment i espacial, mostren la im-
portància de les pràctiques i treballs col·lectius com a manteni-
ment del comú i com a condició de l’existència de comunitats 
vives, que es mantinguen al marge de l’estat i el mercat.

Quan es reflexiona o analitza la comunitat (en particular les co-
munitats índies), entre les seues característiques es destaca la pro-
pietat comuna de la terra, l’organització ancorada en l’assemblea, 
les autoritats triades per tots els seus integrants, la cultura i la 
cosmovisió compartides, entre altres trets. Sens dubte es tracta 
de característiques molt importants, intrínseques al fet de ser co-
munitat. Els béns comuns, materials i immaterials són, en efecte, 
la base que permet l’existència de la comunitat; però no són su-
ficients per a la seua reproducció encara que sí per a sostindre la 
institució comunitària.

La comunitat es manté viva a través dels treballs col·lectius que 
són un fer creatiu, que recreen i afirmen la comunitat. En aquest 
sentit, la minga i el tequio no són activitats humanes negatives, 
contra el capital o contra l’estat, sinó la manera com els comuners 
i comuneres fan comunitat. Són l’expressió de relacions socials 
heterogènies respecte a les hegemòniques, sense la presència de les 
quals és poc consistent dir comunitat.
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4. Comú, cap a on?  
Metàfores per a 
imaginar la vida 
col·lectiva més enllà de 
l’amalgama patriarcat-
capitalisme i domini 
colonial
Raquel Gutiérrez Aguilar

1.

A cert efervescent àmbit del món social històricament negat, 
reiteradament desconegut i agredit per la via de l’explotació i 
l’assetjament; però encara així sistemàticament recreat des dels 
intersticis i vores de la dominació del capital, confrontat a lleis 
heterònomes i a pràctiques patriarcals, l’anomenarem, en aquest 
treball, l’àmbit de la reproducció social de la vida humana i no hu-
mana (Navarro, 2014); i aquest, justament, serà el nostre punt de 
partida. Des d’ací és on ens farem la pregunta sobre «com es pot 
canviar el món».

Partint des d’ací, l’expressió «canviar el món» vol dir, necessària-
ment i immediata, trastocar les maneres imposades en què ens re-
lacionem les unes amb les altres, regenerant i reactualitzant formes 
de relació social concretes i immediates més satisfactòries i menys 
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aclaparadores i depredadores; formes de les relacions socials al ma-
teix temps heretades i recreades, que ens permeten produir —o 
defensar o conservar— condicions menys brutals per a garantir 
el conjunt de processos i cicles vitals que s’enuncien de manera 
sintètica mitjançant l’expressió reproducció material i simbòlica de 
la vida social. En termes concrets i quotidians, això significa ser 
col·lectivament capaços de produir o disposar i processar aliments 
per a nosaltres i les nostres famílies i per a les dels altres; significa 
també, llavors, poder intercanviar amb fluïdesa tots aquests pro-
ductes; vol dir, de la mateixa manera, tindre accés a l’aigua i comp-
tar amb llocs agradables on habitar. Ser col·lectivament capaços de 
fer-nos càrrec de la reproducció general de la vida; a més, signifi-
ca dotar-nos en comú de condicions que ens permeten viure una 
vida saludable, així com aconseguir curar-nos quan emmalaltim; i 
igualment vol dir poder comunicar-nos amb altres més enllà de la 
immediatesa per a compartir-los els nostres punts de vista i apren-
dre dels seus. Significa, així mateix, ser capaços de generar xarxes 
de col·laboració i suport mutu per a desafiar en comú —o almenys 
sortejar amb algun èxit— les agressives condicions imposades pel 
capitalisme colonial i patriarcal a la vida social en el seu conjunt.

A totes aquestes activitats i processos vitals, entre altres, 
al·ludeix l’expressió «ser capaces de produir —o conservar— con-
dicions renovades per a la reproducció de la vida». I això ho fem 
nosaltres, una vegada rere una altra, des de baix i «fora» del món. 
O amb major precisió, des de «baix» i «no plenament dins» de la 
relació del capitalisme patriarcal que buida de contingut i sentit 
tot procés viu,  i s’obstina a tornar-lo abstracte i, per tant, assimi-
lable als cicles reiterats de la valorització del valor.

En segon lloc, havent-nos situat d’entrada en l’àmbit de la re-
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producció material de la vida social per a pensar en què consisteix 
o què significa «canviar el món», també és important sotmetre a 
crítica les nocions dominants sobre allò polític i la política, que 
s’han discutit àmpliament en treballs publicats en El Apantle. Per a 
Hannah Arendt, allò «polític» és tot assumpte d’interés compartit 
que a tots incumbeix perquè a tots afecta24 i política és la capaci-
tat col·lectiva de produir decisions sobre tota classe d’assumptes 
polítics. Arendt emfatitza en les seues reflexions en allò que fa 
referència a les diferents maneres històriques en què s’ha produït 
la decisió política; per això posa tanta atenció en el que té a veure 
amb les «formes de govern»�. Per la nostra part, sense deixar de 
costat el crucial assumpte de la construcció col·lectiva d’instàncies 
capaces de regular la producció de la decisió política en qualsevol 
col·lectivitat donada; i, a diferència d’Arendt, no separem aquest 
assumpte de la producció i reproducció de les condicions mate-
rials que garanteixen la reproducció de la vida humana i no huma-
na al llarg del temps històric.

Amb aquest desplaçament, podem sotmetre a crítica la pers-
pectiva a través de la qual es pensa l’assumpte polític i la política 
des de fa, si més no, quatre segles: centrar la qüestió de la pro-

24  L’expressió «que a tots incumbeix perquè a tots afecta», es va utilitzar 
una vegada rere una altra a Bolívia al llarg de l’any 2000 durant la Guerra de 
l’Aigua, en moments d’enèrgic aixecament i mobilització; l’expressió rellançava 
una vegada rere una altra la qüestió que, almenys sobre la gestió i ús de l’aigua 
en Cochabamba, la població mobilitzada no admetria la monopolització —
partidària, institucional-estatal— de la decisió política. Assenyalava, doncs, un 
camí d’obertura política recurrent amb base en la deliberació pública sobre 
els problemes més importants, a fi de produir decisions polítiques de manera 
comuna. En aquest sentit, no és aquesta l’expressió utilitzada per Arendt; no 
obstant això, la introduïsc perquè esclareix i emfatitza la discussió amb la qual 
Arendt està compromesa.
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ducció de la decisió política en l’estat i admetre, simultàniament, 
l’escissió establida entre àmbit polític i esfera econòmica —o de 
la producció de capital. Existeix una rica tradició crítica que s’ha 
ocupat d’aquests assumptes. Per la meua part, seguint a Silvia 
Federici, llegiré la història del capitalisme com el desplegament 
d’una àmplia i sempre reactualitzada ofensiva que, una vegada 
rere una altra, s’obstina a destruir les condicions d’estabilitat acon-
seguides col·lectivament —per mínimes i precàries que siguen— 
per a garantir la reproducció material de la vida social; condicions 
mínimament estables —a vegades consagrades en lleis— acon-
seguides a partir dels esforços col·lectius de lluita desplegats en 
l’etapa d’insubordinació i lluita prèvia. En aquest sentit, entenc la 
història del «progrés» del capitalisme com la saga sempre incon-
clusa d’assetjament i destrucció de les condicions materials que 
permeten a dones i homes, en un determinat moment de la seua 
història particular, organitzar la reproducció material de la vida 
social, tant d’acord amb pautes productives heretades, com en la 
reactualització de sabers acumulats al llarg de segles, així com en 
l’ajust i reajustament de normes morals que regulen —i pel mateix 
fet, permeten— la convivència col·lectiva. Em referisc, llavors, a 
trames socials que, de manera simultània, es nodreixen del que 
hereten al mateix temps que són capaces de crear novetats.25

Hi ha en l’argument anterior una distinció implícita que 
m’interessa aclarir. Entenc com dues qüestions diferents —encara 
que no alienes— d’una banda, les activitats i formes polítiques 

25  Existeix una rica reflexió sobre aquests assumptes que ha sigut exposada 
àmpliament per Bolívar Echeverría, (1998, 2001). A partir de les aportacions 
de Bolívar he treballat, per la meua part, la noció d’«entramat comunitari», 
sobretot en Gutiérrez (2001). També es pot trobar una reflexió molt sòlida 
sobre tot això en Linsalata (2014).
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connexes amb la producció i reproducció del capital i, de l’altra, 
les activitats i formes polítiques (en el sentit ampli que he presen-
tat anteriorment) a través de les quals una vegada rere una altra es 
manté, garanteix i reactualitza la reproducció material de la vida 
social en el seu conjunt.

Aquests dos processos no són el mateix, és més, quasi sempre 
són contradictoris o estan en tensió. El tret totalitzant del capital 
i la seua política, reiteradament es proposen deglutir dins de si, 
incorporant a la seua lògica acumulativa, el conjunt quasi infi-
nit de processos creatius i productius que habiliten i garanteixen 
la reproducció material de la vida social, en les seues exuberants 
i polifòniques maneres d’expressar-se i desplegar-se. No obstant 
això, aquest afany totalitzador mai es realitza per complet: una 
vegada rere una altra aquests processos creatius i productius es po-
sen a caminar, de manera que reactiven antics sabers, reactualitzen 
pràctiques quasi oblidades i reorganitzen possibilitats renovades 
de reproducció material de la vida social.

Resulta, llavors, que tant els múltiples processos creatius i pro-
ductius orientats cap a la reproducció satisfactòria de la vida so-
cial, com el sistemàtic procés de separació, expropiació i despulla 
que sosté la producció —i reproducció ampliada— de capital, 
de dominació patriarcal i colonial, estan constituïts per conjunts 
d’activitats humanes diferents i distingibles encara que de cap ma-
nera alienes entre si. La innombrable col·lecció d’activitats huma-
nes dirigides a garantir la reproducció material de la vida social, 
a través de les quals es produeixen en primer lloc noves entrades 
d’éssers humans, però també afectes, confiances, força col·lectiva 
per a portar avant projectes decidits en comú, a més de, per des-
comptat, aliments, vestit, habitació i enormes quantitats de rique-
sa concreta; s’han vist confrontades repetidament amb l’aspiració 
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del capital d’«esvair en l’aire tot allò sòlid» —parafrasejant la frase 
del Manifest comunista i també a Berman—26 per a convertir-ho 
en abstracció: en valor que es valoritza.27

A les activitats i processos connexos amb la producció i repro-
ducció ampliada de capital se’ls ha assignat des de fa diversos se-
gles, amb singular èmfasi durant el XIX, el caràcter de «progressis-
ta», d’innovadors. La incessant i agressiva generalització-expansió 
d’aquests processos de producció de capital gradualment ha negat 
i trencat el conjunt de cicles vitals, ritmes reproductius del con-
junt d’activitats i processos lligats amb la reproducció material de 
la vida social. D’ací el tret totalitzant del capital i la seua política, 
que es presenta com a «avanç», «progrés», «transformació», quan 
una vegada rere una altra es proposen deglutir dins de si, per a 
incorporar a la seua lògica, el conjunt quasi infinit de processos 
creatius i productius que habiliten i garanteixen la reproducció 
material de la vida social, tal com ja hem esmentat, a través de les 
seues variades maneres d’expressar-se i desplegar-se. Aquest con-
junt de processos creatius i productius, d’altra banda, són altament 
conservadors sense ser, de cap manera, immutables. La qualitat 
alhora conservadora i transformadora dels processos i activitats 

26  Berman (1994). Marx, en el Manifest Comunista assenyala que amb el 
devessall de la modernitat capitalista: «Tot allò sòlid s’esvaeix en l’aire; tot allò 
sagrat és profanat, i els homes, a la fi, es veuen reforçats a considerar severament 
les seues condicions d’existència i les seues relacions recíproques» (Marx, 1990).
27  La producció i reproducció ampliada de capital, una vegada rere una altra, 
al llarg del segle XVII a Europa, durant tot el segle XVIII a Amèrica Llatina, en 
el segles XIX i XX al llarg del món, han trastocat i agredit, amb singular luxe de 
violència, els diversos processos, sempre antics i simultàniament sempre actuals 
[actualitzats] de reproducció material de la vida social. Aquesta és una de les 
claus de lectura més potents que tant Rosa Luxemburg com Silvia Federici 
reivindiquen i il·luminen amb el seu treball. Per a una discussió actual sobre 
aquest tema, vegeu Navarro (2014).
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que garanteixen, en general, la reproducció de la vida humana i 
no humana, ha sigut objecte de reflexions anteriors (Gutiérrez i 
Salazar, 2015). Ara m’interessa tornar de nou sobre aquests punts. 

2.

Què significa pensar els camins per a canviar el món des dels múl-
tiples llocs i àmbits on ocorre la reproducció general de la vida? 
Aquesta pregunta ens condueix a registrar, almenys, dos eixos de 
resposta:

En primer lloc, pensar com canviar el món des de la perspec-
tiva de la reproducció general de la vida ens remet, justament, a 
la defensa de les condicions generals per a la reproducció de la vida. 
Condicions, d’altra banda, produïdes col·lectivament enmig de 
feroces disputes i sempre sota l’amenaça de devastació i expropia-
ció mentre la relació social i política del capital continue vigent. 
Per aquest motiu, l’acció mateixa de canviar el món segons la pers-
pectiva que sostenim siga, inicialment, una lluita, un indignat crit 
de rebel·lió (Holloway, 2001) i una acció col·lectiva basada, quasi 
sempre, en la defensa de les condicions de reproducció material 
de la vida social. Silvia Federici ha indagat en aquesta temàtica 
partint de l’època de l’anomenada acumulació originària i ens 
proposa una perspectiva específica: la de la lluita de les dones que 
van ser caçades i cremades com a bruixes, sobretot a causa de la 
seua intransigent i diversa defensa dels béns comuns que garantien 
condicions bàsiques per a la reproducció d’elles mateixes, dels seus 
homes i les seues famílies, comunitats i pobles.

En segon lloc, si hem de pensar —i sobretot assajar— com 
canviar el món, partint de l’àmbit històricament negat i no ple-
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nament dins de la relació del capital, on any rere any i generació 
rere generació despleguem múltiples i creatives activitats i pro-
cessos que garanteixen la reproducció material de la vida social, 
obligadament hem de remetre’ns a la qüestió de les cures i (re)
creació de les condicions per a la reproducció general de la vida; 
així com a la seua expansió o ampliació satisfactòria. Esmentem ja 
que les activitats de cures, (re)creació i/o expansió de condicions 
satisfactòries per a la reproducció general de la vida estan sempre 
tancades i assetjades per l’agressió aparentment incontenible de 
múltiples processos d’acumulació de capital i de renovades formes 
de domini colonial, amanides de trets patriarcals cada vegada més 
brutals. Malgrat això, en pensar i assajar reactualitzar, una vegada 
rere una altra, noves i regenerades formes de cures i recreació de 
les condicions per a la reproducció material de la vida social, els 
assumptes de la política i allò polític canvien de lloc.

Mentre la relació social del capital continue vigent qualsevol se-
guretat aconseguida que garantisca certes condicions per a la re-
producció material de la vida social és efímera i fràgil28; mentre la 
renovada dominació colonial connexa amb la relació social del ca-
pital no siga col·lectivament dissolta, cap condició material per a 
organitzar la reproducció de la vida està garantida. Per aquesta raó 
les cures, re(creació) i/o expansió de les condicions materials per a la 
reproducció de la vida són sempre una tasca política fonamental. I 
l’activitat política desplegada a partir del compromís amb les cures, 
(re)creació i/o ampliació de les condicions de reproducció general 
de la vida és fonamental i imprescindible per a canviar el món.

28  Els europeus potser són els qui més saben sobre això: dues guerres mundials 
durant el segle XX i ara la tremenda crisi en què han quedat submergits, són 
eloqüents manifestacions del que assenyale.
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Fins a cert punt, la força amb què l’ofensiva liberal del capital 
ha assolat el món en les últimes dècades ha brollat de la inicial des-
pulla i contenció de tots els recursos anteriorment construïts pels 
treballadors per a garantir certa seguretat a les condicions de re-
producció material de la vida social en el seu format d’espai i drets 
públics (com a drets laborals i col·lectius, de seguretat social, etc.). 
En l’actualitat, en un món quasi sense cap seguretat ni garantia que 
protegisca la vida individual ni garantisca la seua possibilitat de re-
producció, la lluita és molt més difícil, encara que mai impossible. 
I des d’ací brolla una contemporània disjuntiva aparentment ex-
cloent per a l’activitat política: o es para esment i s’emfatitza en la 
centralitat de les lluites per la defensa de les condicions materials de 
reproducció (el conjunt de lluites per la defensa de la terra i el terri-
tori, de l’aigua, el bosc, contra la despulla i l’activitat extractivista, 
etc.); o bé es concentra l’atenció en la producció-(re)creació, expan-
sió i cures, de manera polimorfa i variada (Linsalata, 2009), de certa 
riquesa concreta necessària per a garantir o expandir les condicions 
materials de la reproducció general de la vida social (és enorme el 
conjunt de grups i col·lectius que s’organitzen en aquest sentit, des-
plegant les més variades activitats i emprenent creacions cadascuna 
més audaç que l’anterior). Els esforços dedicats i organitzats entorn 
del primer eix solen anomenar-se lluites de resistència; Tot i que, a 
vegades, desborden l’àmbit de la mera defensa d’allò que estiga sota 
amenaça d’expropiació, despulla o saqueig; i s’obrin cap a temps de 
ruptura amb l’ordre del capital i l’estat. La segona classe d’esforços 
col·lectius, molt més heterogenis, consisteix quasi sempre en expe-
riments de construcció de vincles de nou tipus a partir de finalitats 
deliberades, acordades i executades pels qui participen de la produc-
ció d’aquestes finalitats; per tant, poden llegir-se com a esforços per 
a aconseguir i afermar àmbits d’autonomia material i política.
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La perspectiva que sostinc busca entendre el lligam, el vincle 
entre uns i altres esforços de lluita, proposant fils d’intel·lecció —
analítics i sensibles— per a organitzar l’experiència de tal manera 
que resulte més fàcil i immediat trobar termes d’enllaç entre uns i 
altres conjunts d’activitats i esforços. És a dir, em propose pensar-
los formant part d’aquests, del mateix afany, al mateix temps que 
atenc i escodrinye les seues diferències i particularitats. De mane-
ra provisional —i exploratòria— anomenaré aquests esforços des 
de baix com  lluites polimorfes per la defensa i producció del comú 
com a condició per a la reproducció material de la vida social. Des 
d’ací continuaré amb l’argument, explorant i distingint, quan siga 
rellevant, cadascun d’aquests eixos per a destacar el que la seua 
particularitat aporta al conjunt de la reflexió.

3.

Què expressem quan afirmem que volem «canviar el món»?

Em sembla que per a respondre a aquesta pregunta necessitem 
el suport d’una imatge. De fet, aquest és un recurs fèrtil de la sen-
sibilitat i el pensament que permet combinar intuïció, raó i imagi-
nació. Podem, per exemple, recuperar la imatge del Pachakuti com 
una volta o gir del temps i l’espai; el qual, tal com he reflexionat 
àmpliament en un altre treball29 , no al·ludeix tant a un gir que fa 
pujar el que estava baix30, sinó que més aviat fa públic —trasllada 
cap a fora— convertint en legítim i tendencialment legal, el que es-
tava dins de la pràctica comunitària i popular —i per tant parcial-

29  Los ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento indígena popular en 
Bolivia. Tinta Limón.
30  Tal és el sentit clàssic de la paraula «revolució», utilitzada des del segle XVII 
per a descriure les òrbites dels planetes; i que encara s’utilitza d’aquesta manera 
en la física: una revolució és un gir complet sobre un pla.
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ment fora o negat per l’ordre dominant consagrat com a legítim—; 
dibuixant un moviment que desconfigura o desordena l’ordre an-
terior. I, en aquest sentit, trasllada o desplaça cap a l’anomenat 
«espai públic»; és a dir, insistisc, el «fora» de l’«espai domèstic» o, 
més en general, el fora dels espais i àmbits on es duu a terme la 
reproducció material de la vida social. Així, quan diem Pachakuti 
parlem del desplaçament o automoviment d’un conjunt de pràc-
tiques i sabers produïts i conservats des del terreny més immediat 
i quotidià de la reproducció de la vida social; cap a «fora» del lloc 
on en temps previs havien quedat encapsulats. L’experiència del 
Pachakuti fa eixir a la llum els coneixements i formes organitza-
tives quotidians anteriorment negats, i els col·loca en el centre de 
la pràctica política i convertint-la tendencialment en assumpte de 
tots, en una qüestió a deliberar en comú. Quan això ocorre, quan 
el que estava negat i ocult desborda els llocs on va ser confinat —
com a paraula pertinent, saviesa que orienta o experiència de vida 
que habilita opinions i judicis autònoms; succeeix que l’ordre an-
terior s’afebleix i es fissura, les seues institucions i pràctiques consa-
grades com a legítimes i legals són expulsades del centre ordenador 
de la vida social, espentades cap als marges. Així, aquelles paraules, 
sabers i pràctiques que estaven «parcialment fora» o «no plenament 
dins» de l’ordre del capital i l’estat, ocupades en produir i reproduir 
condicions per a la reproducció material de la vida social; escapen 
i desborden els diferents nivells de contenció —legals, institucio-
nals, simbòlics— que prèviament a la lluita deslligada els assig-
naven i fixaven un lloc i un sentit aliens. Aquesta és una imatge 
potent del que s’afirma mitjançant l’expressió «canviar el món»; no 
obstant això, queden moltes nocions per explorar més enllà de la 
figura inicial de desbordament, d’arraconament del que subjecta i 
de postulació —generalment caòtica i difícil— d’allò immediata-
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ment i col·lectiva sabut, del quotidianament practicat, com a nou 
conjunt de principis ordenadors per a reconstruir el vincle social.

Ara bé, també podem pensar la revolució31 com una gegantesca 
acció col·lectiva de mobilització i aixecament que és, en realitat, el 
«fre d’emergència» (Benjamin) del tren desbocat de l’acumulació 
del capital; i, en aquest cas, queda pendent decidir si de nou es 
posa a caminar el tren després que s’ha aconseguit detindre’l i s’ha 
canviat el conductor; o si més aviat convé que els passatgers bai-
xen del tren, exploren on estan i es disposen a reorganitzar la vida 
quotidiana novament, ja no amuntegats en algun vagó d’un tren 
enmig de la boja carrera del progrés, sinó en el pis ferm de la terra i 
els seus cicles. Això últim pot ser que hagen de fer-ho usant alguns 
trossos del mateix tren; encara que ara utilitzant-los per a les seues 
pròpies finalitats i no per a seguir el vertiginós trajecte cap al pre-
cipici. Aquesta interpretació potser pot tindre alguna fertilitat. El 
que té de dolent és que, fins ara, després d’halar col·lectivament el 
fre d’emergència, el que quasi sempre ha succeït és que s’obri una 
disputa per a establir qui és el nou maquinista, qui conduirà el 
tren que, es diu, ha de ser necessàriament posat en marxa de nou. 
El que segueix ja ho coneixem: els trens corren sobre vies construï-
des prèviament, és a dir, no poden anar on els plaga, poden només 
córrer sobre les vies predeterminades, fins i tot si poden fer-ho a 
diferents velocitats.

La metàfora de Benjamin del fre d’emergència ens permet, no 
obstant això, jugar amb les imatges. Podem imaginar al vast con-

31  Fins a cert punt, considere que la noció mateixa de «revolució», com a 
condició necessària per a «canviar el món», roman emparentada amb una noció 
del temps successiva i lineal, d’acord amb la sensibilitat moderna dominant. 
D’això justament estic tractant, entre altres coses, de desprendre’m; i tracte de 
fer-ho en diàleg amb Benjamin.
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junt de passatgers que s’amunteguen als freds vagons de tercera, 
feliços de baixar del tren on estar un minut més era ja insuporta-
ble. I podem pensar, també, en els espantats passatgers de primera 
classe, que prenien begudes en l’elegant vagó menjador quan el 
tren es va detindre. Ells no volen baixar del tren, volen que ràpi-
dament el fre s’allibere, que s’aconseguisca un altre maquinista si 
cal i que la carrera torne a començar. Tenen molt clar que només 
poden viure dins del tren: d’estació en estació es tornaran a assor-
tir de les provisions que consumiran alegrement al seu vagó ampli 
i calent. Definitivament no volen baixar del tren, volen que aquest 
es pose en marxa al més prompte possible.

Ara bé, si els del vagó de tercera aconsegueixen que el tren no 
torne a iniciar la seua boja carrera, i dissolen els acords i maniobres 
que s’aniran teixint entre els del vagó de primera —que en general 
no saben fer res— i els passatgers del vagó de segona —que tenen 
algun coneixement útil; de totes maneres, entre tots hauran de 
pensar en com reproduir la vida quotidiana en les noves circum-
stàncies: què menjaran, on habitaran, com produiran aquestos 
béns, en fi, com inventaran una nova normalitat.

Orientant-me pel que suggereixen aquestes dues imatges, la de 
Benjamin i l’antiga noció de Pachakuti, tinc la impressió que el 
significat de l’expressió «canviar el món» (que no és equivalent 
a l’expressió «revolució») pot buscar-se a través d’un parell ana-
lític, simultàniament contradictori i complementari: dissolució-
creació. Es tracta, al mateix temps, que el tren no puga tornar 
a posar-se a caminar; de dissoldre la seua possibilitat de marxa; 
encara que també es tracta que siga possible viure fora del tren i 
crear nous termes i condicions per a la reproducció general de la 
vida. Es tracta, doncs, així mateix, que els sabers i pràctiques abans 
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ocults i negats adquirisquen el seu lloc de primera importància per 
a produir les condicions materials de reproducció de la vida social.

Canviar el món, al meu entendre, consisteix tant a aconseguir 
detindre el tren per a poder baixar d’ell com, també, gradualment 
anar creant una altra manera d’estar en ell (al món, no al tren) que 
dissolga l’amenaça que torne a posar-se a caminar. Fins ací em ser-
veix la imatge que m’evoca la metàfora de Benjamin. El límit que 
trobe en ella consisteix en el fet que no dona compte amb claredat 
del que passa amb nosaltres quan estem dins del tren. Si ens pen-
sem a nosaltres mateixes com si fórem contínuament transporta-
des al tren, podem continuar imaginant que no sols som transpor-
tades mentre tractem de mirar per la finestra, aguantant enmig de 
l’amuntegament i la mancança. Fins i tot en el pitjor dels trens 
anem, tot el temps, reproduint la vida: aquesta és sempre la nostra 
força. Des d’ací és, considere, des d’on cal partir.

Ara bé, establint un diàleg entre la metàfora de Benjamin i el 
que conec del Pachakuti, he suggerit més amunt el parell simultà-
niament contradictori i complementari dissolució-creació com a 
eix, tant per activar el fre d’emergència com per a il·luminar el que 
podem fer abans i després d’aconseguir detindre el tren. Desen-
volupem l’argument: canviar el món, des de la meua perspectiva, 
consisteix a ser capaces de subvertir la relació del capital —i, per 
tant, de l’estat— a vegades a poc a poc, a vegades de manera enèr-
gica i tumultuosa, per tal de reapropiar-nos de la riquesa material 
expropiada. Noteu que parlem de subvertir la relació del capital, 
de dissoldre-la o anul·lar-la tendencialment; i no tant de destruir-
la, perquè la relació social del capital ens travessa i fins a cert punt 
ens conforma.32

32  Convé pensar i tindre present que parlem sempre de la relació del capital, és 
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El punt difícil és que el capital ha retallat —i retalla siste-
màticament— quasi tots els suports històricament conservats o 
construïts que ens permetien no veure’ns individualment obli-
gats a mantindre una relació d’interioritat plena amb ell, ja siga 
produint mercaderies o enganxant-nos en alguna mena de tasca 
connexa amb la realització de les mercaderies. Aquesta és la gran 
dificultat perquè al mateix temps que el capital ens subjecta també 
ens estructura: organitza els termes de la reproducció material de 
les nostres vides, encara que mai ho fa plenament ni total.

Per aquest motiu, la imatge del significat de «canviar el món» 
que a mi em ve a la ment pot guiar-se més per la noció de «canvi 
d’estat», procedent de la física-química, que per la idea mateixa 
de «revolució», massa lligada simbòlicament al gir en un mateix 
pla, on l’«a dalt» i l’«a baix» poden arribar a confondre’s. La noció 
de «canvi d’estat» ressona i la trobe emparentada amb la idea de 
Pachakuti. Veiem per què.

Un «estat», en termes de la física-química, és una configuració 
estable d’un conjunt d’elements; és a dir, és la manera en què un 
conjunt —gran encara que finit— d’elements estan relacionats 
entre si. Els elements que estan en relació entre si poden, per tant, 
descriure o dibuixar, a través dels seus vincles, diverses i quasi in-
finites formes geomètriques; pensem en la relació que guarden en-
tre si les molècules d’aigua quan formen flocs de neu: són cristalls 
sempre diferents i tots són, alhora, aigua congelada. Això, al nivell 

a dir, del capital entés com a relació social i ja no com una «cosa» fetitxitzada que 
podem destruir fàcilment perquè és externa a nosaltres. Si entenem al capital 
com una relació social, enmig de la qual també nosaltres contradictòriament 
estem immersos; descobrim simultàniament les nostres pròpies febleses i 
fortaleses. John Holloway (2011) ha reflexionat de manera molt fèrtil sobre 
aquests assumptes.
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més abstracte —i certament esquemàtic— és un «estat» d’algun 
compost químic. Des de la primària vam aprendre, per exemple, 
que l’aigua pot trobar-se en almenys tres estats: líquid, sòlid i ga-
sós. En tots els casos és aigua, però en cadascun els vincles entre les 
seues molècules diagramen formes diferents, estan en relació de 
manera diversa, en aquest cas, depenent de la temperatura.

Utilitzant aquesta imatge-eina, podem pensar el capital com 
una manera d’estar en relació entre nosaltres: entre cadascun de 
nosaltres. Seguint a Federici (2013), a De Angelis (2012) i a Nava-
rro (2014), els qui de manera reiterada criden l’atenció sobre això: 
la figura que el capital una vegada rere una altra imposa sobre ca-
dascú i sobre tots és la de la separació. On hi ha capital cal buscar 
escissió, ruptura, separació i distància: quedem convertits, per al 
capital —i per a l’estat que expressa políticament el seu ordre— 
en individus aïllats i explotables, en ciutadans individualitzats, en 
votants que consumeixen o en consumidors que voten, d’un en 
un, compra rere compra, hora de treball rere hora de treball per 
a produir capital. El capital sempre s’esforça per imposar-se com 
l’única forma de vincle social possible. Mai ho aconsegueix, sem-
pre ho torna a intentar; amb reiteració trenca, agredeix o deforma 
qualsevol altre tipus de relacions o de llaços que no siguen aquells 
vincles individuals i mercantilitzats mitjançant els quals ocorre 
una vegada rere una altra la valorització del valor. Per això el ca-
pital i la dominació política que li és connexa —i que assumeix 
quasi sempre trets colonials— sempre busca arrasar qualsevol altre 
tipus de llaços i vincles socials a partir dels quals alguns éssers 
humans puguen confrontar-lo o eludir-lo; per això estripa sempre 
les confiances i els sabers organitzatius tractant de subjectar-los 
a controls burocràtics i tecnocràtics, creixentment rígids i esteri-
litzants de qualsevol altre sentit que algú amb altres —és a dir en 
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col·lectiu— puga assignar als seus actes i a les seues intencions.

No obstant això, totes sabem que aquesta no és l’única forma 
de vinculació possible. De manera reiterada, cadascú com a ex-
periència singular hem experimentat la possibilitat de crear llaços 
que escapen i rebutgen les separacions imposades, hem assajat 
una vegada rere una altra formats associatius diversos i polifònics, 
sempre a partir de les nostres diferències i distàncies, unes vegades 
malgrat elles, unes altres vegades, les més fèrtils, a partir d’elles. 
Una porció d’aquests llaços i vincles que escapen, critiquen i a 
vegades confronten la qualitat buida, opressiva i abstracta de la 
mena de vincle que imposa el capital i el seu domini polític, oco-
rre en l’activitat política crítica que rebutja el que se li imposa i 
s’insubordina; per això les grans lluites són processos d’articulació 
i creació accelerada de llaços, que cadascú gaudeix d’una manera 
diferent encara que enriqueix a totes perquè amplia l’experiència 
humana que som capaces de sentir i gaudir.

Una altra part enorme d’aquests vincles concrets i fèrtils, opo-
sats, o almenys no plenament conformats, a la qualitat abstracta 
i buida de la relació social d’acord amb l’acumulació de capital, 
ocorre en les múltiples i heterogènies activitats i processos socials 
que garanteixen la reproducció material de la vida social. Xarxes 
de suport mutu, de paisanatge o parentiu, cadenes de suport con-
cret per a finalitats diverses; associacions múltiples, sota formats 
molt variats, per a produir i aconseguir finalitats concretes, etc. 
Aquestes heterogènies i variades formes associatives, que conser-
ven-generen i regeneren vincles concrets i susceptibles de dotar-se 
de sentit propi són, al meu judici, una gegantesca pedrera de força 
per a «canviar el món», ja que la seua politització o generalització 
podria espentar molt bé cap a un «canvi d’estat» en el sentit de la 
física-química […] si el capital és una relació social on «tot allò 
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sòlid s’esvaeix en l’aire» igual que les molècules de l’aigua quan 
bull, i es converteixen en pura separació i dispersió susceptible, 
per tant, de concentració sota formats aliens —com en la màqui-
na de vapor, per exemple— convé mantindre a la vista que la in-
finita gamma de formes dels cristalls de neu són també molècules 
d’aigua enllaçades entre si d’una altra manera.

El canvi d’un estat a un altre, en la teoria física-química, es 
relaciona sempre amb una alteració en la quantitat d’energia que 
s’introdueix en el sistema (és a dir, al conjunt gran o xicotet —
però finit— d’elements que estan en relació). No podria ressonar, 
llavors, la intuïció de Benjamin sobre el fre d’emergència amb un 
tendencial «refredament» —fins al seu congelament— de la clas-
se de vincles socials imposats per i d’acord amb l’acumulació del 
capital? Amb això en ment, diverses qüestions, que són reiterada-
ment esmentades per les dones i homes que lluiten i desafien les 
imposicions del capital, cobren sentit perquè és possible percebre 
connexions que d’una altra manera no són perceptibles: les crides 
a anar més a poc a poc, a recuperar el temps, els esforços multi-
formes per sostraure’s del control i dels ritmes de l’acumulació del 
capital, no són tots aquests esforços dispersos per a «refredar» —
bloquejar, detindre— els reiterats i ampliats cicles d’acumulació? 
De la mateixa manera, les múltiples creacions i recreacions de 
llaços i vincles que habiliten respirs en la vida quotidiana, que 
doten d’alguna seguretat les formes quotidianes de reproducció 
material de la vida social; no són potser xicotets cristalls de neu 
que irradien una iridescent encara que fràgil estabilitat?

Totes aquestes imatges estan en la base de les meues cerques 
i les compartisc perquè considere que poden habilitar converses, 
que és una altra manera d’iniciar vincles fèrtils. Són sobretot pre-
guntes i dubtes, insinuacions i suggeriments: paraules obertes per 
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a tractar d’anomenar el món des d’un altre lloc: en femení. En 
femení no únicament perquè aquest és un assumpte en què les do-
nes tenim un lloc central, sinó perquè busca emfasitzar que es fa 
càrrec d’inhibir i confrontar, simultàniament, els trets patriarcals 
de l’acumulació capitalista i del domini colonial.

En resum, considere fèrtil tant continuar indagant en la noció 
«canviar el món»; com precisar les preguntes sobre com es fa això 
partint de la noció de «canvi d’estat», més que de la noció de «revo-
lució». Pensar —i assajar— l’assumpte de «canviar el món» des de 
la noció «canvi d’estat» ens permet emfasitzar i destacar els vincles 
—la qualitat i forma dels vincles— entre els diferents elements 
que componen un «sistema» en un moment donat. En aquest cas, 
a aquest nivell de generalitat, el «sistema» que estem considerant 
és Gaia —la Pachamama, les seues criatures i el conjunt infinit, 
en part contradictori i antagònic, de vincles i processos metabòlics 
que s’estableixen entre elles— entesa com a sistema viu.

Per aquest motiu un molt bon punt de partida per a assajar 
pràctiques i construir vincles, que de fet van canviant el món, 
produint simultàniament possibilitats de «canvis d’estat» més am-
plis i generals, siguen els llocs negats i ocults, encara que assetjats 
i reiteradament despullats, on es generen i regeneren, una vegada 
rere una altra, condicions per a la reproducció material de la vida 
social. El conjunt de lluites i esforços associatius i creatius per a la 
defensa i producció del comú com a condició per a la reproducció ma-
terial de la vida social és el punt de partida des del qual organitze, 
també, la meua pròpia experiència.





133

5. Revolució social i pro-
ducció del comú
Massimo De Angelis

Què significa dir no a un sistema social capitalista que té la força 
per a posar a treballar la vida per al seu propi desenvolupament i, 
en fer-ho, modela a la seua pròpia imatge subjectivitats, horitzons, 
arquitectures, espais urbans i rurals, els ritmes de la vida, l’ecologia 
i les entitats polítiques? Aquesta qüestió sorgeix amb especial ur-
gència enmig d’una de les més profundes crisis capitalistes, amb 
les seues catastròfiques conseqüències socials i ecològiques. Aquest 
article argumenta que la resposta a la nostra pregunta resideix —
en última instància— en un tipus particular de poder social, que 
recompon la pràctica social de producció del comú� per a acon-
seguir autonomia enfront del capital; especialment i inicial en re-
lació amb aspectes de la reproducció social (alimentació, salut, 
cures, habitatge, coneixement, educació).

En coevolució

En els «no» escrits en les banderes de moltes lluites, el que 
s’impugna sovint és una instància particular del sistema social a 
la qual anomenem «capital», un particular intent d’estendre el seu 
abast. Aquesta forma d’impugnació pot ser també el «que se’n va-
gen tots» cridat amb irreverència als polítics, els qui a través de les 
seues polítiques, omissions o xarxes clientelistes, es mostren com 
els guardians i representants d’un «sistema» el funcionament del 
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qual afecta els nostres manteniments i esperances.33 Els processos 
de tancament són un aspecte crucial en la gamma d’estratègies per 
a aconseguir que el capital siga una força social de desintegració i 
explotació.

En el meu llibre El comienzo de la Historia (De Angelis, 2007) 
agrupe els processos de tancament, l’acumulació i la lluita de clas-
ses en un mateix marc de referència a través de l’anàlisi de les llui-
tes centrades en el valor. Mostre, per exemple, que els tancaments 
d’allò produït en comú són un procés necessari del desenvolu-
pament capitalista i que són una característica contínua i recu-
rrent de les polítiques econòmiques centrades en el creixement del 
capital i les seues corresponents relacions socials. No és tan sols 
que l’acumulació puga produir-se com a «acumulació per despos-
sessió», com en la formulació de David Harvey (2003); és que la 
despulla del temps de vida (és a dir, l’explotació laboral), operada 
pel capital mitjançant els seus sistèmics cicles de retroalimentació 
—a través dels quals aconsegueix oposar uns treballadors enfront 
d’altres—, pot sostindre’s només a través de la despossessió periò-
dica dels mitjans alternatius de reproducció social i la destrucció/
descomposició de les seues comunitats corresponents. El que es 
va tornar clar, addicionalment, és que el capital també pretén in-

33  Un moviment s’ha desenvolupat a Itàlia entorn de les iconoclastes maratons 
de comèdia de l’experimentat comediant Beppe Grillo, el símbol del qual de 
la «V» no representa ni venjança ni victòria, sinó vaffanculo, el que significa un 
«aneu-vos-en a la merda» al sistema i a la majoria dels polítics del Parlament. 
Aquest és un cas en què el «no» està associat a la principal filosofia del moviment, 
al fet que no hi haurà cap canvi real llevat que la gent «normal» prenga les coses 
amb les seues mans. És aquesta una expressió de l’explosió de la classe mitjana 
al nivell del sistema polític? Si ho fóra, com s’ha argumentat en aquest assaig, 
és inadequat, ja que no actua en el dia a dia de la revolució social (De Angelis, 
2010b).
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cloure el comú que, de fet, havia sigut creat sota l’impacte de les 
lluites anteriors. Per tant, el «doble moviment» de tancament i 
producció del comú expressa, en certa manera, els ritmes històrics 
de la lluita de classes dins del capitalisme.34

Aquest enfocament també obri moltes preguntes, especialment 
si el que es desitja és una transformació social fonamental. En 
efecte, el que aquest acostament aclareix i sobre el que es basa, 
és la coevolució —una vegada anomenada «dialèctica»— entre el 
desenvolupament capitalista i la lluita de la classe treballadora. 
Aquesta relació ha sigut fonamental en el treball de Karl Marx i en 
diferents derives del marxisme autònom, però no tant en el mar-
xisme tradicional que, en comptes d’això, projecta el canvi social 
en el desenvolupament autònom de les forces productives, ente-
ses vulgarment com a «tecnologia». Dins del que Harry Cleaver 
(1979) de forma bastant genèrica anomena marxisme autònom, 
aquesta relació entre la lluita de la classe treballadora i el desenvo-
lupament capitalista segueix cicles de lluites en els quals les fases 
de la composició de classe marquen el ritme. Aquestes abasten 
principalment les fases de recomposició política (quan la fragmen-
tada classe treballadora s’uneix i construeix un moviment) i les de 
descomposició (quan sota el martell de la repressió i la reestruc-
turació del capital, la composició social de la classe treballadora 
sobre la qual es van fundar aquestes lluites canvia, de manera que 
afebleix el moviment mateix). Una vegada avancem per a des-

34  Per a una anàlisi en paral·lel del caràcter continu de l’acumulació originària, 
convé veure també el text de Bonefeld (2001). Entre les fonts que van inspirar 
el meu enfocament va estar la identificació de «nous processos de tancament» 
—originalment proposat per Midnight Notes (1990)— com a aspecte 
central de l’estratègia neoliberal, que va emergir com a resultat de la crisi del 
keynesianisme a la fi de la dècada de 1970.
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envolupar aquest enfocament, tenint en compte qüestions més 
àmplies de les formes de desenvolupament del govern capitalista 
(com l’evolució del keynesianisme i el neoliberalisme), i les con-
dicions econòmiques i polítiques de l’acumulació (condicions de 
rendibilitat), es posa llum al desenvolupament capitalista com a 
fenomenologia de la lluita de classes. Encara així, com podria ser 
que aquesta relació en curs entre la lluita i el desenvolupament capi-
talista ens poguera portar a un món nou, quan el capital ha demostrat 
una vegada rere una altra la seua habilitat per a cooptar, destruir 
i descompondre la base social del seu enemic de classe i, en fer-ho, 
generar el seu propi desenvolupament? No és aquesta coevolució en-
tre lluita i desenvolupament capitalista realment interminable? Com 
pot, llavors, una «associació d’individus lliures» arribar a reemplaçar 
al capitalisme com la manera de producció dominant?

Revolucions polítiques i revolucions socials

Ens enfrontem ací a una fal·làcia metodològica, una de les tres que 
discutisc en aquest assaig. La primera és la fal·làcia de la política. 
Aquesta és la idea que una recomposició política podria generar i 
sostindre, a través de qualsevol mena de representació política, un 
canvi radical en les relacions socials i en els sistemes de reproduc-
ció socials. La meua postura és que les recomposicions polítiques 
són certament necessàries per a crear moments per al canvi que 
puguen iniciar, amb un empenyiment efectiu, reaccions en cade-
na en la socialitat i canalitzar energies socials cap a objectius i di-
reccions particulars. En aquest sentit, són importants les fases de 
recomposició política i les seues corresponents formes de represen-
tació política per a desplegar oportunitats cap al desenvolupament 
radical de noves relacions i sistemes socials. No obstant això, en si 
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mateixes, les recomposicions polítiques no canvien radicalment el 
sistema social capitalista: només poden pertorbar-lo.35 El capital 
reacciona i s’adapta a aquestes pertorbacions desenvolupant noves 
formes, absorbint, tancant, canalitzant, augmentant les divisions 
dins de la jerarquia salarial; cooptant i reprimint; i la combinació 
d’aquestes formes dependrà del càlcul de costos i beneficis en de-
terminades situacions. El keynesianisme i l’estat de benestar, tal 
com es va desenvolupar en el període posterior a la Segona Guerra 
Mundial (De Angelis, 2000), són un exemple d’això.

Reconéixer la fal·làcia de la política dona prioritat, per tant, a 
una concepció de canvi radical, de «revolució», que es relaciona 
directament amb la concepció de revolució social de Marx (en 
lloc de la revolució política de Lenin).36 En primer lloc, una re-
volució social no és la «presa del poder» dissenyada i dirigida per 
una elit política (ja siga a través de mitjans reformistes o polític 
revolucionaris), sinó la producció real d’una altra forma de poder, 
que, per tant, correspon a la «dissolució» de la vella societat i de 
l’antiga «condició d’existència» (Marx i Engels, 2005: 25), o a un 
canvi en l’«estructura econòmica de la societat» que està constituï-
da per «la totalitat de les relacions [socials] de producció» (Marx, 
1977: i). En segon lloc, precisament per les seues característiques 
de ser constituent de noves relacions socials reprodueixen la vida (i 
dissolen les velles), la revolució social no pot reduir-se a un esdeve-
niment momentani, a una «victòria»; sinó que aquesta abasta una 
època i està configurada per una sèrie de «victòries» i «derrotes». 
Marx parla així del «principi» de la «època de revolució social» 
(Marx, 1977: i), però ningú no pot dir que aquesta època és llarga. 

35  Vegeu, per exemple, la noció de pertorbació sistèmica en Luhmann (2012).
36  Per a una detallada discussió comparativa, vegeu per exemple Chattopadhyay 
(2012).
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Aquesta distinció entre revolució social i política no implica que la 
revolució social no és en si «política». La revolució social és políti-
ca en el sentit que actua com una pertorbació crucial dels sistemes 
dominants establerts i col·loca el fonament socioeconòmic per a 
un nou sistema de govern, per a les noves formes de govern de les 
xarxes de cooperació social.

La producció del comú

La prioritat de la revolució social (més que política) també impli-
ca que, per a dur a terme la transformació radical, no necessitem 
tindre un sistema ja desenvolupat que reemplace l’anterior, abans 
de somiar o desitjar la seua desaparició. Més aviat al contrari. De 
fet, aquesta és la segona fal·làcia que crec que apuntala els discur-
sos sobre el canvi social radical. La fal·làcia del model és l’estesa 
idea que, per a substituir l’actual sistema (model), un altre sistema 
(model) ha d’estar llest per a ocupar el seu lloc. Desafortunada-
ment, la història no funciona així. Els sistemes alternatius poden, 
sens dubte, imaginar-se i problematitzar-se, però no és a través de 
la seua «aplicació» que ocorre la història de les maneres de pro-
ducció. Els sistemes no s’apliquen, emergeixen; i la seua aparició 
ocorre a través dels processos relacionats de la revolució social i les 
revolucions polítiques, amb la primera que crea la font en la qual 
aquestes últimes obtenen el seu poder per a pertorbar els sistemes 
polítics existents i desenvolupar uns altres.

La revolució social és, en última instància, un procés de cerca 
de solucions als problemes que els sistemes capitalistes no poden 
resoldre (molt probablement pel fet que han sigut generats per 
ells mateixos). Aquest procés implica l’establiment de sistemes 
multiescalars d’acció social que reproduïsquen la vida en maneres, 
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processos sistèmics, relacions socials i pràctiques valoratives que 
busquen un camí alternatiu als dominants i que siguen capaços 
de reproduir-se a major escala a través de xarxes i de la seua coor-
dinació. El que els diversos moviments de les últimes dècades han 
fet de forma cada vegada més evident, des dels zapatistes a mitjan 
dècada de 1990 fins al moviment Occupy en 2011, és que sense 
importar les alternatives que foren presentades per una tendència 
específica d’un moviment —ja fora micro o macro, pressupostos 
participatius, una reconfiguració de la despesa social per part de 
l’estat central, ciutats en transició, cooperatives d’energia reno-
vable, fàbriques autogestionades, ciberactivisme no criminalitzat, 
una defensa de les comunitats tradicionals al llarg d’una ribera 
amenaçada per l’expropiació, assemblees generals, places públi-
ques autogestionades, i més— totes elles depenien d’alguna mena 
de formes del comú, és a dir, de sistemes socials a diferents escales 
d’actuació en l’interior dels quals els recursos són compartits i en 
els quals una comunitat defineix els termes del seu usdefruit, so-
vint a través de formes de relacions socials horitzontals basades 
en una democràcia participativa i incloent. Aquests dos elements 
de la producció del comú emergeixen a través de pràctiques de 
vida concretes desenvolupades des de baix. Les pràctiques de va-
lor basades en el comú són bastant diferents de les pràctiques de 
valor del capital, i reprodueixen i desenvolupen el poder social 
necessari per a sostindre i donar forma a un «sistema de comuns». 
Aquest treball social, i les corresponents formes de cooperació que 
es troben dins de les formes del comú i que el (re) produeixen, 
s’anomena «produir en comú».

La relació entre la revolució social i la política és, doncs, la 
relació entre els sistemes socials que les sustenten, és a dir, en-
tre el comú i els moviments. I suggerisc que assumim de debò 
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l’advertiment de Marx sobre la transformació radical més enllà 
del capitalisme, quan diu en els Grundrisse que «si no hem trobat 
ocultes en la societat, perquè aquesta constitueix les condicions 
materials de producció i les seues relacions corresponents [...], les 
bases per a una societat sense classes, llavors tots els intents per a 
fer-la explotar seran quixotescos» (Marx, 1973: 159).

Les formes del comú són aquestes condicions materials ocul-
tes, latents, en les quals pot donar-se forma a una societat sense 
classes. De fet, aquestes formes del comú estan latents en la socie-
tat i canalitzen tot el suport i els recursos a través dels quals repro-
duïm les nostres vides i coneixements. Generalment, naixem dins 
d’algun d’ells, fins i tot si consisteix tan sols en les interaccions 
amb els nostres pares o cuidadors i germans o amics. Tan promp-
te com comença el procés de socialització, reproduïm les nostres 
subjectivitats en cos i esperit. I això quan ens involucrem en xar-
xes de cooperació social que ens confronten amb la necessitat de 
desenvolupar pràctiques de valoració i mesura que són veritable-
ment alternatives a la subordinació de la vida al guany, o que ens 
espenten a aprendre a adaptar-nos a aquesta mentre mantenim 
una identitat diferent.37 Tan prompte com aquestes xarxes de coo-
peració social es converteixen en pautes sistemàtiques, tenim tots 
els elements de la producció del comú: un conjunt de recursos, 

37  David Graeber (2011: 98) anomena això «comunisme de base», és a dir, «la 
comprensió que, llevat que les persones es consideren a si mateixes enemigues, 
si la necessitat és considerada prou important o el cost es considera prou 
raonable, el principi “a cadascú segons les seues habilitats, a cadascú segons les 
seues necessitats” s’assumirà per a aplicar-se». Alan Page Fiske i Nick Haslam 
(2005: 270) es refereixen a això com «compartir comunalment», una de les 
quatre formes bàsiques que les comunitats i les societats tenen per a coordinar 
les seues accions. Per a una discussió completa vegeu Fiske i Haslam (2005: 
267-298).
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les comunitats i la producció del comú. Amb el desenvolupament 
de les tecnologies de la comunicació i la informació, aquestes for-
mes de cooperació social basades en el comú tenen el potencial 
per a expandir i desestabilitzar les seues pròpies fronteres, renovar 
les seues composicions socials i desenvolupar múltiples cultures 
d’horitzontalitat.

D’aquesta manera, les formes del comú no poden ser reduïdes 
als estereotips de les teories sobre el comú, i no han d’ajustar-se per-
fectament a qualsevol model proposat per qualsevol de les versions 
romàntiques o radicals del que constitueixen els sistemes bons o 
socialment justos. No hem de caure en la fal·làcia del model. Per 
a les subjectivitats urbanes modernes i cosmopolites, molts co-
muns urbans o rurals contemporanis són sovint desordenats, dis-
capacitants, claustrofòbics, patriarcals, xenòfobs i racistes. Aquests 
no són, òbviament, els comuns que volem per a una perspectiva 
emancipadora. La intel·ligència estratègica que necessitem per a des-
envolupar-nos hauria d’indicar, realment, com circular i amplificar 
la resistència i les lluites contra tots aquests trets que es troben en 
moltes pràctiques del comú. Però seria deshonest i perillós descar-
tar aquestes formes del nostre radar teòric simplement perquè no 
són característiques desitjables del comú que volem. Com més es 
facilite el nomadisme subjectiu (per a escapar de relacions, treballs, 
llocs per a viure, identitats) i la comunicació per la nostra condició 
«postmoderna», majors seran les oportunitats per a escapar del pa-
rany d’aquestes formes comunes reaccionàries. La gent fa això tot 
el temps. Tanmateix, encara que el nomadisme i la comunicació 
permet a les subjectivitats canviar les seues situacions, aquestes no 
necessàriament canvien els sistemes socials a través dels quals les 
subjectivitats s’articulen, ni prevenen que aquests trets reaccionaris 
emergisquen una altra vegada en els nous sistemes socials.
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Així, per exemple, en moltes parts d’Àfrica, les dones estan 
escapant de les formes del comú al mateix temps que exigeixen 
reformes pel que fa a la propietat de la terra per a canviar les pràc-
tiques comunals incrustades en les lleis tradicionals que sovint les 
han discriminades, tant respecte a l’herència de la terra com, fins 
i tot, a l’ús d’aquesta. En aquestes formes del comú sols els ho-
mes tenen control sobre la terra i, per a afirmar-se i proporcionar 
manteniment als seus fills, es requereixen els drets sobre aquesta. 
El risc, de qualsevol manera, és que «aquest moviment pot ser 
utilitzat per a justificar el tipus de reforma agrària que el Banc 
Mundial està promovent, i que substitueix la redistribució de la 
terra per la titulació de terres i la seua legalització», llevat que, per 
descomptat, la desaparició i/o el fracàs d’una forma patriarcal del 
comú es combine amb «la construcció de béns comuns totalment 
igualitaris», aprenent de l’«exemple de les organitzacions que han 
pres aquest camí com la Via Campesina, el Movimiento de los 
Sin Tierra al Brasil, [i] els zapatistes» (Federici, 2008: 13-14). No 
obstant això, poden ressorgir fàcilment trets reaccionaris, fins i tot 
en formes «políticament correctes» del comú tan prompte com 
els comuners busquen dreceres per a decidir qüestions referents 
als perímetres d’un sistema (per exemple, qui forma part d’allò 
produït en comú?), de la divisió del treball, de la distribució de 
pagaments o han de bregar amb el parasitisme percebut d’un grup 
de comunitaris, i així successivament.

Les solucions que pot oferir la producció del comú per a atallar 
els problemes depenen òbviament de les situacions particulars, 
de la combinació cultural específica de les comunitats existents 
—per exemple— i dels recursos específics disponibles per a la 
seua posada en comú. No obstant això, en una situació en què 
el capital i els comuns són tots dos sistemes estesos que organit-
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zen la vida social, és evident que sovint una solució implicaria 
un acord especial entre aquests; és a dir, una forma particular del 
seu acoblament estructural. Si, juntament amb uns altres, genere 
cooperatives de treballadors per a vendre productes en el mercat 
que proporcionen una forma d’ingrés a una comunitat i ho arrele 
en la participació horitzontal i l’autogestió, encara he de complir 
amb normes particulars, usar els diners; entrar en institucions par-
ticulars establertes. Addicionalment, hauré de veure-me-les amb 
la problemàtica de la rendibilitat (la competitivitat, l’eficiència, 
la minimització de costos, etc.), una problemàtica que emmarca 
les meues formes del comú en competència (cooperativa) també 
com un sistema individual de capital articulat als altres a través 
del mercat, i això malgrat els objectius socials i pràctiques de valor 
de la cooperativa.38 Qualsevol institució contemporània situada 
dins dels camps més amplis de les relacions socials, per tant, és 
l’àmbit en què l’acoblament estructural entre diferents sistemes 
socials (formes del comú i capital) presenta a aquests en formes 
particulars.

El reconeixement dels «acords» amb el capital és un pas cap a 
la traïció? En realitat, algú podria argumentar que des de la pers-
pectiva de la vertadera transformació radical més enllà del capita-
lisme, el problema és l’acord, ja que la funció de cada acord per al 
capital és permetre la seua reproducció com a sistema social. Si bé 
és formalment vertadera (els acords sí que permeten la reproduc-
ció del capital), aquesta posició erra pel fet de no reconéixer que la 
reproducció social (en llars, comunitats o «serveis» com l’atenció, 

38  Vegeu, per exemple, l’impressionant cas de Salinas, un xicotet poble 
a l’Equador en el qual la majoria de la població pertany a alguna mena de 
cooperativa (De Angelis, 2010a).
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la salut i l’educació) està acoblada també en gran mesura —en de-
terminats moments— a la reproducció del sistema social capitalis-
ta. Això significa que els acords amb el capital també fan possible 
la reproducció de la vida en certes circumstàncies. Per tant, per al 
comú, entés com una força social de la transformació, qualsevol 
acord que siguem capaços d’imposar en determinades fases dels 
moviments mai és suficient, ja que exclou alguna cosa o algú de 
beneficiar-se d’aquest, per això contribueix a la reproducció de les 
jerarquies i, consegüentment, és la base de la necessitat de noves 
fases de pertorbació (lluita) i la base sobre la qual el capital desen-
voluparà les seues noves formes. L’horitzó estratègic, per tant, no 
és evitar fer acords, sinó problematitzar com fer un acord que siga 
el més inclusiu possible dels assumptes i subjectes que prèviament 
han sigut exclosos pel capital.39

De qualsevol forma, aquest avanç en les experiències des del 
comú implica —tard o d’hora— una col·lisió amb els altres siste-
mes que els governen. El seu avanç implica també el repte amb les 
regles locals existents pel que fa a les formes capitalistes de mesurar 
i donar valor a l’acció social, a les seues pràctiques de valor i a unes 
altres estructures reticulars. Especialment si el desenvolupament 

39  Precisament per aquesta raó, el desenvolupament de les formes del comú 
orientades a la reproducció social (amb les seues normes locals i les seues 
estructures en xarxa) no implica necessàriament tan sols la creació de noves 
institucions (amb el resultat d’un nivell més baix d’acoblament estructural amb 
el capital), sinó que també implica l’avanç de la producció del comú a l’interior 
de les institucions existents. En realitat, fins i tot la posada en marxa de noves 
institucions i associacions basades en el comú depén d’algun acoblament 
estructural amb el capital; siga aquest la conformitat amb un edifici que 
compte amb regulacions de «salut i seguretat», la necessitat d’emetre factures 
de qualsevol tipus en algunes activitats de recaptació de fons o la signatura d’un 
contracte de treball. 
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de les formes capitalistes depén de capturar els recursos humans 
i naturals mobilitzats per aquestes alternatives —com demostra 
l’anàlisi dels processos de tancament i del treball abstracte per al 
cas del capital. Així mateix, queda clar que la força que els sistemes 
alternatius poden sustentar en aquesta senda cap a la confrontació 
amb altres sistemes socials (la capacitat de resistència i recuperació 
dels sistemes) és proporcional al grau dels múltiples poders socials 
que són capaços de mobilitzar. Per capacitat de resistència i recu-
peració d’un sistema social em referisc a l’habilitat d’un sistema 
social per a mantindre el seu funcionament i un grau suficient de 
prosperitat, reproducció i cohesió social, enfront de les pertorba-
cions causades pels impactes i crisis dels sistemes capitalistes. Ja 
que el capital i les formes del comú són en la seua gran extensió 
sistemes socials estructuralment acoblats, aquests impactes i crisis 
(per exemple, la pèrdua d’ingrés a causa de la desocupació i la 
crisi econòmica, o la criminalització estatal de certes lluites) han 
posat a prova la capacitat de les formes del comú, i les han forçat a 
adaptar-se i evolucionar. La senda d’aquesta adaptació, no obstant 
això, està oberta i pot portar cap a una major domesticació de la 
producció del comú amb regressions capitalistes (un exemple és 
la família nuclear patriarcal en el període posterior a la Segona 
Guerra Mundial) o, per contra, cap al desenvolupament de la seua 
autonomia i de la capacitat de resistència i recuperació, malgrat 
els circuits del capital (sobre aquest tema, diferents exemples són 
l’experiència dels centres socials ocupats o l’univers d’associacions 
voluntàries de base, quan aquests socialitzen diversos aspectes de 
la reproducció).

Aquest enfocament podria semblar que s’oposa al marxisme 
clàssic. En aquesta narrativa, una classe —el proletariat— és la 
força social que agenolla el capitalisme, que aboleix aquest sis-
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tema i el reemplaça per un de nou. Força social i sistema social 
són, en certa manera, dues entitats diferents; la primera és fun-
cional a l’abolició d’un sistema social i l’establiment d’un dife-
rent. En lloc d’això, la meua hipòtesi subjacent és que una força 
social emergeix, s’expandeix i crea poders transformatius efectius 
enfront d’una altra força social, només com a manifestació d’un 
sistema social i els mateixos poders o capacitats d’aquest. I això és 
així tan sols en la mesura en què és necessari per a la seua preser-
vació i reproducció (i la preservació i reproducció física, cultural 
i emocional dels qui ho constitueixen). Per a problematitzar el 
canvi social, per tant, necessitem problematitzar les forces socials, 
i això implica que entenguem els sistemes socials, en particular els 
produïts en comú.

El viatge de transformació que les formes del comú necessiten 
fer abans de realitzar-se com a forces socials, comparteix algunes 
característiques amb el viatge que el capital va emprendre en les 
últimes centúries de la seua expansió. El desenvolupament del ca-
pital ha ocorregut a través d’aquest doble terreny: el posiciona-
ment de nous mètodes per a organitzar la cooperació social sota 
les seues pròpies pràctiques de valor, com una manera de proveir 
respostes als problemes socials corrents (usualment generats pel 
mateix capital); aquest de la lluita contra altres maneres de pro-
duir i orientar sentits, mesuraments i pràctiques de valor. En el 
primer cas, per exemple, la imposició d’una mesura capitalista en 
les indústries (com a regles locals) ofereix una «solució» temporal 
a les masses de pobres i despullats creats per reiteracions prèvies 
dels processos de tancament. Això també es desenvolupa en el 
terreny de les lluites contra pràctiques de valor alternatives; ma-
neres alternatives per a coordinar la reproducció social. Bé perquè 
aquestes maneres constitueixen els mètodes de la vella classe di-
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rigent (feudal);  bé perquè foren els mètodes autoorganitzats de 
les comunitats que són despullades i destruïdes (al país d’origen 
o al llarg dels camins de l’imperi, amb la seua pudor a assassinat i 
genocidi), o bé  perquè conformen les pautes emergents d’ajuda 
mútua i solidaritat dins de les fàbriques i comunitats de la classe 
treballadora, lluitant per escurçar el temps de treball i augmentar 
els salaris i els drets laborals, la clau és que el capital es desenvolu-
pa mitjançant lluites, acomodacions, aliances i organització estra-
tègica del temps, després de les quals van una varietat d’elements, 
moviments i organitzacions de la burgesia.

L’anàlisi del caràcter continu dels processos de tancament obri, 
així, la porta per a la seua imatge en l’espill: el caràcter continu 
de la producció del comú. La seua construcció depén d’una varie-
tat de formes relatives a diferents subjectivitats i realitats situades. 
De fet, usualment les noves formes dels tancaments capitalistes es 
corresponen amb els intents capitalistes d’acabar amb formes del 
comú prèviament aconseguides (tan inadequades, burocràtiques 
i instrumentals a l’acumulació capitalista, com l’«estat de benes-
tar»).

Comuns dividits

Així, la fal·làcia del model ens deixa amb la problemàtica del 
desenvolupament d’alternatives com a latències; com un perío-
de entre la presència d’alternatives i la seua explosió com a for-
mes o maneres de producció dominants. Però aquesta explosió 
d’alternatives fins al punt de constituir un teixit de producció so-
cialment hegemònic no és possible si aquestes alternatives latents 
no superen les divisions existents dins del cos social, dins de la 
classe treballadora; divisions corresponents al sentit hegemònic de 
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la classe mitjana sobre el que constitueix el «progrés» i, per tant, 
constitutiu de l’«ordre social» al llarg de la jerarquia imposada pel 
salari (De Angelis, 2010b). El capital no sols crea divisions de po-
der, sinó que els acords que establim amb el capital reprodueixen 
o recreen les divisions. Un món en el qual aquestes divisions si-
guen superades és part de la intrigant equació que necessita ser re-
solta per a atendre la nostra qüestió sobre «com canviem el món».

Aquestes divisions no poden ser superades recorrent a la crida 
ideològica a la unitat, perquè usualment aquestes divisions es ba-
sen en condicions materials i les ideologies no constitueixen un 
terreny per a la unitat hegemònica. En la mesura en què la crisi 
intensifica i proletaritza tant en condicions com en possibilitats, 
crea condicions perquè florisquen formes del comú orientades a la 
reproducció, dominis de l’acció social en què comunitats de tota 
mena (credos religiosos, agrupaments nacionals o ètnics) conju-
minats amb la persuasió política, de manera conjunta extreuen o 
capturen recursos i desenvolupen maneres per a —de manera crei-
xent— fer confluir les seues diverses necessitats, mentre s’articulen 
i renuncien a les seues respectives diferències en projectes comuns. 
En la teoria de sistemes, la diversitat dins d’aquests és el que habi-
lita la seua major resistència i capacitat d’adaptació a noves con-
dicions. No és necessari dir que això no és automàtic, perquè la 
crisi també propulsa les divisions entre aquests trets. Evadir les 
divisions depén dels recursos organitzatius que es posen en joc. 
En molts països del nord global, això depén de l’habilitat dels 
comuners radicals i cosmopolites per a engranar amb el «corrent 
principal» i sostindre interaccions productives que puguen alçar 
formes del comú centrades en la reproducció, a més de promoure 
pràctiques valoratives que espenten i òbriguen les fronteres de la 
producció del comú.
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De qualsevol manera, desenvolupar aquesta actitud per a la 
problematització estratègica requereix que arribem a un acord 
respecte a la fal·làcia del subjecte. Aquesta tercera fal·làcia és la 
idea que, d’alguna forma, la «classe treballadora» pot ser pensada 
com un cos unificat enfront del capital o, si es troba dividit, po-
dria recompondre’s mitjançant alguna sort de terreny ideològic, 
d’homogeneïtat cultural o d’ingrés o afinitat representativa. En 
lloc d’això, vol col·locar la seua divisió existent —objectivament 
i subjectiva— com una condició fundadora d’allò real i proble-
matitzar aquesta divisió en termes de la transformació radical del 
present. En algun altre text (De Angelis, 2010b), he problema-
titzat sobre les jerarquies de poder dins del cos social en termes 
de la «classe mitjana», a la qual definisc no com un grup social 
homogeni amb un cert nivell  d’ingressos, sinó com un terreny 
estratificat de subjectivitat disciplinada fortament per les normes de 
comportament de la societat moderna, en les quals el capital té un 
paper fonamental pel fet d’organitzar la producció social mitjançant 
mercats disciplinaris, tancaments, dinàmiques de govern i les seues 
empreses orientades al guany. En altres paraules, el caràcter de «clas-
se mitjana» està constituït per la idea de progrés i ordre aconseguit 
dins de les fronteres del sistema capitalista.

Declare que, des del punt de vista de la transformació radical, 
un interrogant bàsic és que les alternatives no poden ser acon-
seguides amb o sense la classe mitjana. I és per aquesta raó que 
propose la tesi de l’«explosió de la classe mitjana» com un element 
necessari d’aquest procés de transformació radical. Entenc aquesta 
explosió com un augment sobtat en el volum de la cooperació 
social i el corresponent alliberament d’energies lúdiques, de tal 
manera que puga crear-se una ona de xoc sociocultural. Aquesta 
explosió correspon a l’emergència de la producció en comú a través 
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dels perímetres i fronteres dels sistemes i a través de la jerarquia 
salarial. Una producció en comú a través de la qual es problema-
titzen i dissipen les fronteres socials i les jerarquies salarials com a 
resultat de la cooperació social. La problemàtica de l’organització 
està completament dins de la problemàtica d’aquesta explosió de 
la producció en comú en formes que articulen tres subversions de 
la classe mitjana existents en estat latent: la subversió que ocorre 
diàriament en termes de micropràctiques de rebuig a l’alienació; la 
subversió de la condició de classe mitjana, provocada pel sistema 
en termes de la seua pròpia proletarització i de la impossibilitat 
econòmica i ambiental d’universalitzar el rang de millora de la 
classe mitjana; i la subversió de la comunitat de la classe mitjana 
quan se les ha de veure amb la comunicació amb l’altre com a 
l’estranger, el migrant, el marginal.

Conclusió

No pot afirmar-se si el camí que tenim per davant és el de la coop-
tació de les formes del comú o el de la seua emancipació. Això 
dependrà del procés polític que encara ha de ser desenvolupat 
mitjançant la cooperació social, que és una alternativa al capital. 
«Producció del comú» és el nom que donem hui dia a la forma 
«cel·lular» de la força social responsable de l’establiment i la repro-
ducció de la vida (o, en el seu lloc, del fracàs en la sustentació de 
la vida, depenent de les relacions de força) i, mitjançant això, de 
l’abolició del capital. Per «forma cel·lular» em referisc a la forma 
social general en què aquest moviment pot ser generat i sense el 
qual cap entramat de les cèl·lules dins d’un nou teixit social —
sense opressió, explotació i injustícia— és possible. La producció 
del comú és la forma cel·lular dins de la qual la cooperació social 
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per a la reproducció de la vida genera poder fer;40 l’única base sobre 
la qual les persones poden multiplicar les seues forces mitjançant 
formes del comú entrellaçades que superen els límits del localis-
me i repten el poder sobre el comú; poder establert pel capital en 
diferents formes.

Almenys dues coses necessiten ser considerades en desenvo-
lupar el poder fer com a força efectiva. Primer, no hauríem de 
romantitzar la producció del comú. Les formes del comú exis-
tents poden ser distorsionades, opressives o emancipadores. Quan 
entrem en la lògica de comparar les formes del comú existents 
amb models sistèmics, immediatament notem què és el que va 
en contra dels nostres valors, creences i tradicions culturals més 
elevats. No obstant això, amb massa freqüència els més radicals 
decideixen jutjar les formes del comú sobre la base dels valors que 
aquestes expressen en relació a les nostres; alguns activistes tendei-
xen a construir comunitats basades en la seua afinitat política, uns 
altres sobre la base de la fe religiosa.

En aquestes formes del comú fundades sobre la identitat, un perí-
metre clar s’estableix al voltant d’aquests que els prevé d’expandir-
se llevat que el fora adopte els valors i creences del dins. En aquest 
cas, la «conversió» és el principal mecanisme de desenvolupament 
dels comuns, un mecanisme que és de qualsevol manera, profun-
dament inadequat des de la perspectiva dels reptes que implica 
construir una alternativa al capital enmig d’una crisi emergent de 
la reproducció social. He recorregut centres socials radicals que 
refusen trobar-se amb la comunitat local en el terreny de la re-

40  Per a una discussió del poder fer en contrast amb el poder sobre, vegeu 
Holloway (2002). Per a un abordatge crític centrat en la problemàtica de 
l’organització d’alternatives al capital, vegeu De Angelis (2005).
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producció perquè les marques culturals de tal comunitat no es 
corresponen amb els principis dels activistes. En lloc de detonar 
un procés en el qual aquestes marques culturals pogueren trobar-
se sobre el terreny de la pràctica amb la comunitat local —per 
exemple, promovent maneres de produir en comú la reproducció, 
com les cures de xicalla i majors— van ser incorporats perímetres 
clars d’identitat en els comuns dels centres socials, un fet que va 
assegurar el seu aïllament i vulnerabilitat. La política de la identi-
tat és una barrera al desenvolupament, mitjançant la producció en 
comú, de formes socials emancipadores.

Segon, el capital pot ser confrontat tan sols en la mesura en què 
les formes del comú orientades a la reproducció social i la repro-
ducció quotidiana en particular (Federici, 2011) són desenvolupa-
des com a fonts clau del poder fer. Les formes del comú orientades 
a la reproducció social són aquelles creades a partir de les necessi-
tats dels seus participants per a reproduir alguns aspectes bàsics de 
les seues pròpies vides: la salut, l’alimentació, l’aigua, l’educació, 
tindre un sostre, les cures, l’obtenció d’energia. El desenvolupa-
ment d’aquestes formes del comú és estratègicament necessari, no 
sols per a contribuir a la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle 
—per exemple, amb la relocalització de cadenes de producció i 
distribució d’aliments i l’avanç cap a la sobirania alimentària—, 
sinó també per a posar a l’abast la problemàtica de la justícia social 
i l’autonomia, en relació amb les cures, per exemple (Barbagallo 
i Federici, 2012). Formes de producció del comú d’aquest tipus 
poden resoldre les necessitats bàsiques de les persones i enfortir 
les comunitats per a rebutjar les exigències del capital, mitjançant 
l’accés a mitjans alternatius de vida independent a aquest.
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6. Repensar la transfor-
mació social des de les 
escales espaitempo-
rals de la producció del 
comú
Lucia Linsalata

En aquest breu assaig em propose discutir sobre algunes reflexions 
inicials entorn del problema de les escales espaitemporals del 
comú i la seua relació amb la manera en què pensem la transfor-
mació social o la possibilitat d’una transició de la nostra societat 
cap a una societat postcapitalista.

Una de les principals formes en les quals se solen disminuir 
les possibilitats de transformació social que han fet niu en noves 
i velles experiències d’autoorganització i autogestió social centra-
des en la producció del comú, és la de fer èmfasi en el caràcter 
suposadament local, parcial o efímer d’aquestes realitats i en els 
seus límits a l’hora de pensar una transformació general de la so-
cietat davant els ritmes vertiginosos i l’aclaparadora grandària de 
l’explotació i la despulla capitalista. En el sentit comú d’una part 
significativa de l’esquerra que es defineix a si mateixa com a antica-
pitalista, les multiplicitats d’experiències de producció del comú, 
que continuen proliferant de llarg a llarg del planeta, no deixen de 
ser realitats massa xicotetes enfront de la grandària descomunal de 
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la dominació; no deixen de ser un bell i quixotesc exercici polític 
que no té, no obstant això, la capacitat d’impulsar processos més 
amplis de transformació social.

Sostinc que aquest difús sentit comú se sosté en una idea 
errònia de transformació social que ha portat reiteradament a 
molts sectors d’esquerres a abordar el problema de les escales es-
paitemporals dels processos d’autoorganització social que solen 
sostindre’s en la producció d’un comú, de manera distorsionada 
i poc útil per a les lluites socials. En aquest text voldria intentar 
llançar algunes idees que ens ajuden a desestructurar aquest sentir 
i a enfocar el problema de les escales espaitemporals del comú des 
d’una perspectives més fèrtil per a la lluita.

Per a aconseguir-ho, estructuraré el meu assaig en tres parts. En 
la primera, presentaré una breu discussió sobre la idea de transfor-
mació social, recuperant algunes reflexions de Massimo de Angelis 
en relació amb la noció de revolució social proposada per Marx. En 
la segona, proposaré una breu definició d’allò que entenc per pro-
ducció del comú, així mateix presentaré algunes consideracions 
en relació a la forma en què el comú habita l’espai i el temps. 
Finalment, en la tercera, llançaré algunes idees entorn de les di-
mensions multiescalars del comú i la seua relació amb el problema 
de la transformació social.

La «fal·làcia del model» o sobre com repensar la transformació 
social

Acabe d’afirmar que darrere d’aquell pensament que ens porta a 
disminuir sistemàticament la potència transformadora que fa niu 
en una multiplicitat d’experiències d’autoorganització social que 
se centren en la producció del comú, es troba una noció fal·laç 



155

de transformació social, una noció que Massimo de Angelis ha 
caracteritzat com la «fal·làcia del model». En què consisteix per a 
Angelis aquesta fal·làcia? Consisteix en la idea àmpliament difosa 
en l’esquerra que per a substituir l’actual sistema (o model) capi-
talista, un altre sistema igualment estructurat i «eficient» o una 
altra manera de producció clarament definida ha d’estar llesta per 
a ocupar el seu lloc (De Angelis, 2014).

El problema d’aquesta manera de pensar està en el fet que la 
història ens ha demostrat reiteradament que les coses no funcio-
nen així. De Angelis ens recorda que les transformacions en les 
relacions de producció i reproducció de la vida social no es donen 
a través de l’«aplicació» de models; sinó que van emergint al llarg 
de la història, a través de processos contradictoris, no lineals, que 
es defineixen a partir dels fluxos i refluxos de les lluites socials, en 
una seqüència complexa de «victòries» i «derrotes» per part de les 
classes treballadores (De Angelis, 2014). Dit en altres paraules, la 
revolució social imaginada per Marx, és a dir, la possibilitat his-
tòrica de produir una transformació radical de la totalitat de les 
relacions socials de producció i reproducció que sosté la societat 
dominant; la possibilitat de dissoldre les condicions d’existència 
imposades sota el capital per a donar pas a l’emergència d’altres so-
cietats, no pot pensar-se com un esdeveniment momentani o com 
una sèrie de victòries polítiques o la simple aplicació d’un model 
alternatiu (De Angelis, 2014); sinó que ha de ser pensada i viscu-
da com un procés d’una època de pertorbació crucial dels sistemes 
dominants i d’emergència simultània de noves relacions socials de 
producció i reproducció de la vida col·lectiva; com un procés de 
llarga durada històrica al llarg del qual els processos d’erosió i po-
sada en crisi de les relacions dominants es vegen acompanyats per 
l’emergència d’una altra mena de poder social que ens permeta 
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adquirir progressivament autonomia respecte al capital i, per tant, 
existir d’una altra manera. Diu l’autor:

En primer lloc, una revolució social no és la «presa del poder» dissenya-

da i dirigida per una elit política (ja siga a través de mitjans reformistes 

o polítics revolucionaris), sinó la producció real d’una altra forma de 

poder, que, per tant, correspon a la «dissolució» de la vella societat o de 

l’antiga «condició d’existència» (Marx i Engels, 2005:25), o a un canvi 

en l’«estructura econòmica de la societat» que està constituïda per «la 

totalitat de les relacions [socials] de producció» (Marx, 1977: i). En 

segon lloc, precisament per la seua característica de ser constituent de 

noves relacions socials que reprodueixen la vida (i dissolen les velles), 

la revolució social no pot reduir-se a un esdeveniment momentani, a 

una «victòria»; sinó que aquesta abasta una època i està configurada per 

una sèrie de «victòries» i «derrotes». Marx parla així del «principi» de 

l’«època de la revolució social» (Marx, 1977: i), però com de llarga pot 

ser aquesta època ningú no ho pot saber (De Angelis, 2014).

Ara bé, si assumim aquesta idea de revolució o transformació so-
cial, cal preguntar-se quin tipus de potència transformadora resi-
deix en aquelles experiències d’autoorganització social que pro-
dueixen comú?

Per a contestar aquesta pregunta intentaré explicar abans en 
quin sentit utilitze la noció de comú i per què totes les vegades 
que fins ara he utilitzat aquesta paraula, he preferit parlar de pro-
ducció del comú i no simplement de comú o de béns comuns.

Què produïm quan produïm comú?

Contràriament a una àmplia tradició econòmica que sol pensar 
el comú exclusivament en termes de recursos compartits i béns 
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posseïts i/o autogestionats col·lectivament, el nostre acostament 
a la comprensió del comú parteix d’una premissa fonamental: el 
comú es produeix.41 Què significa afirmar això? Significa fer èmfa-
si en el fet que el comú no és —o no és únicament— una cosa, un 
objecte, un bé o un conjunt de béns tangibles o intangibles que 
es comparteixen i usen entre diverses persones. El comú és, pri-
mer de tot, una activitat pràctica que s’estableix entre un conjunt 
d’homes i dones que decideixen entrellaçar les seues activitats i 
establir vincles de cooperació per a solucionar problemes i neces-
sitats compartides. Homes i dones que, a partir de la circulació de 
la paraula, tenen la capacitat de proposar-se finalitats compartides 
i establir els mecanismes per a aconseguir-les autònomament. En 
aquest sentit, aquells béns que solem anomenar «comuns» —una 
fàbrica recuperada, uns sistemes de reg comunals, alguns espais 
urbans autogestionats, etc.— no podrien ser el que són, sense les 
relacions socials que els produeixen, sense les pràctiques organit-
zatives que els donen quotidianament forma i que produeixen 
aquests béns en qualitat de comuns. És per això que afirmem que 
el comú anomena primer de tot una relació social: una relació 
social d’associació i cooperació capaç d’habilitar quotidianament 
la producció social i el gaudi d’una gran quantitat de riqueses con-
cretes dirigides a la reproducció més satisfactòria de vida.

Pensar el comú d’aquesta forma té una gran «utilitat teòrica» 
a l’hora de pensar la transformació social, ja que ens permet ano-

41  Em remet a la manera de pensar el comú que hem anant cultivant a 
l’interior de l’àrea d’investigació d’«Entramados comunitarios y formas de lo 
político» del Postgrau de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, juntament amb les i els estudiants que participen d’aquest espai i 
les meues dues companyes de treball, la Dra. Raquel Gutiérrez i la Dra. Mina 
Lorena Navarro.
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menar de manera unitària una multiplicitat d’experiències orga-
nitzatives radicalment diferents entre si pel que fa a història i con-
text, però similars en les lògiques cooperatives i en les dinàmiques 
associatives que impulsen. M’explique millor. Es produeix comú 
en una comunitat autònoma zapatista, però també es produeix 
comú dins d’una xarxa de consumidors crítics a Itàlia; es produeix 
comú en una comunitat aimara de l’altiplà bolivià, però també es 
produeix comú en un hort urbà de Nova York. El que ens permet 
assimilar d’alguna manera realitats històriques tan aparentment 
dissímils entre si és el tipus de dinàmica cooperativa que allà po-
dem trobar que, malgrat no ser la mateixa, té alguns caràcters si-
milars en les seues lògiques generatives i reproductives. 

En aquest sentit, parlar de producció del comú ens permet 
pensar en la producció contínua i simultània d’una realitat his-
tòrica poliforme i pluriespacial composta per una multiplicitat 
d’espais i temps socials:

un conjunt divers, heterogeni i versàtil d’entramats socials, comunitats 

locals, processos organitzatius, experiències associatives —de diferent 

arrelament i profunditat històrica— dins dels quals dones i homes de 

carn i ossos, cultiven, assagen, recuperen, reinventen, produeixen i, en 

conseqüència, exerceixen —en aquells àmbits de la vida on poden i 

aconsegueixen fer-ho— aquell antic art humà que la heteronomia ca-

pitalista s’encarrega d’expropiar tot el temps: el de cooperar per a con-

formar la nostra existència social i material amb base en les finalitats 

col·lectivament deliberades; el de decidir autònomament sobre els as-

sumptes comuns; la capacitat d’autodeterminar col·lectivament (a par-

tir dels àmbits més immediats de la reproducció social) el sentit, els 

ritmes i els rumbs de la nostra vida pràctica (Linsalata, 2015: 17).

D’aquesta manera descansa el gran potencial transformador de 
la multiplicitat d’experiències autogestionades que produeixen 



159

comú: en la possibilitat que aquestes habiliten, en una multipli-
citat d’espais, de rellançar tot el temps l’autodeterminació comu-
nitària per damunt de la determinació aliena de la vida imposada 
per la relació capitalista i l’ordre instituït dominant; en la possi-
bilitat que aquestes ens habiliten per a donar una forma pròpia a 
la nostra socialitzat i generar un conjunt de relacions socials molt 
diferents a les imposades pel capital.

 Aclarit això, preguntem-nos ara quines implicacions té el que 
s’ha dit fins ací entorn de la producció del comú en relació al pro-
blema de l’espai, del temps i de les escales de la revolució social.

Pensar les escales de la revolució social des del comú

Partim del fet que tota relació social habita un espai i un temps es-
pecífic. Les relacions socials que produeixen comú, habiten simul-
tàniament múltiples espais i temps socials, però habiten l’espai i 
el temps de forma qualitativament diferent a les relacions socials 
capitalistes i a la relació social estatal. En què descansa aquesta 
diferència qualitativa?

En primer lloc, les formes en què el comú habita l’espai i el 
temps estan dictades primordialment per les espacialitats i els 
ritmes heterogenis i diversos de la reproducció de la vida humana 
i natural, i no pels espais i temps homogenis del capital. Cada 
experiència organitzativa de caràcter comunitari i autogestionat 
té les seues pròpies especificitats segons les geografies, les cultures, 
les creences, les condicions materials, les històries presents i pas-
sades, els contextos, les conjuntures, les finalitats polítiques i els 
sentits de lluita dels subjectes que donen forma i contingut a les 
trames associatives que produeixen aquest comú. Sens dubte no 
és el mateix la manera de produir l’espai i el temps dels qui cul-
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tiven comunitàriament una horta en un barri de Nova York que 
la d’unes dones zapatistes que cultiven col·lectivament una milpa 
per a finançar els seus projectes autònoms. No és el mateix, cuidar 
comunitàriament el bosc en la comunitat de Cheran, en l’altiplà 
Purépecha de Mèxic, que autogestionar una fàbrica ocupada a 
l’Argentina. Al llarg de la història de la humanitat, no hi ha hagut 
i no hi haurà una sola manera de produir comú, sinó múltiples i 
variades formes, tan múltiples i tan variades com les trames coo-
peratives que les diverses comunitats humanes han sabut i sabran 
teixir entorn de la necessitat de reproduir les seues vides de forma 
més satisfactòria i autònoma.

Cada trama comunitària té les seues pròpies lògiques espacials i 
temporals que no són generalitzables ni assimilables a altres pràc-
tiques comunitàries. Pel mateix fet, pensar en les escales espaitem-
porals del comú, ens obliga a aprendre a pensar la transformació 
social a partir d’una altra mena de noció de l’espai i del temps, 
una noció no sols quantitativa sinó també qualitativa, capaç de 
reconéixer les diferències i valorar-les. Ens obliga a aprendre a 
pensar la transformació social com un esdevindre simultani d’una 
multiplicitat d’accions socials d’autodeterminació que habiten i 
produeixen l’espai i el temps de manera qualitativament diferent 
i en diferents dimensions escalars; diferents entre elles no sols per 
grandària sinó, també i sobretot, pel seu contingut relacional.

En aquest sentit, també és fonamental reconéixer que les 
trames associatives que produeixen comú quasi mai actuen 
com a unitats socials aïllades, sinó que solen entaular relacions 
d’interdependència i ajuda mútua amb altres trames comunitàries 
seguint una lògica d’articulació en xarxa que Raquel Gutiérrez ha 
anomenat «articulació de segments autònoms». Aquestes articu-
lacions tenen diferents àmbits i densitats relacionals, van des de 
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l’àmbit local fins al regional, supraregional o internacional. Solen 
ser més denses i permanents en el local; i menys denses i més ines-
table o temporals en els regional i supraregional. La seua tempo-
ralitat no és sempre sinònim de fragilitat, sinó tot el contrari: ens 
parla d’una gran plasticitat i creativitat de les trames comunitàries 
i de la seua adaptació als temps col·lectius i a les diverses conjun-
tures històriques. Aquestes articulacions solen, en efecte, basar-se 
en aliances provisionals que canvien segons el problema a solucio-
nar, la conjuntura política o l’objectiu a aconseguir, i que tendei-
xen a no institucionalitzar-se. Per això mateix, quan parlem de la 
multiescalaritat qualitativa del comú no pensem només en la seua 
heterogeneïtat de formes i grandàries, sinó també en la seua elas-
ticitat i capacitat d’expansió rizomàtica més enllà d’allò merament 
local, a partir d’articulacions complexes i variades de segments 
autònoms que aconsegueixen dimensions molt més àmplies.

Així i tot, la possibilitat d’expansió multiescalar del comú té 
límits; no obstant això, aquests límits no estan lligats al caràcter 
suposadament local d’aquestes realitats, sinó més aviat a la persis-
tència de certes qualitats de les relaciones dins de les trames socials 
que produeixen comú. Intentaré explicar el que vull assenyalar de 
la següent manera.

El que importa no és la grandària sinó la proporció

Recuperant les paraules de Raquel Gutiérrez, podríem dir que 
les trames socials que produeixen comú, en general, són fruit de 
«diverses converses i coordinacions de converses d’homes i dones 
que entrellacen el que fan de manera autònoma», és a dir, que 
estableixen les seues pròpies finalitats i defineixen, a partir de la 
paraula compartida, els temps i els mecanismes per a aconseguir-
les (Gutiérrez, 2015). L’exercici d’aquesta capacitat de decidir i fer 
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en comú sol afermar-se en l’establiment de codis de relacions recí-
proques que, en la majoria dels casos, tenen a veure amb la defini-
ció de dinàmiques concretes d’obligacions mútues i amb maneres 
específiques de gestionar l’execució de les decisions preses i regular 
els conflictes interns (Gutiérrez, 2015). Tots dos elements són: 
a) la centralitat de la conversa o de la coordinació de converses, 
és a dir, de la circulació de la paraula per a la presa de decisions 
conjuntes, i b) la importància de les dinàmiques de reciprocitat i 
control comunitari. Aquests dos elements condicionen fortament 
la manera en què la producció del comú, com a activitat pràctica 
que genera i regenera determinats vincles i relacions socials, habita 
el temps i l’espai en cadascuna de les seues geografies específiques.

 De quina manera ho fan? La producció del comú privilegia 
aquells espais i aquells temps socials que propicien la reunió, com-
partir, estar i fer junts, la reciprocitat, l’empatia humana, formar 
part de, la disposició al servei cap a la comunitat i a la devolu-
ció del que s’ha rebut per aquesta. Hi ha una dimensió que con-
diciona fortament la manera en què el comú habita l’espai i el 
temps; una dimensió que té a veure amb el cultiu de la proximitat. 
Proximitat no és sinònim de local. La proximitat no és només ni 
sempre física, però implica sempre el cultiu de relacions perso-
nals i no anònimes com les relacions del capital, relacions en les 
quals l’afinitat, l’empatia amb l’altre i la disposició a la trobada i a 
l’acord juguen un paper fonamental.

El cultiu de relacions de proximitat marca pautes en la definició 
dels espais i dels temps del comú i posa també límits a la seua expan-
sió. El cultiu de la proximitat requereix, en efecte, respecte de certs 
criteris de proporcionalitat, entenent la proporcionalitat en el sentit 
que proposava Ivan Illich en recuperar el pensament de Leopodl 
Kohr, com el respecte «d’allò apropiat d’una relació» (Illich, 1996).
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Recupere breument les paraules d’aquest autor en relació a la 
noció de proporcionalitat per a aprofundir en el meu argument. 
Diu Illich:

La major contribució de Kohr es troba en la noció de morfologia social. 

En ella, dues paraules claus revelen el seu pensament: Verhältnismäs-

sigkeit i gewiss. La primera significa proporcionalitat o, més precisament, 

allò apropiat d’una relació. La segona és traduïda com «allò precís», com 

quan algú diu «de manera precisa». Per exemple, Kohr diria que l’ús de 

la bicicleta és idealment apropiat per a algú que viu en un lloc adequat 

(precís) com Oberndorf. Un examen d’aquesta afirmació revela imme-

diatament que la noció de «precís» està tan distant de «certesa», com la 

idea d’«apropiat» ho està d’«eficient». Allò «precís» ens repta a pensar so-

bre el significat específic que se li adequa millor, mentre que l’«apropiat» 

ens guia al reconeixement de les coses bones. Conjunyir tots dos termes, 

«l’apropiat» i «en un lloc precís (adequat)», permet a Kohr visualitzar la 

condició social humana com aquest límit sempre únic i capaç d’auto-

delimitar-se, dins del qual cada comunitat pot participar en la discussió 

sobre el que hauria de ser acceptat i el que hauria de ser exclòs.

Ponderar el que és apropiat o adequat en un determinat lloc, porta di-

rectament a una reflexió sobre la bellesa i les coses bones. La veritat a 

la qual s’arriba serà abans de res moral, i no econòmica. Per això, la 

proporcionalitat, tal com Kohr usa el concepte, no cap en un càlcul 

econòmic» (Illich, 1996).

Seguint Ivan Illich, podem sostindre que els criteris de proporcio-
nalitat que defineixen els límits de les relacions de proximitat —i 
per tant les escales espaitemporals— endins dels quals la produc-
ció del comú pot donar-se i expandir-se adequadament no són 
definibles a priori; estan dictats per l’experiència i varien de lloc 
en lloc, de context en context, de propòsit en propòsit i d’activitat 
en activitat. La cerca de l’escala adequada per a les relacions de 
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producció del comú que s’estan cultivant en un determinat lloc 
depén finalment de la capacitat d’autoconeixement i autopreser-
vació de cada trama comunitària. Depén de la capacitat col·lectiva 
que puguem tindre per a reconéixer aquell límit del qual ens parla 
Ivan Illich, d’aquell «límit sempre únic i capaç d’autodelimitar-se, 
dins del qual cada comunitat pot participar en la discussió sobre 
el que hauria de ser acceptat i el que hauria de ser exclòs» (Illich, 
1996). 

Quan una comunitat perd la capacitat col·lectiva d’establir els 
límits del que hauria de ser acceptat o exclòs en el seu fer en comú, 
la producció del comú tendeix a diluir-se, es deforma, es torna 
fàcilment cooptable, es transforma en una altra cosa.

En aquest sentit, el problema real a l’hora de pensar la relació 
entre l’expansió del comú i el tema de la transformació social, 
no descansa en el suposat «localisme» del comú, sinó en la difi-
cultat de conservar la possibilitat que una comunitat organitzada 
d’homes i dones o un conjunts de comunitats organitzades i ar-
ticulades entre si en diferents escales, puguen continuar cultivant 
—sota l’atac constant del capital— la capacitat de proposar-se fi-
nalitats compartides; de reafirmar, una vegada rere una altra, la 
vigència dels vincles de cooperació i recíproca obligació que els 
permeten dur a terme els objectius proposats i de continuar fent-
ho, i expandint la seua activitat, endins d’una escala espaitemporal 
adequada i proporcional a la mena de vincles que s’estan cultivant. 

En aquest sentit, el problema principal no és quant aconseguim 
créixer o com de ràpid podem fer-ho, sinó més aviat com ho fem 
sense deixar de produir comú, com ho fem sense perdre de vista 
els criteris de proporcionalitat i proximitat dictats per cada con-
text i cada conjuntura política, en la certesa que la revolució social 
no serà ni demà ni despús-demà, sinó que s’està fent ja en molts 
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llocs i que s’estarà fent cada dia una miqueta més... o una miqueta 
menys. Tot depén de la qualitat de les relacions que aconseguim 
consolidar entre nosaltres i de les pràctiques d’articulació política 
que puguem consolidar per a reconduir, cada vegada més, la re-
producció de les nostres vides a les escales espaitemporals diverses, 
heterogènies i proporcionals del comú. Tot depén de la possibi-
litat que tinguem d’assetjar el capital a partir del fiançament de 
la nostra capacitat d’autodeterminar els espais i els temps de la 
nostra vida pràctica, i reconéixer col·lectivament i autònoma els 
límits del que hauria de ser acceptat i el que hauria de ser exclòs.
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7. Fer comú contra 
la fragmentació a la 
ciutat: experiències 
d’autonomia i interde-
pendència per a la re-
producció de la vida42

Mina Lorena Navarro

A les ciutats actuals, és possible construir alternatives que no sols 
resistisquen, sinó que es contraposen i inauguren eixides a les lò-
giques cada vegada més violentes de l’estat i de l’acumulació del 
capital? És possible fer comú en-contra-i-més-enllà de les dinà-
miques capitalistes per a modelar i construir una altra ciutat, una 
que tinga com a prioritat la reproducció de la vida? Quines són 
les expressions d’això i les capacitats socials que ho fan possible?

Partint d’aquestes preguntes, m’interessa rastrejar com des 
de la fragilitat,43 diverses experiències col·lectives en contex-

42  Aquest article és un extracte del llibre Hacer común contra la fragmentación 
en la ciudad. Experiencias de autonomía urbana, en procés de publicació per 
l’Instituto de Ciencias Sociales i Humanidades de la BUAP, 2015.
43  Proposem la idea de fragilitat en íntim diàleg amb el treball de l’activista 
espanyola Amaia Pérez Orozco, qui planteja que «la vida és vulnerable i 
precària, per la qual cosa no existeix en el buit i no tira avant si no es cuida; 
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tos urbans han anat emergint en els últims temps per a resistir 
a la despulla i explotació capitalistes i recrear formes col·lectives 
d’autodeterminació social per a garantir la reproducció de la 
vida. En aquest text, presentarem algunes d’aquestes qüestions en 
diàleg amb algunes veus d’homes i dones que integren esforços 
col·lectius de lluita i organització social de la ciutat de Puebla i de 
Mèxic.44

El reconeixement i la comprensió de les diverses expressions 
d’impugnació i resistència a l’ordre establert són d’especial relle-
vància per diversos motius. Un molt important és que la tendèn-
cia d’urbanització del planeta sota els dictàmens del capital va en 
augment; actualment, més de 3.000 milions de persones, és a dir, 
més de la meitat de la població mundial, vivim en alguna ciutat 
(Fernández Durán, 2008: 8). La demanda de matèria i energia 
que això requereix està sobrepassant i molt els cicles de regenera-
ció dels ecosistemes i, per tant, està aguditzant la cada vegada més 
alarmant crisi ecològica global. Tot i que les ciutats ocupen sola-
ment 3% de la superfície del planeta, consumeixen dues terceres 
parts de l’energia i produeixen (entre moltes altres coses) el 80% 

la vida és possible, però no ocorre sempre i en qualsevol circumstància. 
La cura que converteix una vida possible en una vida certa és sempre en 
comú. No podem preguntar-nos com sosté cadascú la seua vida ni entendre 
l’economia com la suma d’individualitats; l’economia és un fet social, una xarxa 
d’interdependència. La qüestió és com ens organitzem en comú perquè la vida 
succeïsca i com breguem amb aquesta interdependència. La interdependència 
se situa així en primera línia analítica i política» (Pérez, 2014: 80).
44  Ens referim a l’Asamblea Social del Agua i Radio Zacatepec a Puebla, i a la 
ciutat de Mèxic, a Jóvenes en Resistencia Alternativa, l’Organización Popular 
Francisco Villa de la Izquierda Independiente, la Tribu i Proyecto Protesta. 
Altres veus com la de Raúl Senk, professor d’arts marcials, promotor de projectes 
socials, culturals i polítics, i la de Mayeli Sánchez, participant de diversos espais 
col·lectius, alguns relacionats amb el desenvolupament de programari lliure.
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del CO₂, un dels gasos responsables del canvi climàtic (Fariña, 
2015). El metabolisme de les ciutats sota la seua forma capitalista 
és simplement insostenible.

Aquest accelerat creixement i propagació de les metròpolis en 
els últims 50 anys ha respost a la necessitat d’expandir les rela-
cions monetàries i fixar un patró de producció, distribució, can-
vi, consum i deixalles funcional a la reproducció del capital. Tot 
això a costa de l’increment de la sobreexplotació de la naturalesa 
i del treball viu, rellançant reiteradament processos d’acumulació 
originària, amb els quals s’han transformat radicalment els meta-
bolismes del teixit de la vida45 i despullat poblacions senceres dels 
seus mitjans de manteniment.46

En aquest sentit, la violència i la despulla com a lògiques in-
herents de les polítiques d’acumulació del capital, han provocat el 
desplaçament o abandó forçat de milions de persones que gene-
ralment migren cap a centres urbans per a, en el millor dels casos, 
integrar-se com a nous proletaris al món del treball assalariat i 
com a consumidors de l’economia monetaritzada. I dic en el mi-

45  Recupere aquesta noció de Jason Moore, com «una manera de situar tot 
el que fan els humans dins d’una totalitat major en la qual som una poderosa 
espècie de producció de medi ambient» (Wedekind, Milanez, 2017). En 
aquesta xarxa la naturalesa és un tot, és a dir, la naturalesa som nosaltres, està 
dins de nosaltres i al voltant de nosaltres. Els humans fem al medi ambient i el 
medi ambient ens fa als humans (Moore, 2016: 3).
46  Reprenc la perspectiva de l’«acumulació originària», no pensada solament 
com un moment històricament situat en les albors del capitalisme i, per tant, 
com una cosa ja superada, sinó com un procés en curs i de caràcter permanent. 
La separació forçada entre les persones i els seus mitjans socials de producció 
pot adquirir formes variades; les polítiques de privatització i mercantilització 
dels béns comuns en temps del neoliberalisme, esdevingudes en les últimes tres 
dècades del segle XX són justament nous tancaments i expressions d’aquesta 
separació (De Angelis, 2012).
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llor dels casos, perquè les grans majories no accedeixen a aquest 
món i s’insereixen en alguna activitat de l’economia informal, on 
treballa el 60% de la població en l’àmbit nacional (OIT, 2014). 
Altres, com que no troben treball digne (formal o informal) bus-
quen migrar fora de Mèxic, o sobreviure mitjançant activitats rela-
cionades amb l’economia criminal (narcotràfic o crim organitzat).

Malgrat totes les adversitats i desventures que suposa la vida 
urbana, la ciutat també es viu com el lloc de la màxima llibertat 
i l’accés a una diversitat de satisfaccions del món modern. La fa-
mosa frase que «l’aire de la ciutat allibera» precisament fa al·lusió 
a aquest imaginari. La veritat és que, enmig d’aquesta experiència 
d’aparent llibertat, la vida urbana condensa almenys quatre dinà-
miques constitutives de la modernitat capitalista. Estranyament 
de la nostra relació amb la naturalesa, en considerar-la una força 
exterior, contrària i separada del món humà. Alienació d’allò que 
produïm amb les nostres pròpies forces físiques i psíquiques, ja no 
per a satisfer el que requerim per a subsistir, sinó per a alimentar 
la lògica abstracta del valor. Alienació de la nostra capacitat po-
lítica d’autodeterminar la forma de la societat en què habitem. 
I, fragmentació de les sociabilitats comunitàries o col·lectives de 
les quals provenim i de les quals interdepenem per a reproduir la 
vida.

En aquesta línia, les ciutats són el lloc on s’ha aconseguit propa-
gar amb major èxit el comportament social pràctic que pressuposa 
que l’àtom de la realitat humana és l’individu singular (Echeve-
rría, 2010: 17). Així, l’individualisme és un tipus de relació so-
cial, que esdevé en el que Benedict Anderson caracteritza com el 
reemplaçament de la socialització comunitària per la socialització 
mercantil i la invenció d’una comunitat imaginada representada 
en la figura de l’estat nacional (Anderson, 1993).
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Sota aquesta lògica, la ciutadania opera com un artefacte que 
imposa una mesura homogeneïtzant de tots aquells que són con-
nacionals, és a dir, aquells que integren una nació, entesa com a 
comunitat política imaginada. La igualtat formal que es garanteix 
als ciutadans, és al mateix temps la condició que encobreix la des-
igualtat de propietat, tret constitutiu de les relacions de classe en 
el capitalisme.

És a dir, la pèrdua d’autonomia i capacitat de reproduir mate-
rialment la vida, juntament amb la desarticulació de la sociabilitat 
comunitària com a àmbit col·lectiu de producció de decisió po-
lítica, ens ha dut al punt que visquem la fragmentació com una 
experiència d’independència, però també de ruptura de la nostra 
pròpia determinació, de soledat, dispersió i fractura respecte als 
altres.

No obstant això, a contracorrent del sentit comú domi-
nant, promogut principalment pels postulats del liberalisme 
econòmic que conceben les societats només com una sumatòria 
d’individualitats autosuficients i per tant fragmentades, cal insistir 
que el capitalisme depén de la nostra cooperació, només que es 
tracta d’una mena d’activitat que es troba subordinada i comanda-
da pels designis de la valorització del valor. De fet, com comenta 
Ezequiel Adamovsky:

Mai en la història de la humanitat va existir una interdependència tan 

gran en la producció social. La divisió social del treball ha aconseguit tal 

profunditat que, minut a minut, encara que no ho percebem, la nostra 

vida social depén del treball de milions de persones arreu del món. En la 

societat capitalista, les institucions que permeten un grau de cooperació 

social a tan gran escala són, paradoxalment, aquelles que ens separen del 

proïsme i ens converteixen en individus aïllats i sense cap responsabili-

tat enfront dels altres. (Adamovsky, 2007: 132).
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Malgrat això, el que també hem pogut veure és que aquesta coo-
peració social pot estar dirigida cap a finalitats diferents i fins i tot 
contràries a les  de l’acumulació del capital; el que pot incloure el 
treball de diverses organitzacions socials que, per exemple, coo-
peren per a garantir un habitatge a les seues famílies a través de 
l’autoconstrucció i l’exigència col·lectiva de recursos estatals per a 
aquestes finalitats. Així com experiències més simples de solidari-
tat, reciprocitat i suport mutu per a gestionar la reproducció de 
la vida en àmbits quotidians, com és el suport entre els integrants 
d’una família o amics per a les cures i criança de la xicalla o la reso-
lució d’alguna altra necessitat en comú. El següent testimoniatge 
il·lustra aquesta qüestió:

Me’n recorde que al barri on jo vivia arribaven les veïnes a demanar 

diners prestats a ma mare —és que no tenim per a la llet, ens pot prestar 

cinc pesos, tres pesos? — i es prestaven entre elles. I veus que es presten 

fins a les cubetes, el sabó o qualsevol cosa. Vas amb la veïna i li demanes 

coses i t’ajuda. Per a mi això és comunitat. (Entrevista a Raúl Senk, 

2015).

En aquest sentit, podem suposar que la ciutat no sols és l’epicentre 
de l’acumulació del capital, sinó també un terreny potencialment 
estratègic per a subvertir i posar en dubte els processos d’explotació 
i expansió contínua de la valorització del valor.

En aquestes dimensions, la lluita contra i més enllà del capital 
adquireix una gran rellevància en aquests contextos, en termes dels 
moments extraordinaris i el desplegament de gestes d’impugnació 
a l’ordre dominant, però també en l’experimentació d’alternatives 
col·lectives o comunitàries capaces de cuidar i regenerar la vida 
davant la degradació i col·lapse socioambiental que enfrontem, 
expressats de manera profundament crítica en els espais urbans 
metropolitans actuals.
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Certament les noves ofensives neoliberals de les últimes tres 
dècades, inclosa la recrudescència dels contextos polítics i la pre-
carització de les condicions per a la reproducció material de la 
vida, han detonat forts processos de politització i rellançament de 
diverses i molt variades lluites comunament.

A continuació presente algunes dimensions compartides 
d’experiències col·lectives molt variades amb les quals he pogut 
dialogar (Navarro, 2015) per a compondre una mirada interior47 
que, precisament des de la fragilitat de la vida, ens ajude a desen-
tranyar els nostres límits, les contradiccions que ens travessen, els 
desafiaments a encarar; i les pròpies potències, assoliments, capa-
citats individuals i col·lectives de sentir, pensar i fer en comú que 
hem anat construint.

Per a començar, recuperem la noció d’entramats comunitaris 
de Raquel Gutiérrez, entesa com a «subjectes col·lectius de molt 
diversos formats i classes amb vincles centrats en el comú i espais 
de reproducció de la vida humana, no directament ni immediata 
cenyits a la valorització del capital» (Gutiérrez, 2011: 13-14). En 
dir que aquestes trames comunitàries no estan plenament mer-
cantilitzades o subsumides en els processos de l’acumulació del 
capital, significa que en elles també habiten altres lògiques que 

47  Recuperem la noció de «mirada interior» de Raúl Zibechi per a proposar una 
estratègia d’anàlisi dels assoliments, dificultats, potències i límits de la lluita, 
des de la lluita mateixa. «No es poden comprendre aquests moviments des de 
fora, ni amb una mirada fixa en les estructures visibles, aquelles que capturen 
l’atenció dels mitjans, les acadèmies, les esquerres institucionals. Fa falta una 
mirada interior, capaç de captar els processos subterranis i invisibles, la qual 
cosa només pot fer-se en un llarg procés d’involucrament amb els moviments, 
no sols amb els seus dirigents. El concepte de treball de camp és limitat, ja que 
no contempla ni la convivència ni el lligam afectiu amb els de baix» (Zibechi, 
2009).
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tendencialment opten pel valor d’ús i busquen garantir de manera 
prioritària el manteniment.

Un tret distintiu d’aquests processos és que la seua emergència 
respon al reconeixement d’un conjunt de necessitats que es com-
parteixen i a la cerca per a construir vies col·lectives per a la seua 
resolució. Tot i que les eixides individuals poden ser una opció, hi 
ha un sentit comú que irromp contra les inèrcies i dinàmiques so-
cials centrades en l’individualisme i en l’experiència de fragmen-
tació. Es configura, llavors, una manera de sentir, pensar i fer en 
col·lectiu per a sortejar les adversitats.

Així, el teixit que va fent possible el desplegament del comú té 
un component molt important: el reconeixement col·lectiu d’un 
conjunt de necessitats que es comparteixen, el que podríem deno-
minar la «dimensió comuna de l’experiència» (Gil citat en Pérez, 
2014). I és que, tot i que la composició, anhels i finalitats que han 
organitzat i motivat totes aquestes experiències són diversos, totes 
elles han sorgit d’una necessitat concreta existencial i material per 
a garantir la reproducció de la vida o algun dels seus aspectes. En 
el següent testimoni, Mayeli Sánchez, activista de programari lliu-
re, comparteix una reflexió sobre aquest assumpte:

En aquests espais [de programari lliure] ha sigut una cosa interessant 

anar trobant, d’una banda, una manera de satisfer un altre tipus de 

necessitats, perquè tota la gent que està allí té una necessitat. Crec que 

en estar junts es genera alguna cosa que té a veure amb la reproducció 

de l’existència, però no forçosament una reproducció de l’existència en 

termes que estem generant un ingrés o que estem generant menjar junts 

o una cosa així. Sinó que hi ha coses que la ciutat ha fragmentat i que 

no aconsegueix suplir amb cap altra cosa i molta de la gent que he 

conegut en aquests espais té una vida més o menys resolta, però sentia 
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una gran insatisfacció. I a l’hora d’estar produint junts; crec que té a 

veure amb aquests espais de creativitat compartida per a fer, i després 

una transició per a començar a pensar en altres formes de vida. Al punt 

que ara molts d’aquests grups que s’han anat ajuntant i han començat a 

generar espais físics, més fixos per a reunir-se, i fins i tot van començar 

un moviment de creació de cooperatives. És una cosa que no va partir 

d’una necessitat econòmica forçada, però sí que hi havia una necessitat 

que tenia a veure amb poder estar amb altres i que, a l’hora d’anar-ho 

construint en la quotidianitat, va ser un procés molt fructífer. I que va 

requerir d’espais físics per a poder-ho materialitzar més quotidianament 

i passar a preguntar-se: quines altres coses de la vida estan sent agredides 

o estan malament o no m’acaben de satisfer? Com ho canviem juntes? 

(Entrevista a Mayeli Sánchez, 2015).

En aquest sentit, les finalitats del fer comú tendencialment estan 
guiades per una mena d’activitat autodeterminada que opta per la 
lògica del valor d’ús i no del guany o del lucre. Això significa que 
el fer comú s’organitza per a la satisfacció col·lectiva de necessitats; 
la creació i la cura de comuns materials i immaterials per a bene-
fici del nosaltres. Pel que fa a això, els integrants de la Tribu, una 
experiència d’agricultura urbana de la ciutat de Mèxic, plantegen 
una reflexió a partir del treball de producció col·lectiva de produc-
tes de neteja personal:

Tots poden vindre a treballar, sempre que no tinguen la intenció de 

traure diners, perquè quan féiem el sabó amb manfreda48, ens volien 

comprar el projecte per a generar guanys. Llavors, com que  aquesta 

no és la intenció que tenim, si fem sabons seran primer per a la nostra 

48  Una espècie de planta de la família de les agavàcies, la qual s’utilitza per a 
l’elaboració de paper, sabó, fil, i compta amb propietats medicinals com, per 
exemple, l’alleujament de desordres digestius.
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neteja, per a nosaltres, i com que la terra és molt bona perquè fins i 

tot et dona per a intercanviar, perquè també nosaltres moltes vegades 

intercanviem, però no és una cosa que busquem per a explotar-ho com 

la rutina mateixa del treball. En aquest cas és el treball per a satisfer les 

nostres necessitats el que ens ha unit, perquè vam començar sent ben 

diferents. (Entrevista a la Tribu, 2015)

Així, l’experiència que es va construint en el procés del fer en comú 
esdevé una mena de subjectivitat que, en la mesura que el subjecte 
es reconeix com a part d’un nosaltres, està disposat a cooperar i a 
sentir com a propi el que es produeix en comú.

Aquestes pautes i maneres del fer comú són possibles o en bona 
part estan determinades per les capacitats d’autoregulació que la 
col·lectivitat disposa sobre si mateixa i sobre el que es comparteix. 
Seguint Raquel Gutiérrez, per autoregulació entenem la possibi-
litat i capacitat —de persones, conjunts de persones o sistemes— 
de modificar o equilibrar al llarg del temps les normes a les quals 
han d’ajustar-se i/o les finalitats que es proposen aconseguir (Gu-
tiérrez, 2014).

L’Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Inde-
pendiente, que des de fa més de 25 anys lluita per l’habitatge dig-
ne, anomena «fer costum» a aquesta capacitat de definir pautes i 
acords per a la cura del que es comparteix.

La comunitat et construeix com a persona i et va donant tasques (…) i 

en si mateix les obligacions que implica viure en aquests espais et gene-

ren aquesta cooperació, aquests costums et van formant com a persona. 

Fins al dia de hui saps que no pots orinar als espais, que has de cuidar 

els arbres o no tirar l’aigua (…) i aquestes coses perduren com a coo-

peració; potser si algú deixa la casa oberta i no està, pots parlar amb la 

guàrdia i entrar a la casa, tancar i eixir i no passa res. (Entrevista grupal a 
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l’Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente).

Notòriament, les regulacions col·lectives depenen del tipus de bé 
i de les seues característiques qualitatives i quantitatives. Quan el 
comú és finit —com, per exemple, les hortalisses que es cullen 
durant una temporada al terreny de la Tribu— la capacitat de 
l’usdefruit és limitada. Mentre que hi ha comuns intangibles, com 
una publicació, una carta descriptiva per a fer un taller d’educació 
popular, el programari lliure, algun material audiovisual o la mú-
sica que, si —sobretot en els últims casos— es compta amb la in-
fraestructura adequada per a reproduir-los, no presenten un límit 
en el seu ús.

En aquesta línia, m’interessa emfasitzar que el comú no és una 
mera idealització o construcció del passat que nostàlgicament es 
busque defensar, sinó que és una lògica associativa que s’actualitza 
i que, de manera concreta i situada, s’encamina a reproduir la vida 
social. Per aquest motiu està guiada per la consecució de certes 
finalitats pràctiques i la producció de beneficis per a les i els que 
les integren.

Cal esmentar que el comú com a forma de reproducció de la 
vida social, comporta altres formes de propietat i gestió de la ri-
quesa social, que van més enllà de l’àmbit públic, lligat a l’estat, i 
de l’àmbit privat, relacionat amb el mercat. En aquesta línia, par-
tim de reconéixer les diferències —que la majoria de vegades no 
són visibles o es presenten de manera confusa i indistinta— entre 
els àmbits comú i públic. Des de la meua perspectiva, les lògiques, 
dinàmiques, regles de l’ús i aprofitament d’un bé públic —a di-
ferència del comú—, emanen clarament d’una decisió estatal, no 
d’una col·lectivitat amb capacitat d’autodeterminació.

En aquest sentit, entenc les decisions estatals com la negació 
de la decisió autodeterminada dels individus i col·lectivitats. Pre-
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cisament, l’expropiació i l’alienació de les capacitats col·lectives 
d’autodeterminació van de la mà de la instauració del principi de 
representació en mans de l’estat, que es funda com una instància 
aparentment aliena i exterior a la societat el propòsit de la qual és 
mantindre i assegurar el domini del capital.

És, en aquest marc, en què la noció d’«espais públics no esta-
tals» d’Hernán Ouviña resulta útil per a rastrejar aquelles formes 
d’intervenció col·lectiva i de participació voluntària, sota lògiques 
que es distingeixen de les que tradicionalment van guiar els òr-
gans de gestió pública, per no estar acotades a l’àmbit estatal ni al 
mercantil. Aquests espais han inaugurat nous escenaris de vivència 
democràtica, així com les seues possibles articulacions amb altres 
formes d’autoorganització urbana, sense lligar-se mecànicament 
al dret estatal ni a la forma organitzativa partidària que regulen la 
representació política (Ouviña, 2008: 66).

Així, un component molt important en la dimensió d’allò po-
lític d’aquestes experiències, com a capacitat de donar forma a la 
socialitat i interdependència, és la producció de decisió i determi-
nació col·lectiva, que inclou la posada en marxa i experimentació 
de maneres organitzatives, mètodes, procediments i maneres en 
les quals s’organitza el fer comú, es delibera i es pren una resolució.

Certament, els processos de conformació de la capacitat po-
lítica d’autodeterminació no estan exempts de dificultats. Note 
que això es dona principalment per dos motius: primer, perquè 
poques vegades es prové d’experiències en les quals s’haja aprés a 
organitzar-se, a deliberar i decidir en comú; i, d’altra banda, per 
les enormes diferències que hi ha entre els participants, que van 
des de la diversitat d’experiències que antecedeixen i conformen 
les subjectivitats individuals, fins a les condicions objectives que, 
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entre altres coses, determinen el temps destinat al treball col·lectiu. 
En síntesi, la gestió d’aquestes diferències és un dels desafiaments 
en la política autònoma.
Cal assenyalar que aquest tipus de política,

Apunta a l’autonomia totalment cooperant, és a dir, la capacitat de viu-

re d’acord amb regles definides col·lectivament pel i per al mateix cos 

social que es veurà afectat per elles. Però és una política autònoma per-

què suposa que la multiplicitat social requereix instàncies polítiques de 

negociació i gestió de diferències, és a dir, instàncies que no sorgeixen 

necessàriament ni espontània de cada grup o individu, sinó que són 

fruit d’acords variables que cristal·litzen en pràctiques i institucions es-

pecífiques. (Adamovsky, 2007: 130).

Això és fonamental perquè si les diferències no es reconeixen, les 
relacions de poder tendencialment es tornen relacions de domini. 
Seguint Silvia Federici direm que «les diferències no són el proble-
ma, el problema és la jerarquia. La jerarquia fa que les diferències 
es tornen una font de discriminació, de devaluació i de subordi-
nació» (Ros, 2012).

D’aquesta manera, l’horitzontalitat ha sorgit com una apos-
ta per construir relacions socials no jeràrquiques ni autoritàries 
per a organitzar la cooperació, la deliberació i la decisió en co-
mú.49 Al llarg dels últims anys, les idees i pràctiques orientades a 

49  En paraules de Marina Sitrin l’horitzontalitat és «Una relació social que 
implica, com el seu nom el suggereix, una superfície plana sobre la qual 
comunicar-se. L’horitzontalitat necessàriament suposa l’aplicació de la 
democràcia directa i l’esforç per aconseguir consensos, processos en els quals 
s’intenta que tothom siga escoltat […]. És una relació social dinàmica. No 
és una ideologia o un programa polític que haja de ser acomplit per a crear 
una nova idea o societat. És una ruptura amb una classe de maneres verticals 
d’organitzar-se i relacionar-se, i és una ruptura que és una obertura […]. La 
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horitzontalitzar les relacions s’han anat nodrint i també comple-
xitzant, perquè la construcció de relacions diferents no es dona 
pel simple fet de decretar-ho o per tindre bones intencions; sinó 
que es tracta d’un llarg procés d’aprenentatge, de sensibilització, 
d’experimentació de mètodes, de provar i equivocar-se. Com diu 
Raquel Gutiérrez:

Caldria preguntar-se si el criteri d’horitzontalitat és suficient o si no 

convé convertir-lo en verb, més aviat en una relació tendencialment 

horitzontalitzadora. I que té a veure amb el problema de la conformació 

de relacions noves i deformació de relacions velles. És el problema de 

la gestió de la diferència, en el sentit fort de la paraula, les diferències 

materials, etèries, de capacitat. Com converteixes això en un assumpte 

horitzontalitzador? Perquè és una ficció construir un projecte horitzon-

tal d’entrada sobre aquest conjunt d’asimetries. (Conversa amb Raquel 

Gutiérrez, 2015).

La capacitat de dispersió o socialització del poder és una altra 
clau en els processos horitzontalitzadors d’organització del fer 
en comú. La política antiautoritària precisament es construeix 
sobre la base de reconéixer les diferències i les relacions de poder 
dins d’una col·lectivitat, però al mateix temps de generar meca-
nismes que una vegada rere una altra busquen dispersar el poder 
(Zibechi, 2006) per a encarar el risc de la representació expres-

paraula horitzontalitat es va escoltar per primera vegada en els dies posteriors a 
la rebel·lió popular de desembre de 2001 a l’Argentina. Ningú recorda d’on va 
vindre o qui va poder haver-la usat per primera vegada. Era una paraula nova 
que va sorgir d’una pràctica social nova. La pràctica consistia en el fet que la 
gent es reunia, mirant-se els uns als altres, sense que ningú estiguera a càrrec o 
exercira poder sobre un altre, per a començar a trobar maneres de solucionar 
col·lectivament els seus problemes. En fer això junts, estaven creant un nou 
tipus de relació. Tant el procés de presa de decisions com les maneres en què la 
gent volia relacionar-se entre si eren horitzontals» (Sitrin, 2015).
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sada en una tendencial separació i autonomia entre dirigents i 
dirigits.

En els següents testimonis, l’Organización Popular Francis-
co Villa de la Izquierda Independiente, planteja que la capacitat 
d’autoregulació de la col·lectivitat tendencialment evita aquestes 
separacions:

La concepció que tenim del dirigent és que un bon dirigent ha de fer-se 

menys indispensable cada vegada, això vol dir que cal anar delegant, 

anar construint aquests espais on el poder que es té com a dirigent es 

vaja compartint. En aquest sentit cal lluitar contra el tipus d’educació 

que rebem, perquè  es tendeix a respectar o seguir a qui parla millor o 

s’atreveix a anar al capdavant, i ací mateix es donen processos on, a vega-

des, com a dirigents hem hagut d’assumir posicions en què la comunitat 

ha de veure que no hi ha diferències entre els uns i els altres i estem 

obligats tots a respectar els reglaments. Llavors, en aquest sentit, anem 

compartint, anem mostrant en els fets que el poder és per a tots, i que 

el podem exercir tots, tots tenim limitacions en termes de les decisions 

i aquests límits són la col·lectivitat, les instàncies que hem construït 

junts. Ací mateix en la coordinació, encara que cadascú té una respon-

sabilitat, en un predi ningú pot fer una determinació per si mateix, hi 

ha una instància que ho regula, que frena.

En termes reals nosaltres pensem que primer cal generar aquesta situa-

ció de no veure de dalt cap avall o no veure’ns de baix cap amunt sinó 

veure’ns iguals, si vostés es fixen en els nostres espais no hi ha templets 

per a les assemblees, els companys que porten l’assemblea no tenen un 

espai privilegiat, les assemblees són a ras de terra, perquè pensem que és 

important això. Hem buscat que les assemblees no les porte el dirigent 

de l’espai sinó que els mateixos companys són els que porten la mesa, 

la relatoria i llavors els companys que tenen la informació, els responsa-



182

bles participen en els punts que els correspon i és molt important quan 

aquests avanços polítics o ideològics es converteixen en quotidianitat 

(Entrevista grupal a l’Organización Popular Francisco Villa de la Izqui-

erda Independiente).

En aquest sentit, la construcció de coneixement i la seua especia-
lització o concentració en uns quants és una font de producció de 
relacions de domini i, per tant, de jerarquies. Així, la socialitza-
ció de coneixement és crucial, perquè la generació d’un pis més 
o menys comú i la generació d’eines col·lectives de pensament i 
acció, no sols produeixen relacions tendencialment més horitzon-
tals, sinó que a més van conformant una intel·ligència col·lectiva 
amb major capacitat de decidir i proposar camins per a caminar.
En un altre ordre d’idees, ja déiem que el fer comú està orientat 
cap a la cura del que es comparteix, dimensió que està íntimament 
alimentada per les dinàmiques de la reciprocitat del nosaltres 
cooperant. No obstant això, aquest fet presenta diverses dificultats 
i complicacions en els contextos urbans. Seguint Raquel Gutiérrez, 
direm que:

La modernitat ha llançat un ethos mercantil basat en l’intercanvi —ju-

gant amb la noció de Bolívar Echeverría— en el qual aquest es dona 

entre equivalents o suposats equivalents. «Et done una cosa, em dones 

els diners i llest». O, d’altra banda, la relació claríssima d’asimetria que 

estableixen l’estat i les ONGs, que és una relació de do; ells et donen 

perquè eres un subjecte amb carències, però tu a l’inrevés no li dones 

res. En síntesi, aquestes són les úniques dues pautes que reconeixem, 

una pauta pública en la qual l’estat m’ha de donar o una pauta privada 

que es basa en l’intercanvi en condicions d’igualtat fictícia, (conversa 

amb Raquel Gutiérrez, 2015).

En aquest sentit, cal ressaltar el testimoni del Gran Om —un 
artista visual de la ciutat de Mèxic, que ha elaborat i impulsat 
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una proposta esteticopolítica, principalment a partir del que ell 
denomina videoclip & discurs—, qui assenyala que els exercicis 
col·lectius presenten seriosos límits per la falta de reciprocitat.

No hi ha gent disposada a demandar la reciprocitat. Estem en un dis-

curs en el qual diem —bo, si ell vol donar, benvingut, jo no demanaré. 

I jo dic «No, no, no! Ja li van donar, li correspon donar!». Jo em sent 

amb la capacitat moral de demandar la reciprocitat. Això que estem 

fent ara se’n va per aquest costat i quan li toque d’aquest costat també 

va cap allà. I jo els dic «els que segueixen, estan obligats perquè l’exercici 

col·lectiu ja va començar amb aquesta dinàmica i no poden no donar en 

un projecte on vostés es beneficien». Llavors, et vas comprometent tam-

bé d’alguna manera a l’exercici col·lectiu. No a través de la imposició, 

perquè no crec en això, però sí d’una manera transparent. (Entrevista a 

Gran Om, 2015).

Un altre aspecte que des del meu punt de vista nodreix la força 
que construeix i dinamitza el comú, són els vincles afectius. En 
aquest sentit, el cos i les emocions van apareixent com un terreny 
profundament rellevant en la dimensió política de les lluites pel 
comú, a contracorrent de la militància tradicional que es cons-
trueix entorn del que Arancibia denomina la infrangibilitat i la 
resistència emocional (Arancibia, 2010).

De la mà d’això, tendencialment les experiències col·lectives 
han anat polititzant altres àmbits de l’existència —com és la sa-
lut, l’educació, l’alimentació, el cos—, lluitant per trencar les 
separacions entre l’àmbit públic i privat, la producció i la re-
producció, el col·lectiu i l’individual. D’ací la radical consigna 
feminista d’«allò personal és polític». En el següent testimoni, 
Raúl Senk comparteix la seua experiència de treball en el movi-
ment punk:



184

La reflexió ve perquè en els noranta hi havia punks molt malalts, i jo 

deia: no mames son bien chingones teòricament, però no arribaran lluny, 

el moviment es va caure, els més actius estan malalts i uns altres eco-

nòmicament estaven fotuts. No teníem estructura, els punks no tenen 

salut, jo crec que això ens va impressionar i començàrem a treballar nos-

altres en el que véiem que feia falta i en el que molts no volien veure. A 

més, sempre els aspectes físics, materials, sempre eren mal vist per altres. 

Perquè així, tan difícil com era, vam decidir entrar i perquè ara som re-

coneguts com una de les millors escoles del món d’arts marcials mixtes 

[…]. Llavors ens vam posar a fer un treball de salut i d’autodefensa molt 

a fons. També ens vam treballar al  costat de la salut, molt a fons, molt 

fort, fins i tot en la salut mental. Perquè tot el treball de canvi ha d’anar 

acompanyat d’un treball de sanar-nos físicament, mental i espiritual. 

Cal sanar-nos en tots els aspectes, només així, podem garantir que el 

projecte arribarà més lluny i això, no està tan garantit, eh? (Entrevista 

a Raúl Senk, 2015).

Fins ací, és clar que moltes de les experiències col·lectives han 
avançat en l’àmbit de l’autoregulació com a dinàmica de 
l’autonomia política, expressada en la capacitat desplegada i 
posada en joc per a donar-se forma col·lectivament i gestionar 
alguns aspectes de la vida social. Pel que fa a això, es reconeix 
que l’autonomia és parcial i no total, perquè la capacitat de viure 
d’acord amb regles definides col·lectivament està acotada o cir-
cumscrita únicament a certs àmbits.

Aquest assumpte ens porta a abordar una de les enormes di-
ficultats i desafiaments que tenen les experiències urbanes: com 
garantir en comú la reproducció material de la vida social?

Un primer aspecte d’això són les complicacions per a garantir 
les bases materials necessàries per al desenvolupament dels pro-
jectes en comú. En la majoria de les experiències, l’acte de fer 



185

i l’energia que es disposa al comú és voluntària, la qual cosa es 
pot valorar com un fet benèfic perquè és un camí que tendencial-
ment escapa a les lògiques d’alienació, però el problema és que la 
reproducció material es resol en àmbits individualitzats. De ma-
nera que, a més de resoldre l’autogestió dels recursos per als pro-
jectes propis, un altre problema és el que Jóvenes en Resistencia 
Alternativa (JRA), un col·lectiu de la ciutat de Mèxic, denomina 
«l’escissió entre la comunitat política que uneix i la reproducció 
material que es resol de manera fragmentada»:

És igual que en la modernitat capitalista, allò polític està separat de la 

vida quotidiana, creguem la nostra expressió de comunitat política i 

ens sentim grandiosos, tots sentim que efectivament aportem, expres-

sar-nos en la comunitat política ens desplega; però no podem estar tot 

el temps així, la reproducció individual, familiar, d’habitar, de repro-

duir-se està en altres parts. Llavors sempre està aquesta tensió per a 

expressar en la comunitat política el que realment somiem i imaginem i 

volem en comú i la reproducció que és individual en llocs diferents, en 

formes diferents, en sectors diferents, en oficis diferents. Tot és diferent, 

i efectivament aconseguim ser només comuns en la comunitat política 

(entrevista grupal a Jóvenes en Resistencia Alternativa; 2015).

Per aquest motiu, la construcció de territoris és crucial en aquest 
procés expansiu d’autonomia política i material. Em referisc a 
l’ocupació d’espais físics en els quals es compartisquen i resolguen 
necessitats en comú. El que tendencialment pot derivar en poten-
cials processos d’independència respecte a l’estat i al capital. Així, 
la producció social de l’espai i de territorialitats en disputa amb 
l’ordre dominant és una dimensió estratègica en la construcció 
emancipatòria.

Un altre aspecte que salta a la vista en moltes d’aquestes expe-
riències és un anhel expansiu del comú. Es tracta d’una sort de 
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disposició col·lectiva —sota determinades regulacions— que bus-
ca obrir a uns altres l’accés i gaudi del que han produït en comú. 
En aquest sentit, la política del comú —com assenyala Raquel 
Gutiérrez— suposa plantejar amb claredat la manera en la qual 
uns altres es poden incorporar i el que s’espera d’ells de tornada 
(conversa amb Raquel Gutiérrez, 2015).

Aquests anhels expansius del comú també s’expressen en 
l’interés per a irradiar a uns altres l’experiència que es construeix, 
a manera de ruptura dels llindars que, des del sentit comú do-
minant, defineixen el que és possible i impossible en els àmbits 
quotidians i alienats de la vida a les ciutats.

És dir a la banda que pot tindre una altra vida, després d’aquesta vida 

que ja ens imposen, que no solament és la rutina de nàixer, créixer, re-

produir-te i començar així tota aquesta vida que ja ens la sabem, bàsica-

ment. És convéncer-nos que podem construir-ne una altra. (entrevista 

a la Tribu, 2015).

En aquest sentit, sostenim que aquestes experiències d’autonomia 
estan experimentant processos potencialment emancipadors. 
Aquest argument que ens condueix a revisar críticament les nos-
tres percepcions sobre els sentits i les maneres en les quals es fa 
palpable la transformació social.

Per exemple, centrar la nostra atenció en els esforços socials 
més explícits i visibles d’impugnació de l’ordre dominant, ens pot 
impedir registrar les milers de conteses quotidianes i intersticials 
que es lliuren per a resistir les lògiques de l’egoisme, del guany, 
del campe qui puga, de la violència. Aquest assumpte ens col·loca 
en el desafiament d’incorporar altres claus de comprensió sobre la 
lluita, l’antagonisme i la transformació.
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Per tant, és fonamental que pensem en la transformació com a 
procés i no com a esdeveniment. La transformació naix i es fa en 
el present, amb determinats abastos que van formant part de les 
ruptures i discontinuïtats de l’ordre dominant. Recuperant Gu-
tiérrez i Salazar (2015), la transformació no sols es presenta en 
l’esbós d’un horitzó abstracte de futur, sinó en el flux d’accions de 
resistència i lluita en el present que defensa i amplia les possibi-
litats concretes de reproducció de la vida en el seu conjunt. Així, 
és en les trames i temporalitats quotidianes on tendencialment es 
produeixen experimentacions i profunds canvis en la subjectivitat 
i en les formes de socialitat de la gent comuna. En aquest sentit, 
les activitats col·lectives i comunitàries destinades a garantir la re-
producció material i simbòlica de la vida social són un terreny 
central en aquests processos de politització i organització.

Quant a això, en el següent testimoni, una integrant de 
l’Asamblea Social del Agua, espai ciutadà de lluita contra la priva-
tització de l’aigua a Puebla, assenyala que:

És necessari visibilitzar que podem generar formes diferents d’organit-

zació i de supervivència en el capitalisme, com forats negres en el mateix 

sistema, així els anomenaria jo: forats negres. Perquè hi ha gent que 

està produint els seus propis aliments i els seus aliments ja no passen 

pel mercat tradicional, hi ha formes de barata, d’intercanvi comunitari, 

ja hi ha grups que estan sobrevivint així, que estan vivint així, i això 

implica economia solidària, que és una economia diferent, llavors jo 

crec que adonar-te que hi ha aquesta possibilitat i que pots sobreviure 

en un marc diferent al sistema, encara que encara puga ser vist com una 

illa, ja implica que hi ha una altra llum al final del túnel, que és possible 

(entrevista a María Eugenia Ochoa, 2015).
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Això podem vincular-ho amb el plantejament de la «revolució in-
tersticial» de John Holloway, que implica el reajustament de noves 
maneres de pensar i fer la transformació social hui, i especialment 
a les ciutats. En aquest sentit, considere que els processos eman-
cipatoris també es construeixen en altres temporalitats més enllà 
dels moments excepcionals de ruptura. «Experiments que són, 
possiblement, els embrions d’un nou món, els moviments inters-
ticials a partir dels quals podria créixer una nova societat» (Ho-
lloway, 2011: 32). Quant a això, Raúl Senk, promotor de diverses 
experiències d’autonomia urbana, comenta el següent:

Hem de tindre un peu en la realitat com està, en la vida com està, i 

l’altre en el món que volem. I tot el temps estàs en una contradicció 

que s’ha d’estar revisant. Perfectes no som, estem lluny de la perfecció, 

però no ens estem conformant, ni ho estem negant, sabem que vivim 

amb aquesta xicoteta o gran contradicció, però sobre el que anomenem 

l’autonomia pràctica, és a dir, prioritzar els resultats. Això també és part 

de la nostra teoria de l’autonomia pràctica. Si en el moment et serveix, 

usa-ho. Quan les condicions canvien, deixa de fer-ho (Entrevista a Raúl 

Senk, 2015).

Precisament, les formes subterrànies i intersticials de la lluita són les 
que han permés no sols ressonants rebel·lions populars, sinó tam-
bé —i sobretot— profundes metamorfosis de la subjectivitat de la 
gent en els últims anys (Ouviña). De fet, el procés de desplegament 
més explícit de les lluites pel comú no podria ser possible sense 
l’energia que corre quotidianament en les trames i intersticis de la 
vida social. Per aquest motiu, la dimensió intersticial d’allò polític és 
fonamental des del meu punt de vista per a pensar els moviments i 
transformacions en marxa de les lluites pel comú a la ciutat:

Estem molt acostumats a no ser pacients, a voler que la revo-
lució es faça d’un dia per a l’altre, de voler que els canvis siguen 
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visibles, i crec que la nova política no hauria d’aspirar a aques-
ta percepció dels canvis. Crec que justament JRA o l’experiència 
que jo he tingut en JRA és que la transformació és processual en 
l’individual i en el col·lectiu (entrevista grupal a Jóvenes en Resis-
tencia Alternativa, 2015).

Per a finalitzar, hem pogut constatar que la ciutat no sols és 
l’epicentre de l’acumulació del capital, sinó també un terreny po-
tencialment estratègic per a subvertir i posar en dubte els proces-
sos d’explotació i expansió contínua de la valorització del valor. És 
en aquest sentit que, des de la fragilitat de la vida, un conjunt de 
col·lectivitats estan recreant certes capacitats i estratègies per a ga-
rantir parcialment la reproducció material i simbòlica de manera 
autònoma.

Arribats a aquest punt, queda la tasca de continuar veient com 
podem rastrejar, visibilitzar, polititzar, contactar i expandir aques-
tes experiències quotidianes a les ciutats; com configurar múlti-
ples capacitats de fers connectats i interdependents entre si, que 
impugnen la lògica de supervivència i precarietat amb la qual el 
capital habita cadascun dels nostres espais, principalment en con-
textos urbans; al mateix temps que instal·len projectes comuns 
que possibiliten la reproducció de la vida simbòlica i material, 
amb relacions cada vegada menys dependents del capital i l’estat. 
I veure com aquests esforços poden modelar i fer una altra ciutat 
que, més enllà de la mera supervivència, garantisca la reproducció 
de la vida. En això estem.
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8. Entre dones: «El nos-
tre desig de canviar-ho 
tot». Anotacions sobre 
la reemergència femi-
nista a Río de la Plata
Mariana Menéndez Díaz

Introducció

Des de fa alguns anys la lluita de les dones ha pres força i visibi-
litat tant als territoris urbans com als rurals, contra la violència 
masclista que s’acarnissa contra els nostres cossos, contra aquella 
que implica la despulla dels mitjans d’existència davant la creixent 
precarietat de la vida, o davant la imposició de projectes extractius 
de llarg a llarg d’Amèrica Llatina.

Al sud d’aquests territoris, especialment a Río de la Plata, des 
d’on escric, la capacitat regenerada d’interpel·lar la societat per 
part de les dones ha cobrat una força inusitada. A Montevideo, 
l’Uruguai, es van iniciar accions en 2014, i ens convoquem en 
una plaça del centre de la ciutat en alerta feminista cada vegada 
que ocorre un feminicidi. La noció de feminicidi va posar nom a 
un acte que era descrit encara com un «crim passional» o titulat 
en la premsa com «mor una dona a mans de la seua parella», que 
es va limitar a relatar l’horror, individualitzar en un culpable i/o 
responsabilitzar la víctima i passar a una altra notícia. La primera 
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alerta feminista va reunir una vintena de dones, disposades en se-
micercle, que portaven cartells: «La va matar perquè creia que era 
de la seua propietat», «assassinada per ser dona», «totes juntes, to-
tes lliures». Aquesta acció s’ha portat avant des d’aquell desembre 
fins a l’actualitat, i ha reunit cada vegada més persones i s’ha estés 
a altres ciutats i localitats del país.50 A Buenos Aires, i altres pro-
víncies de l’Argentina, el cansament de les dones es va desbordar 
en la convocatòria sota la consigna «ni una menys», el 3 de juny 
del 2015. Alhora que el Encuento Nacional de Mujeres, que es 
realitza a l’Argentina des de 1986, reuneix any rere any més parti-
cipants. Aquest espai, que s’ha convertit en un referent per a mi-
lers de dones, va catalitzar en 2016 l’anomenada crida a l’aturada 
del 19 d’octubre, dies després de la trobada, quan es va difondre 
la notícia de l’assassinat cruent de Lucía Pérez.51 Aquestes accions 
de protesta van ser l’avantsala de l’aturada internacional de dones 
del 8 de març de 2017.

El 8 de març de 2017 va tremolar la terra, aquesta era la sensa-
ció que compartíem en les converses acalorades, en els cossos que 
sentien renovades energies que s’expandien a través d’estar juntes. 
L’atur de dones es va portar avant en desenes de països arreu del 
món, fet que va obrir davant tanta foscor un temps renovat. Un 
temps en el qual cadascuna de les que està involucrada, d’alguna 
manera, en la lluita es va saber diferent, va deixar de balbotejar 

50  Sobre Alertes feministes veure: Furtado, Victoria & Valeria Grabino (2018) 
«Alertas feministas: lenguajes y estéticas de un feminismo desde el sur », Revista 
OLAC – IEALC, núm. 2.
51  Dos anys després, els assassins de Lucia Pérez no van ser condemnats pel seu 
feminicidi i violació. Els jutges els van processar per venda de drogues il·lícites. 
El 5 de desembre del 2018, després de saber la sentència, es torna a convocar a 
l’Argentina una aturada de dones, lesbianes, transvestits i trans. S’obri un debat 
sobre la justícia patriarcal i la construcció de justícia feminista.
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per a poder parlar des d’una mateixa amb les altres, partint de si 
mateixa per a ser amb les altres.

Quan energies col·lectives d’aquesta magnitud es deslliguen és 
urgent prendre anotacions i aprendre. Aquest és el meu punt de 
partida per a escriure sobre el que està ocorrent, insistir en l’esforç 
per comprendre les claus que la lluita està obrint, per a seguir els 
seus fils i preguntar-nos: Què ens està ensenyant la lluita desplega-
da per les dones? Des de quines pràctiques sociopolítiques noves 
s’està gestant aquesta turbulència? Què ens diuen aquestes pràc-
tiques polítiques sobre els horitzons de desig de la lluita social? 
Són preguntes que necessiten reflexions col·lectives que ja estan 
obertes. En aquest article en particular em centraré en els següents 
eixos comprensius: aquesta (re)emergència de feminismes des de 
baix, que col·loquen en el centre la reproducció social, material i 
simbòlica, de la vida col·lectiva, que té a l’«entre dones» com a tret 
distintiu d’aquestes pràctiques polítiques, i des d’aquest punt de 
partida és capaç de realitzar una interpel·lació tant a l’ordre esta-
blert, com a les maneres de pensar i fer de les esquerres.

La valorització de les relacions entre dones i la seua potència 
política

Davant les primeres irrupcions de les dones, lesbianes i trans, que 
es manifestaven en l’espai públic, dues explicacions han sigut usa-
des amb regularitat. D’una banda, s’arrogava el creixement de les 
mobilitzacions al seu caràcter mediàtic; de l’altra, se l’assenyala 
com a espontani, horroritzat davant la violència però prepolític, 
sense història ni organització. A contrapèl d’aquestes explicacions, 
i si observem el moment anterior a les grans accions col·lectives 
als carrers, podem observar un llarg recorregut de pràctiques de 
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resistències i de trobada entre dones, que han forjat des de múl-
tiples experiències la reemergència de feminismes des de baix o 
populars. Trobades que en diverses experiències han pres tal den-
sitat que anomenarem «entre dones», on es manifesta i es valora de 
manera explícita les relacions quotidianes i polítiques entre nosal-
tres. L’«entre dones» quotidià i reiterat és font central de l’energia 
desplegada, després, en l’espai públic; són relacions que s’han po-
lititzat, i la presència i la valorització de les quals impliquen en si 
mateixes una acció subversiva.

La importància de la valorització de les relacions entre dones, 
i de cadascuna singularment, podem comprendre-la millor si po-
sem llum sobre el que la desvaloració i la separació de les unes 
respecte les altres implica per a nosaltres. Federici (2010) sosté, 
per exemple, que la relació de subordinació entre homes i do-
nes en el sistema capitalista es funda en l’escissió de la vida social 
entre l’esfera de la producció i la reproducció, on en un mateix 
moviment s’invisibilitza el món de la reproducció de la vida i el 
treball que el sosté, que per no ser remunerat es desvalora, així 
com els seus principals protagonistes: les dones. S’estableix així 
una jerarquia entre homes i dones a través del salari, que l’autora 
anomena patriarcat del salari (2013). Al seu torn, nosaltres que-
dem inscrites de manera forçada en un lloc assignat: el domèstic, 
constituït com a espai privat vs. espai públic, i som responsables 
de totes les tasques derivades d’aquest treball i, per descomptat, 
del de cures. Un tipus de treball que es caracteritza per jornades 
extenuants, reforçades en l’actualitat pel treball assalariat o altres 
maneres d’aconseguir una mica de diners, i la soledat de la llar 
com a tendència principal.

La jerarquia entre homes i dones, en paraules de Gutiérrez 
(2010), té una dimensió material i una dimensió ideal, «l’opressió 
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de les dones se sosté en una sèrie de rígides estructures norma-
tives, de dispositius socials, costums, creences interioritzades, 
temors inconscients i armadures simbòliques que, fonamental-
ment, coarten la possibilitat de disposar de nosaltres mateixes. Tot 
aquest arrogant i elàstic dispositiu social que prescriu una sèrie 
de maneres vàlides d’exercitar la disposició de si (...)» (pàg. 20). 
L’autora afirma que el nostre és també un problema de llibertat, la 
possibilitat mateixa de disposar de nosaltres mateixes. En aquest 
sentit, Lagarde (1997) sosté que decidir sobre nosaltres mateixes 
i sobre el món és un tabú, i que la nostra subjectivitat femenina 
està signada per a ser per a altres, per tant la nostra energia i el nos-
tre temps ha de disposar-se per a aquests altres. Com plantegen 
Gutiérrez, Sosa i Reyes (2018), el patriarcat no es remunta única-
ment a l’origen sinó que és sobretot «la manera quotidiana i reite-
rada de produir i fomentar separacions entre les dones, instal·lant 
una vegada rere una altra algun tipus de mediació masculina entre 
dones i, per tant, entre cada dona i el món» (pàg. 2). Amb aquesta 
forma d’organització de la vida social, quan es cultiven relacions 
entre dones es transgredeix aquest mandat, així com una sèrie de 
sentits que s’han construït entorn d’ell. El mandat indica quin 
tipus de vincles afectius s’han de prioritzar: clarament el centre 
haurà de ser el matrimoni i la família heteronormativa. La con-
tracara és que aquest manament sanciona, desvalora o dona un 
valor negatiu a les relacions entre dones. Si observem algunes dites 
populars que fan referència a una trobada entre dones, es veu clar 
el sentit negatiu d’estar juntes: «niu d’escurçons», «xafardeig», «es 
lleven la roba», són algunes de les expressions més comunes al 
Río de la Plata. El missatge fa referència a la impossibilitat d’estar 
juntes, al·ludint al fet que la nostra única forma de generar vincles 
és mitjançant la competència i l’agressió de les unes amb les altres. 
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Com a contrapart al desprestigi de la paraula femenina i la invi-
sibilitat de les relacions entre dones, existeix i roman la paraula 
en diàlegs entre iguals i intergeneracionals que, encara que siguen 
mal anomenades com a xafardeig, suposen una relació pedagògica 
entre dones (Lagarde, 1997), que dona compte de la disposició a 
sentir, a aprendre de l’experiència pròpia i de les altres i produir 
sentits comuns.

La soledat imposada i el bloqueig de la disposició de nosaltres 
mateixes són desafiats, al meu parer, de diverses maneres i inten-
sitats. De manera descriptiva puc anomenar: pràctiques quotidia-
nes de suport mutu entre les dones inscrites en xarxes de parentiu 
i/o amistat; trames associatives en clau comunitària inscrites o no 
en espais conformats com a moviments polítics socials populars i 
experiències explícitament feministes «entre dones». Sostinc que 
aquestes tres formes no estan desconnectades entre si i s’han no-
drit les unes de les altres. Aquest feminisme des de baix es compon 
d’un feminisme intuïtiu que, moltes vegades, no s’anomena com 
a tal però que produeix tant pràctiques de transformació quoti-
dianes, com espais més estructurats que han desbordat les formes 
institucionals de l’«agenda de gènere», de manera que han recreat 
pràctiques feministes autònomes i, alhora, arrelades en les lluites 
socials.

Respecte a les pràctiques quotidianes sobren exemples, àvies 
que ajuden en les cures dels xiquets i xiquetes, amigues que acom-
panyen situacions de violència, veïnes que ajuden en situacions 
de malaltia, etcètera. La solitud és desafiada una vegada rere una 
altra en milers de converses i pràctiques d’ajuda mútua on ens sos-
tenim donant-nos suport en les responsabilitats de cadascú, i ens 
reposem físicament i emocional del cansament davant les llargues 
jornades i les múltiples violències. Aquestes mateixes dones tam-
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bé participen, en alguns casos, de relacions més àmplies inscrites 
en trames urbanes, als barris o a les viles, lligades moltes vegades 
amb moviments socials populars. Per a una mirada externa, les 
manifestacions dels últims anys no posseeixen arrels. No obstant 
això, només observant la història recent de les lluites contra el 
neoliberalisme podem constatar que les dones han sostingut la re-
sistència, tant de la reproducció d’aquestes trames per a resoldre la 
sustentació quotidiana de la vida enmig de l’adversitat, com en la 
presa dels carrers per a la protesta. És així en la història recent dels 
barris de Montevideo, on en les múltiples experiències de base, la 
participació de dones ha augmentat durant els anys més durs de 
la crisi econòmica al voltant de 2002. En el cas de l’Argentina, les 
dones són part fundadora de la genealogia del moviment piqueter 
(Andujer, 2014).

En l’actualitat, als territoris urbans on s’assenten els moviments 
piqueters i les organitzacions que van nàixer d’aquelles experièn-
cies, podem observar també un gran protagonisme de la dones; 
les quals despleguen una disputa pel territori mitjançant la creació 
de diversos espais de resistència a la precarietat imperant i a la 
violència, com espais de gènere, cooperatives de treball, espais per 
a l’alimentació, cases de les dones, atenció de la salut, quadrilles 
d’autodefensa, etcètera. En aquestes trames s’han constituït també 
una sèrie de pràctiques quotidianes d’acompanyament i escolta 
entre dones. Aquestes relacions corroeixen l’aïllament socialitzant 
algunes de les tasques domèstiques en l’espai comunitari i assajant 
processos de treball cooperatiu com a part de les economies po-
pulars, alhora que es despleguen pràctiques d’autocura i defensa 
davant la violència masclista. El centre és la reproducció de la vida 
i els processos col·lectius que es gesten per a sostindre-la que, en 
aquest cas, són vertiginosos esforços en el camí de construir majors 
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nivells d’autonomia respecte al capital però també respecte al po-
der dels homes. No per a subratllar una autonomia individualista 
sinó per a afirmar i visibilitzar la interdependència (Pérez Orozco, 
2014), és a dir, subratllar que la vida es desenvolupa sempre en 
relació amb altres, i que només des d’aquests llaços és sostenible.

En el cas de l’Uruguai sostinc que la capacitat de construir es-
pais-temps d’autonomia política i simbòlica on s’han revaloritzat 
les relacions entre dones ha dotat la lluita d’una força particular. 
Força que s’ha conreat des de diversos espais formals i informals de 
dones, és a dir, des d’espais estructurats com a grups i col·lectius 
feministes a espais de dones o de gènere en les organitzacions po-
pulars mixtes. Una força heterogènia que ha aconseguit construir 
sentits comuns crítics i plataformes per a un fer comú. Un dels 
motors que ha sostingut les accions col·lectives al carrer han si-
gut els col·lectius de base feministes. Tal és el cas de gran part 
dels grups que integren la Coordinadora de Feminismos de Uru-
guay —amb nucli sobretot a Montevideo— i també dels grups 
que dinamitzen les convocatòries en altres ciutats del país com 
Maldonado, Colònia i Paysandú. Els primers passos d’aquestes 
experiències van des d’un espai on poder compartir les vivències 
o l’organització d’una marxa, el comú a aquestes accions i els pro-
cessos que es van suscitar posteriorment ha sigut l’experimentació 
d’un fer i un pensar entre dones. El tret compartit és la valoritza-
ció de l’entre dones, des d’allí s’han obert i sostingut en el temps, 
de diferents formes, espais, moments autònoms on construir sen-
tits propis des de l’experiència femenina i des d’on desplegar pràc-
tiques de transformació.

Un primer esdeveniment nascut d’aquest estar juntes és trobar 
les paraules per a comptar les vivències singulars, compartir —en 
espais informals i després més estructurats— les nostres vivències 
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respecte del que ha implicat per a nosaltres habitar un cos de dona. 
Quan em referisc a espais més estructurats, assenyale l’experiència 
del col·lectiu Minervas (Montevideo), que sosté des de fa cinc 
anys un espai d’autoconsciència, practicat primer per necessitat 
de compartir les vivències de manera intuïtiva, i enunciat després 
com una manera de fer política (Minervas, 2016). Només temps 
després es va poder connectar el que ja es feia, amb la mateixa 
història del moviment feminista de la dècada dels anys setanta, tal 
com es planteja en el llibre No creas tener derechos (2004): La pràc-
tica de l’autoconsciència naix als Estats Units i és represa a Itàlia 
a través de la creació de xicotets grups per a parlar de si mateixes i 
del món des de si mateixes. Pràctica a la qual se li atribueix la po-
tència d’expandir el moviment. La reaparició d’aquestes maneres 
de fer en els actuals col·lectius és un fenomen nou que ens obli-
ga, d’una banda, a filar amb les memòries de les lluites passades 
i, alhora, aportar a la reflexió del que aquestes signifiquen hui. 
En l’experiència de Minervas les pràctiques d’autoconsciència van 
fundar la capacitat de donar forma política al nostre fer juntes:

«Caminem experimentant la creació i sustentació de la nostra trama, 

alhora que li donem forma. Ens orienten certs principis eticopolítics, 

però la nostra forma és provisòria i contingent, l’anem reinventant al 

llarg del temps segons els nostres desitjos i necessitats. És un treball 

artesanal d’anar fent, anomenant o organitzant la forma en què volem 

estar, crear i lluitar juntes. Una forma política a contrapèl del mandat 

d’obediència i agressió. En Minervas, cada mes sostenim quatre mo-

ments/maneres de trobada principals: dues plenàries, una instància 

d’autoconsciència i un espai de formació. Cadascuna té la seua especifi-

citat» (Minervas, 2018).

En aquest sentit, al meu entendre, des de la meua experiència 
personal i pel que he pogut indagar en diàleg amb les experiències 



200

d’altres, el valor inicial de l’entre dones consisteix en el fet que 
permet organitzar l’experiència i produir nous sentits. Si assumim 
que el món històric social com a modernitat capitalista és també 
un món masculí, encara que se’ns vulga presentar com a neutre, 
en què el que és significatiu i té valor és l’enunciat des d’aquest 
lloc dominant, podem comprendre la dificultat que implica per 
a les dones construir un lloc d’enunciació des d’on donar sentit a 
la nostra pròpia experiència. La pràctica de la relació entre dones 
on es posa en comú en primera instància el que s’ha viscut/sentit 
de manera fragmentada i entesa com a problema o sofriment in-
dividual, té l’efecte de rellegir la singularitat de cada existència a la 
llum del lloc comú en el qual hem sigut col·locades com a dones. 
Aquest lloc, per a cadascú, és diferent i alhora similar. La insistèn-
cia que apareix en els relats sobre la violència, no sentir-se compre-
ses, el cansament a causa de jornades extenuants, ens parla d’una 
experiència comuna històrica que encarnem en els nostres cossos 
de dones. Organitzar l’experiència, posar-li paraules, és anomenar 
el món, no com a parcialitat incrustada en una mirada general, 
presentada com a neutra però masculina, sinó una mirada que es 
reconeix situada i encarnada històricament, en paraules de Rivera 
(1994): «Anomenar el món […] és una necessitat comuna de vida 
que ajuda al fet que cadascuna o cadascun de nosaltres tinga a 
ratlla la insensatesa que, acumulada, marca o pot marcar el llindar 
de la bogeria» (pàg.11).

La desvaloració de les dones i les dificultats per a significar la 
nostra experiència, són corroïdes en experimentar aquest estar 
juntes, perquè obri processos de reafirmació singular i col·lectiva, 
recrea les nostres capacitats de creació i transformació. Ens habi-
lita processos on, a partir d’aquesta resignificació, som capaces 
d’obrir processos deliberatius partint de nosaltres mateixes, de la 
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nostra quotidianitat i els nostres problemes, des d’on som capa-
ces de construir una veu col·lectiva pròpia en el món públic. Per 
aquestes característiques en què ha sigut gestat el moviment, de 
manera fluida convoca a altres a reflectir-se en el que es diu, per-
què allò que es diu parla de les seues pròpies vides i els resulta as-
senyat. Crea sentit. El camí de partir de si per a ser amb les altres, 
enllaça el singular amb el col·lectiu d’una manera on no ens ne-
guem a nosaltres mateixes, alhora que reconeixem en l’experiència 
viscuda de les altres un lloc on reflectir-nos, aprendre, reconéixer 
les diferències i valorar els elements nutritius de l’intercanvi. No 
em referisc a la versió de la diversitat en clau neoliberal que nega 
les relacions de poder i explotació i el conflicte com a font de 
creació. Anomenar i allotjar les diferències per a fer-nos càrrec 
de cada experiència singular que viu en nosaltres, impulsant el 
fet que cadascuna d’elles s’expresse en el nostre fer quotidià i les 
nostres grans apostes, és un camí ardu. És un treball politicoafec-
tiu concret sobre nosaltres mateixes i en les nostres relacions. En 
paraules d’Audre Lorde (1984):

Promoure la mera tolerància de les diferències entre les dones és incór-

rer en el més bast dels reformismes. Suposa negar per complet la funció 

creativa que les diferències exerceixen en les nostres vides (…) És en 

la interdependència de les diferències recíproques (no dominants) on 

resideix la seguretat que ens permet descendir al caos del coneixement 

i tornar d’ell amb visions autèntiques del nostre futur, així com amb el 

poder concomitant per a efectuar els canvis que faran realitat aquest 

futur (pàg. 38).

Ens hem nodrit de les experiències feministes passades i de les 
seues reflexions entorn de les diferències i les possibilitats de pro-
duir comú, dels debats de la tradició de lluites indígenes comu-
nitàries en la seua pluralitat, dels feminismes negres i dels femi-
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nismes de la diferència, les tres llengües polítiques han sigut claus 
perquè les nostres reflexions prenguen una major densitat.

En aquest sentit, l’entre dones crea espais-temps d’autonomia 
simbòlica, on es descentra la mediació patriarcal (Gutiérrez, Sosa 
i Reyes) i es construeix una mediació en femení. En paraules de 
Rivera (1994) « […] el sentit de buscar pautes d’anomenabilitat 
del mateix ser en femení fora del règim de mediació dominant» 
(pàg. 23). Aquesta mediació en femení és construïda, no a partir 
del que uns altres han dit sobre el que hem de ser, sinó en relacions 
entre dones en lluita, que pugnen per a anomenar-se a si mateixes 
des d’una trama d’afinitat que possibilita sostenir-nos afectiva-
ment, simbòlica i material, i ens permet corroir les captivitats amb 
l’obertura de possibilitats per a disposar de nosaltres mateixes.

La interpel·lació des de les dones: potències i desafiaments

Els trets que he assenyalat, és a dir, la revaloració de les relacions 
entre dones, que corroeixen la mediació patriarcal per a poder 
parlar de la nostra pròpia experiència, recreen una altra mane-
ra de fer política, perquè parteixen de la reproducció material i 
simbòlica de la vida, és a dir, de la seua sostenibilitat quotidiana, 
visibilitzant i afirmant l’estatus polític d’aquesta esfera, posant en 
el centre el cultiu de vincles no instrumentals  i donant-li sentit a 
—i ampliant— l’experiència vital, quan no s’escindeix allò racio-
nal d’allò afectiu. Des d’ací, la lluita de les dones hui ha aconseguit 
regenerar capacitat de denúncia, d’autoorganització i crítiques re-
novades,  i construir una veu col·lectiva conformada per múltiples 
veus que insisteixen amb interpel·lar a tota la societat. Com ens 
assenyala Gutiérrez (2009), podem llegir en cada lluita desplega-
da un conjunt d’aspiracions diverses, i a vegades contradictòries, 
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però que expressen anhels i capacitats col·lectives. És feminisme 
pràctic, no teòric. Al meu entendre, aquestes crítiques i anhels 
interpel·len tant l’ordre establert, com les formes dominants de 
pensar i fer en les esquerres.

El catalitzador central de les accions col·lectives a Río de la 
Plata ha sigut el rebuig a la violència masclista i, per tant, ha im-
plicat l’assenyalament a la jerarquització entre homes i dones en 
la societat. Va haver-hi un desplaçament subjectiu que no es va 
conformar amb el lloc de víctima desvalguda, sinó que ens despla-
cem col·lectivament a un lloc de dones en lluita. D’altra banda, 
les pràctiques i sentits construïts han assenyalat el fil que connecta 
la violència en les relacions interpersonals i els trets estructurals 
de la jerarquia, és a dir, les connexions entre violència contra les 
dones, el mandat de masculinitat (Segato, 2018), el capital i la 
seua forma estat. No es redueix a un problema individual i privat, 
sinó que es comprén massivament com una relació de jerarquia 
que és funcional a la reproducció de les relacions de dominació i 
explotació múltiples, patriarcals, colonials i capitalistes. En la me-
sura en què les pràctiques i discursos aprofundeixen en aquestes 
connexions, la lluita va prenent més densitat i radicalitat, alhora 
que s’amplia cada vegada a més persones.

L’aturada del 8 de març de 2017 va condensar les múltiples 
accions i processos d’organització que s’havien creat i va fer nous 
passos, alhora que va il·luminar les potències i els desafiaments 
que la lluita de les dones posseeix. La seua posada en pràctica 
ha sigut un moment intensament pedagògic. La consigna «si 
nosaltres ens aturem, s’atura el món», alhora que reafirma la força 
social de les dones i la seua capacitat per a intervindre, visibilitza 
el nostre rol en el sosteniment no sols del treball entés com a 
treball assalariat, sinó de les diverses activitats que es duen a terme 
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per al sosteniment de la vida. L’acció d’aturar-se tant en el treball 
assalariat, com en el treball domèstic i de cures, va tindre la força 
d’il·luminar el nostre rol en la societat, alhora que va reobrir un 
debat sobre què s’ha d’entendre per treball. Els problemes pràctics 
de totes aquelles que sostenen en solitud aquesta societat reafirma 
la idea que l’ingrés en el mercat laboral no ens ha alliberat de la 
càrrega del treball de reproducció. D’altra banda, ha visibilitzat 
el treball de les dones en l’economia popular, sobretot en els 
processos organitzatius a l’Argentina.

La tensió entre el que ens és comú i les nostres diferències es 
va expressar en els processos deliberatius i de decisió, així com 
en la necessitat de filar la nostra pluralitat d’experiències perquè 
l’acció d’aturar-se poguera concretar-se. En aquest sentit, experi-
mentem un aprenentatge respecte a com afrontar les diferències. 
És clar que anul·lar-les mitjançant la homogeneïtzació, ja siga des 
d’una posició o establint una única manera de participar de la 
jornada, empobria la capacitat col·lectiva. El seu sentit pràctic es 
va expressar a pensar les formes de participació tenint en compte 
la realitat concreta de cadascú, amplificant l’atur als racons menys 
pensats des de les treballadores sindicalitzades fins a la dona que 
mai havia participat d’una jornada d’aquest tipus. Si l’entre do-
nes experimentat en allò quotidià ens ha ensenyat a ser capaces 
d’allotjar les diferències, tenint-les en compte, donant-los temps 
i esforçant-nos per a autoregular-nos, posar a jugar aquest apre-
nentatge en una trama més àmplia reafirma una manera de fer 
no exempta de tensions, però extremadament fèrtil. Les mateixes 
pràctiques feministes actuals ens han ensenyat a teixir-nos entre 
diferents per a recrear la lluita i llançar les nostres veus múltiples 
i el nostre crit comú en l’espai públic. Aquesta capacitat de crear 
espais-moments que allotgen les diferències, reconeixen el comú 
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i produeixen aliances insòlites, com afirmen Mujeres Creando (La 
Paz, Bolívia), és una de les claus que ha permés l’expansió de la 
revolta a tots els racons.

D’altra banda, les formes de mobilització es diferencien en 
múltiples sentits d’altres maneres de prendre l’espai públic. Les ac-
cions feministes, per exemple a Montevideo, finalitzen en un cer-
cle on es llig de manera col·lectiva un text que sembla ser més una 
narrativa poètica que una clàssica proclama política. Els sentits 
que es construeixen disputen el lloc de víctima passiva per a poli-
titzar el dolor i conjurar la por. El que es diu en cercle es dirigeix 
sobretot a les dones mateixes. Aquest tret és distintiu ja que el cen-
tre no és la demanda a uns altres; parlar-nos a nosaltres mateixes 
conforma una experimentació política no estatocèntrica, perquè el 
que es diu no pot ser immediatament codificat com una demanda 
a l’estat. Tampoc és necessàriament antiestatal, s’assenyalen les res-
ponsabilitats i no es nega la necessitat d’inscriure límits o obertu-
res en la institucionalitat. Però el centre torna a ser l’entre dones, 
la crida a altres a autoorganitzar-se i la interpel·lació a la societat 
per a fer-se càrrec d’una jerarquia que l’estripa.

L’obertura de moments de diàleg en què es debatien aspectes 
quotidians a la llum del qual les veus col·lectives anaven llançant 
a l’espai públic, va convertir aquests dies en alguna cosa que 
s’assemblava a una multiplicitat d’assemblees permanents que 
anaven des d’un esmorzar familiar, una discussió en el transport 
públic fins a les reunions de dones en els treballs o als barris. Des-
centrar la política del camp institucional per a tornar a prendre’ns 
a nosaltres mateixes com a interlocutores i capaces d’obrir un de-
bat en l’espai públic camina a contrapèl dels sentits reacciona-
ris que avancen, i a la tutela i protagonisme estatal característic 
d’aquest moment polític d’extractivisme rellançat.
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Les obertures no han sigut únicament en termes d’interlocutors, 
sinó també en termes d’anhels de transformació i de temporali-
tats. Quant als anhels, no sembla ara com ara que s’accepte que 
aquests siguen traduïts en una agenda de drets estatals, ja que s’ha 
construït un sentit que assenyala les limitacions d’aquest horitzó. 
La consigna «el nostre desig és canviar-ho tot», és l’expressió d’un 
anhel col·lectiu que sap que no hi ha solucions fragmentades per 
als problemes que tenen a veure amb les dones, encara que les 
forces expropiadores hagen tornat a caminar. Tampoc es tracta 
d’esperar un temps futur en el qual tot serà canviat, sinó que es 
parteix d’una política que nuga l’ací i l’ara dels aspectes quotidians 
amb els anhels d’un altre futur. La lluita de les dones guarda una 
temporalitat diferent no apegada als temps institucionals, i està 
desplegant pràctiques que corroeixen relacions de poder quotidia-
nes i estructurals. A més, també assenyala els límits de les políti-
ques progressistes, la fragmentació de polítiques socials dirigides 
en molts casos a les dones en situacions de major precarietat que 
no han fet variar en excés la seua realitat concreta.

La interpel·lació a les esquerres ha sigut una altra de les ober-
tures que les lluites feministes renovades han col·locat. D’una 
banda, les pràctiques feministes han posat llum sobre les varia-
des jerarquies a l’interior de les organitzacions mixtes. En aquests 
espais es pressuposa que hi ha igualtat entre els seus integrants 
com a punt de partida, de manera que s’invisibilitzen privilegis i 
violències i s’actua, per tant, de la mateixa manera que l’ordre que 
es vol combatre. Federici (2013) assenyala un nus fonamental en 
aquest sentit,  i posa en el centre dels debats sobre la transformació 
les jerarquies que el mateix sistema de dominació crea per a dividir 
allò subaltern, a partir de la raça i el sexe:
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Reflexionar sobre les activitats que reprodueixen la nostra vida dissipa 

la il·lusió que l’autonomització de la producció pot crear les condicions 

materials d’una societat no explotadora, i mostra que l’obstacle per a la 

revolució no és la falta de saber (know-how) tecnològic, sinó les divisi-

ons que el desenvolupament capitalista produeix en la classe treballa-

dora. (pàg.40).

Sense una lluita per la dissolució d’aquestes relacions de domi-
nació en l’interior del món popular no és possible desplegar una 
lluita comuna. D’altra banda, amb moltes similituds amb el siste-
ma de dominació, les posicions dominants en l’esquerra redueixen 
el camp d’acció a les relacions de producció  i invisibilitzen les 
disputes i resistències obertes en el món de la reproducció. Les 
posicions poden anar des d’una total invisibilització de les tasques 
reproductives i la naturalització que el treball que es deriva ens 
correspon com a dones —siga en l’interior de les organitzacions, 
siga en cada unitat domèstica—, fins a un reconeixement de la 
importància d’aquestes pràctiques, fins i tot com a formes de resis-
tència però de manera instrumental. És a dir, es promouen perquè 
generen processos d’organització però no se’ls dona valor en si, 
sinó que han de ser subordinades o instrumentalitzades darrere 
d’un projecte major que correspon a una altra esfera que se supo-
sa que és política. Les lluites feministes contemporànies que han 
sabut filar violència i sosteniment de la vida enmig d’una crisi pro-
funda de reproducció estan obrint claus per a repensar els punts 
de partida, les maneres i els horitzons de la transformació. És més, 
les lluites reproductives desplegades hui posen llum sobre altres 
tradicions de lluita centrades en la producció per a assenyalar que 
no hi ha possibilitat de lluitar ni de viure sense atendre la pregunta 
apressant de com sostenim la vida enmig de la desfeta.
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Els saber-fer creatius i irreverents que hem sabut cultivar han 
de ser profunditzats perquè els intents expropiatoris que volen que 
tornem al lloc que ens correspon s’han activat. El seu tret comú 
és reduir el nostre desig de canviar-ho tot a una sèrie de deman-
des puntuals en clau estatal o de sector. La denúncia i rebuig a 
la violència que va començar com a rebuig al feminicidi es va 
multiplicar i va assenyalar totes les formes de violència a les quals 
estem exposades. Un eix de lluita imprescindible en els temps que 
corren, quan les forces conservadores del capital i l’estat no cessen 
de menysprear la vida. Ressonen les paraules de Federici davant els 
desafiaments que tenim per davant, quan ens diu que no hi ha els 
qui estiguen disposats a lluitar sense una comunitat que els done 
manteniment. L’ampliació de les trames de vida que ens permeten 
teixir la nostra interdependència és un punt clau per a aprofundir 
en la nostra autonomia respecte al sistema de dominació. La in-
finitat de trames comunitàries urbanes i rurals de dones en lluita 
que han emergit on ens disposem a posar en el centre les relacions 
entre nosaltres mateixes cultiven aquesta força que precisem.
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9. Categories per a pen-
sar la justícia des de la 
comunitat: acord, repa-
ració i reeducació
Alicia Hopkins Moreno

Una filosofia llatinoamericana de la justícia comunitària hauria de 
ser capaç d’oferir a la discussió categories per a contrastar i con-
frontar altres amb les quals s’ha pensat la justícia, sobretot, des de 
la tradició moderna i liberal. La construcció de l’estat-nació a par-
tir de la ficció d’«una sola nació, un sol poble, una sola llengua, un 
solo dret», encara que ha sigut qüestionada des dels seus orígens 
independentistes, en les últimes dècades es troba en una crisi evi-
dent davant l’emergència —organitzada i articulada— d’aquests 
altres mons que havien sigut sistemàticament negats. La neces-
sitat de reconéixer, respectar i aprendre de les diferents matrius 
culturals, polítiques i econòmiques d’altres formes civilitzatòries 
és, hui més que mai, una tasca imprescindible, especialment per 
als qui busquem alternatives de construcció basades en les formes 
comunitàries que han resistit més de 500 anys a la colonització i 
colonialitat del poder (Quijano, 1992).

En aquest article intentem oferir eines que ens permeten abor-
dar categories nascudes des de les pròpies experiències de justícia 
comunitària i estructurar-les en un discurs filosòfic que done lloc 
a la necessària desnaturalització de les categories burgeses que han 
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nodrit el dret modern des del seu origen. En aquest sentit, les 
categories que hem volgut treballar, d’entrada, són tres: «acord», 
«reparació» i «reeducació». Aquestes s’han plantejat no sols en una 
disjunció crítica enfront del «contracte», el «càstig» o la «readapta-
ció», per exemple, que són nocions fonamentals del dret punitiu 
modern, sinó per a explorar el seu potencial crític des de la filo-
sofia.

L’acord

El que hem aprés fins ara dels processos de justícia comunitària 
és que, precisament, allò substancial de la justícia és l’acord. «No-
saltres no li diem justícia, li diem “acord”» ens comentava en una 
xarrada el nostre amic Jaime Martínez Luna, lluitador zapotec i 
un dels més fervents defensors de la proposta política de la co-
munalitat. O, com comentava un zapatista en el Poblado Nuevo 
Santa Sofía: «la justícia es dona a través de l’acord» (Fernández, 
2014:208). En aquesta línia, sostindrem que l’acord és l’acte car-
dinal que garanteix la justícia, entenent-la ací, de manera molt 
concreta, com la solució que es dona a un problema o conflicte 
sorgit entre diversos membres de la comunitat.

A més, així com per a la justícia liberal el contracte és llei, per 
a la justícia comunitària, la llei és l’acord. «Quan legislem?», pre-
guntava de manera retòrica un dels líders de les rondes camperoles 
de Cajamarca (Perú) durant una assemblea de bases ronderils en el 
centre poblat de La Asunción: «quan fem els nostres acords», res-
ponia. Allò significatiu de l’acord com a font de legitimitat és que 
aquesta no radica en la subjectivitat individual d’un jutge o d’un 
grup d’experts legals que decideixen i legislen «per al» poble, sinó 
que s’assenta en el mateix subjecte col·lectiu comunitari, expressat 
en els seus òrgans de deliberació i presa de decisions.
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L’acord té, llavors, dues dimensions; d’una banda, diem, és ga-
rantia de la justícia i, de l’altra, és també un acte52 col·lectiu del 
qual deriven drets i obligacions. És a dir, és el resultat del treball 
que es fa per a aconseguir justícia en un conflicte que atenta de 
manera interna contra el vincle53 comunitari; però també, el me-
canisme a partir del qual l’assemblea, com a institució d’autoritat 
màxima, encamina les accions per a resoldre conflictes no sols in-
terns, sinó també aquells que involucren situacions externes que 
amenacen la comunitat i, en termes positius, per a donar conti-
nuïtat i protegir la vida comunitària, previndre conflictes, enfortir 
i recrear el treball comú, entre altres. En tot cas, detinguem-nos 
a analitzar la primera d’aquestes dues maneres paradigmàtiques 
que hem triat per a examinar com l’acord s’expressa en la vida 
comunitària.

Diem que l’acord opera com a garantia perquè una de les 
notes fonamentals de la justícia comunitària és la conciliació i 

52  Ací, com s’acostuma en la teoria general del dret, podríem adjectivar l’acte 
com un «acte jurídic»; no obstant això, reconeixem que, a diferència de la 
forma societal moderna, les pràctiques i les relacions que es donen en la forma 
comunitat no estan tan clarament diferenciades o separades com ocorre en les 
societats pròpiament modernes. És a dir, encara que l’acte d’acordar alguna cosa 
en assemblea pot ser entés com un acte jurídic —fins i tot en les seues formes 
híbrides amb el dret positiu, que són comunes, s’escriuen actes en les quals es 
narren els acords i després es demana la signatura a totes i tots els presents amb 
la finalitat de deixar constància dels qui han subscrit i s’han compromés—, 
acordar alguna cosa també implica donar la paraula, un acte ètic que en algunes 
ocasions travessa dimensions fins i tot religioses o simbòliques. La separació 
entre ètica, dret, religió, política no és tan clara en la forma comunitat; en la 
forma societal, la modernitat, com a màquina de separacions, s’ha encarregat de 
naturalitzar la separació per àmbits d’allò que en la forma comunitat es troba 
unit a una mateixa arrel.
53  Preferim pensar-ho com un vincle, més que com un ordre. El vincle ens 
parla de la relació comunitària, l’ordre ens remet a un sistema.
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l’arranjament, com un primer mecanisme que permet assegurar 
la reparació del mal que s’ha comés. Com que és un acte conci-
liatori, les parts que intervenen hi han d’estar d’acord, ja que, si 
hi ha algun tipus d’inconformitat amb la manera en què es resol 
el conflicte, la possibilitat que l’acord es complisca es fa menor. 
Aquesta és, cal dir-ho, una de les raons de l’eficàcia de la justí-
cia comunitària, tan reconeguda per l’antropologia jurídica i pels 
mateixos membres de les comunitats, que la prefereixen enfront 
de l’aparell judicial estatal —usualment car, ineficaç i corrupte. A 
més, si qui ha trencat la normativitat comunitària no està d’acord 
amb la manera de resoldre el conflicte, difícilment s’assegurarà el 
compliment de les tasques que ha de realitzar per a reparar el mal. 
I si no ho fa, la fractura es manté oberta i el vincle comunitari es 
troba en risc. Per això és important que l’acord a què s’arribe siga 
acceptat per les parts de manera efectiva.

L’acord és, llavors, el mecanisme bàsic de resolució de conflic-
tes en una comunitat. Però no ha d’entendre’s solament en el sen-
tit d’una espècie de compromís que obliga les parts, sobretot a qui 
ha comés l’error. Per a la justícia autònoma zapatista (ibídem.), 
l’objectiu de l’acord és, fins i tot, la reconciliació, com exposen 
per escrit els qui van assistir a les assemblees comunitàries de tres 
poblats veïns del municipi autònom Francisco Villa:

La justícia que estan exercint en la comunitat depén de la gravetat dels 

problemes. Impartim la justícia a través de la vida i costum de la comu-

nitat i es fa a través de la reconciliació en diàleg per a poder trobar la 

solució si els problemes no tan greus se solucionen a través del perdó 

(ibídem.: 211).

És a dir, l’accent no està posat de manera exclusiva en la dimensió 
material del conflicte, encara que aquesta n’és la base. A més, hi ha 
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un reconeixement que l’acord ha d’arribar a reconstituir el vincle 
afectiu comunitari que s’ha trencat. Encara que això no és possible 
de manera exacta en tots els casos, especialment en els més greus 
(violació i homicidi), aquest interés comunitari ens diu molt. Els 
llaços que sostenen les comunitats no són només materials, és a 
dir, no és només la producció o la propietat comuna el que les 
vincula; en molts casos, la propietat individual o el minifundi són 
la regla en algunes comunitats o poblats on els trets comunitaris 
estan més presents en les seues expressions identitàries i en les 
seues formes politicoreligioses, que en aquelles economicopro-
ductives.54

És important, llavors, assenyalar de quina manera la cons-
trucció del comú travessa també una dimensió afectiva: la gent 
es coneix, les veïnes i els veïns es coneixen entre si, les famílies 
tenen una història dins de la comunitat i aquesta és una història 
compartida amb les altres. No ens referim a relacions afectives 
que es viuen només des de l’harmonia, l’amor o l’amistat, com en 
una espècie de visió bucòlica romàntica que, en moltes ocasions, 
l’antropologia —sobretot la que s’escriu des del centre— no ha 
deixat d’imaginar i projectar en els seus escrits. Per contra, reco-

54  Per exemple, en el cas d’algunes poblacions on hi ha policia comunitària, 
a Guerrero o en gran part del departament de Cajamarca que protegeixen les 
rondes llauradores, la regla és la propietat individual-familiar tant de la terra 
com del bestiar; les seues formes comunitàries s’expressen en l’organització de 
les festes religioses o patronals, en l’assemblea i en la mateixa institució de la 
policia comunitària o la ronda llauradora. La sembra en comú i la distribució 
comuna dels treballs i dels fruits obtinguts són l’excepció. Un tret que és 
fonamentalment diferent en l’experiència zapatista, en la qual trobem la 
comunitat expressada en pràctiques no sols polítiques o simbolicoreligioses 
sinó, a més, en la propietat comuna de la terra i, en alguns casos, del bestiar; el 
que implica una relació comunitària més arrelada i més complexa, amb majors 
resistències als influxos de la societat moderna i capitalista.
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neixem que la comunitat es troba travessada per conflictes, per 
lluites fins i tot viscerals que han travessat la seua història i han 
enemistat famílies senceres; que, a més, s’exerceixen relacions de 
poder i concentracions d’aquest en alguns sectors de la comuni-
tat.55 El que volem apuntar és que, fins i tot si contemplem aques-
ta dimensió conflictiva que travessa també el món dels afectes, la 
mateixa convivència, al llarg de la història, recrea la comunitat i 
assegura —i exigeix— relacions basades en el respecte, un dels 
principis ètics fonamentals en el tracte quotidià.

Ara bé, una altra nota característica de l’acord és el vincle que 
es dona entre les parts, que no sols correspon a les persones invo-
lucrades directament, sinó també, normalment, a les seues famí-
lies, a les institucions que s’encarreguen de la justícia i a la comu-
nitat en si mateixa, principalment quan casos greus són resolts en 
assemblea. Aquest vincle que sosté l’acord es dona a partir de dos 
pilars substancials: la raó i la paraula. Però necessitem comprendre 
la raó i la paraula en un sentit diferent d’aquell en què han sigut 
entesos des de la tradició moderna. Quan els zapatistes diuen que 
el conflicte es va solucionar en el moment en què les parts «van 
entrar en raó» (ibídem.: 263, 264, 280, ss.), volem pensar que no 
és la raó a la qual nosaltres estem acostumats a apel·lar des de la 
filosofia.

Apostem que la racionalitat que està en joc en l’acte de l’acord 
quan es busca justícia, no és un tipus de racionalitat formal nascu-
da en un subjecte individual abstracte que transcendeix el context 
històric i comunitari del qual és part. Si pensem des de la forma 

55  Cosa que torna problemàtica, per exemple, la participació de xiquets, 
xiquetes, joves i dones a l’hora de les deliberacions i la presa de decisions que 
afecten la comunitat en el seu conjunt.
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comunitària, la manera en què abordem la racionalitat ha de supe-
rar críticament les categories burgeses de la il·lustració racionalista 
europea i pensar, més aviat, en una facultat enfilada en la mateixa 
comunitat i en el sentit que un vincle d’aquesta naturalesa impri-
meix a la vida mateixa.

En aquest sentit, aquesta és una racionalitat que naix del comú 
i que, per això mateix, pensa diferent, perquè és un subjecte també 
diferent: un subjecte comunitari. En la seua singularitat expressa 
la seua pròpia pertinença a la comunitat. Mentre la subjectivitat 
moderna sembla situar-se sempre «abans de» o «fora de», com un 
«jo» enfront del món, la subjectivitat comunitària es construeix a 
partir de l’experiència de «ser part». Aquest «ser part» condiciona 
de manera fonamental l’expressió de les racionalitats forjades en 
comunitat. Quan els jutges zapatistes dialoguen amb els qui estan 
en conflicte esperant que els «entre la raó», esperen, doncs, un 
acord que solucione el conflicte i restaure el vincle comunitari, un 
vincle que està en funció de la seua vida i la seua continuïtat. Per 
això és tan important la reconciliació i el perdó, no un perdó com 
a obsequi, sinó nascut del compromís de la reparació del mal i la 
reeducació.

Nosaltres hem de parar atenció a les persones i raonar, raonar amb els 

problemes, els problemes que no són bons, o no hi ha bona reconcilia-

ció, o no hi ha bona justícia, o bon… Llavors, el que nosaltres veiem és 

que algunes persones que estaven… els hem d’explicar quin és el camí. 

No castigar, no torturar, no, només que el fet de donar la raó a algú no 

siga una provocació per a l’altre, que no supose grans problemes. La 

justícia ha de tindre en compte les dues persones, la paraula, així queden 

d’acord, que ja tornen a començar aquest problema perquè a vegades 

les persones no entenen per què, a vegades es disputen però amb una 

xicoteta acta d’acord, en què ells manifesten què és el que volen del pro-
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blema, i ja no torna a succeir, llavors han de raonar entre ells mateixos 

(ibídem.: 282).

A diferència del contracte, un acte promogut per la voluntat de 
dos o més subjectes que fan «ús racional de la raó», que crea una 
relació de compromís amb la finalitat que cadascú obtinga alguna 
espècie de guany, l’acord es dona com un acte de diverses voluntats 
que, fent «ús comunitari de la raó», busquen solucionar alguna in-
justícia. La relació de compromís que es genera a partir de l’acord 
no es dona en funció del benefici individual de cadascuna de les 
parts, sinó de la reparació d’un vincle que, d’entrada, concerneix 
a tota la comunitat; per això són les seues pròpies institucions les 
que s’encarreguen de promoure’l.

Ara bé, l’altre pilar en què se sosté l’acord és, afirmàvem, la 
paraula. La importància i la fe en la paraula de qui arriba a un 
acord és un dels principis que sustenta, en gran mesura, el vincle 
comunitari. El seu pes es potencia en els moments en què aquesta 
paraula està compromesa amb la resolució d’un conflicte. Com 
assenyala Correas en la seua anàlisi de la comunitat triqui Yuman 
Li a Oaxaca, «la paraula és considerada sagrada, i la mateixa comu-
nitat no podria reproduir-se si la paraula no donara alguna forma 
del que hui anomenem “seguretat jurídica”» (Correas, 2009: 60).

En el Tribunal Indígena Totonaco, per exemple, no hi ha apa-
rell policial ni estructures de reclusió; els acords a què arriben les 
parts en conflicte se sustenten en la paraula i es dona per des-
comptat que si algú ha dit que es compromet a fer alguna cosa, 
llavors haurà de fer-la. Si no és així, o si reincideix, depenent de 
la gravetat de la falta, es dona una oportunitat perquè complisca 
amb la seua paraula. «Per què no hauria de complir-ho, si ja va 
donar la seua paraula?», preguntava sincerament un jutge del Tri-
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bunal Indígena Totonaco, quan des de l’audiència del Diplomado 
de Justicia y Pluralismo56 es qüestionava l’eficàcia d’un acord que 
no estava garantit per la coacció.57

Amb la paraula s’entrega també la credibilitat. La coacció mo-
ral que es dona en les comunitats és tan forta que una persona 
xafardera, mentidera, que no compleix la seua paraula, acaba per 
perdre, juntament amb la seua credibilitat, una espècie d’honor 
i de vàlua que s’estén, fins i tot, a la seua família. Potser per a la 
forma societal això no té molt de sentit, perquè és molt més comú 
viure des de l’anonimat i des de la fragmentació dels vincles; és per 
això que la coacció moral no és tan transcendental com en la vida 
comunitària, on pot afectar, no sols el treball, les relacions veïnals, 
d’amistat i matrimonials, els intercanvis comercials, sinó un as-
pecte més greu: la mateixa acceptació i integració en la comunitat. 
I, per als qui han crescut en comunitat, deixar de formar part 
d’ella o posar en risc la seua pertinença o vàlua significa també, 
en gran mesura, posar en risc el sentit de la seua existència. Sobre 
això aprofundirem més endavant.

La reparació

Molts dels problemes que es donen en les comunitats, pensant 
sobretot en les comunitats rurals, estan relacionats amb els límits 

56  Impartit a l’Escuela Nacional de Antropología e Historia per la mestra 
Marcela Barrios i el doctor Leif Korsbaek l’any 2013.
57  La mateixa sorpresa va rebre la mestra Paulina Fernández en fer una pregunta 
similar mentre feia les seues entrevistes per a la redacció del llibre La justicia 
autónoma zapatista. El seu testimoniatge està disponible en el següent link, 
que conté l’enregistrament de la presentació de la seua obra en el CIDECI, 
al desembre de 2014: http://seminarioscideci.org/justicia-autonoma-zapatista-
zona-selva-tzeltal/.
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de les terres, la violència del masclisme en les llars i fora d’elles, el 
consum desmesurat d’alcohol, les xafarderies, l’incompliment de 
treballs comunitaris i el robatori. Les solucions que s’estableixen 
són molt clares: si s’ha robat, es paga o es retorna el que ha sigut 
robat; si hi ha problemes de límits de terres es divideix la part en 
conflicte de manera que queden conformes; si s’ha difamat es de-
mana perdó; si es tracta d’un problema de desordre provocat pel 
consum desmesurat d’alcohol, es «guarda» la persona en una cel·la 
fins que es recupere. Si s’ha colpejat o violentat sexualment una 
dona, ella forma part de l’acord de solució.58

Hi ha un acord de la comunitat, de cada poble, abans que hagen fet 

el mal, en el cas dels arbres: qui tomba un arbre, n’ha de sembrar dos. 

Qui roba una gallina, n’ha de reposar. Qui tira una bomba al riu i mata 

molts peixets, ha de buscar altres peixets per al riu. Qui mata un cavall 

ha de reposar-lo, o pagar el que costa per a comprar-ne un altre. Per a 

reposar, es pot fer amb diners, o si és un pollastre, es reposa de la ma-

teixa grandària. Un altre càstig és el treball de dos, tres dies, però no es 

multa amb diners (Fernández, 2014: 224).

58  Encara que s’ha treballat el problema, ens sembla que quant a la manera 
de solucionar els conflictes de violència de gènere dins de les comunitats, 
necessitem endinsar-nos i aprofundir més sobre l’assumpte, en un procés 
d’acompanyament crític amb les comunitats que van pensant i repensant la 
forma en què les dones aconsegueixen els acords que garantisquen la justícia 
contra la dominació patriarcal que han patit. Esperem en un altre moment fer 
caminar la nostra investigació cap a aquest rumb, amb la finalitat de trobar 
com, de manera específica, la justícia comunitària s’actualitza amb les dones. 
María Teresa Sierra ha sigut una de les estudioses que més s’ha dedicat a pensar 
críticament aquest tipus de situacions. Vegeu, per exemple: «Mujeres indígenas, 
justicia y derechos: los retos de una justicia intercultural» (2008) o Haciendo 
justicia. Interlegalidad, derecho y género en regiones indígenas (2004). Ara com 
ara, deixem la pregunta sobre els mecanismes de resolució de conflictes de la 
justícia comunitària en el cas de violències de gènere.
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En la justícia comunitària, l’acord es realitza en funció de la repa-
ració. El que es repara és el vincle comunitari que s’ha trencat a 
partir d’un acte que és considerat injust. Amb objectius merament 
analítics direm que en la justícia comunitària hi ha, almenys, dues 
formes de reparació: el rescabalament i la reposició. El rescabala-
ment consisteix a donar alguna cosa o a fer alguna cosa en bene-
fici de qui ha sigut danyat. En cas d’homicidi59 en les comunitats 
zapatistes, per exemple, «a qui va assassinar, poden demanar-li 
encarregar-se de mantindre la xicalla fins als 18 anys i, si a més té 
animals o el que tinga, es divideixen amb la vídua, la mare de la 
xicalla» (ibídem.: 253). No obstant això, una falta no sols danya la 
part directament involucrada, sinó la comunitat mateixa. És per 
això que podríem dir que la reparació es practica en dos sentits: 
d’una banda, cerca beneficiar a qui ha sigut danyat, però a més, 
qui s’ha equivocat ha de rescabalar la comunitat, perquè ha fallat a 
la contrapart i a la comunitat a què pertany. Per això, pensem que 
el treball comunitari opera també com una espècie de rescabala-
ment, perquè és un benefici que es fa a la comunitat, en resposta a 
qui va fer mal, i el reintegra, en la seua dignitat, a la quotidianitat 
de la seua reproducció.

La reposició, per la seua part, s’aplica per a casos que són, 
generalment, atemptats contra alguna mena de bé i consisteix a 
reemplaçar-lo amb un altre bé que tinga un valor similar, a fi que 

59  En algunes comunitats, l’assassinat no es treballa des de la justícia 
comunitària. El que s’ha fet és tan greu que la comunitat no pot ser rescabalada 
i es delega el càstig a les autoritats de l’estat: «els comuners consultats estan 
d’acord a afirmar que, en cas de produir-se un homicidi dins de la comunitat, 
entregarien el culpable a les autoritats del sistema normatiu mexicà. És a dir, 
pel que respecta a Yuman Li, la pena consistiria en això: entregar-lo al ministeri 
públic mexicà, la qual cosa pot ser, per a un comuner, una pena de gran 
magnitud» (Correas: 2009: 45).



220

es repare el deute. Per exemple, es reposa el cavall o la gallina o 
la vaca que ha sigut sostreta amb un altre exemplar que equipare 
la pèrdua. Es veu clarament la distinció: fets com l’assassinat, la 
violació o el segrest, atempten contra la dignitat i són tan greus 
que la reposició es torna impossible; per això l’única manera de 
solucionar un conflicte d’aquesta naturalesa és el rescabalament. 
La justícia comunitària estableix sancions que obliguen a qui ha 
comés faltes tan greus a fer, al llarg del temps, una sèrie de treballs 
que beneficien la persona perjudicada.

Ara bé, perquè la reparació del vincle siga possible cal que la re-
posició o el rescabalament siguen tamisats pel principi de propor-
cionalitat, fonamental a l’hora de pensar la possibilitat d’un acord 
que garantisca la seua actualització. En aquest sentit, podríem 
afirmar que és un dels principis primordials de la racionalitat co-
munitària a l’hora de pensar les solucions per a fer justícia. És com 
una espècie de dic de contenció per als impulsos de venjança, però 
també per a la sensació d’impunitat, d’inconformitat de qui ha 
sigut perjudicat, que permet a les parts en conflicte solucionar el 
problema de tal manera que ambdues sostinguen l’acord i man-
tinguen el dret a formar part de la comunitat. Per descomptat, no 
en tots els casos és senzill, sobretot quan és necessari el rescabala-
ment a més de la reposició; això respon a la dimensió afectiva que 
també es juga a l’hora de sanar la ferida produïda per un vincle 
que s’ha trencat. El conflicte també està travessat políticament per 
l’afectivitat, i qui ha sigut danyat sent i requereix un procés que li 
assegure que la seua dimensió afectiva està fora de perill.

La premissa de què  partim reconeix que les injustícies són 
aquells fets que trenquen el vincle a partir del qual la comunitat 
s’ha preservat en el temps; no es tracta d’un ordre tancat, immu-
table, sinó d’una construcció sempre en procés i en moviment. En 
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aquest sentit, qualsevol acte serà qualificat com a injust si atempta 
contra la permanència dels vincles que sostenen la comunitat. A 
partir del que s’ha dit, sostenim llavors que la reparació és una 
espècie de restauració de la comunitat amb si mateixa, que es 
recompon cuidant la seua integritat i la seua permanència en el 
temps. No es tracta de pensar de manera ingènua que la comuni-
tat torna, com el concepte de restauració sembla anunciar, a un 
estat igual a l’anterior, a aquell en què ha sigut fracturada, però sí 
d’assenyalar que la comunitat té, a partir de les seues institucions i 
dels quefers de la justícia comunitària, mecanismes que li perme-
ten restablir-se i esmenar els conflictes sorgits en el seu si que han 
posat en risc la seua continuïtat.

La reeducació

Detinguem-nos, finalment, a analitzar la reeducació com una de 
les categories més riques des de la qual podem comprendre la po-
tencialitat i l’èxit d’algunes experiències de justícia comunitària. 
Si bé la reeducació és un mecanisme, una pràctica, dins de tot 
l’entramat institucional de la justícia comunitària, que apareix de 
manera explícita en la Policía Comunitaria de la CRAC, però de 
manera implícita —és a dir, que no és anomenada específicament 
«reeducació»— en altres experiències com la zapatista, ací soste-
nim que aquest mecanisme i aquesta pràctica es donen suport en 
una reflexió crítica sobre la imbricada relació que s’estableix entre 
la persona, la família, la comunitat i les seues institucions a l’hora 
de construir-ne el món de vida. En aquest sentit, la pensem com 
una categoria, perquè ens permet abordar filosòficament el quefer 
de la justícia comunitària i li dona un sentit no merament des-
criptiu.
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Per a començar cal dir que, més enllà de l’acord al qual hagen 
arribat les parts, la comunitat pren la responsabilitat que li corres-
pon i assumeix la tasca d’educar, novament, aquell membre que, 
si s’ha de jutjar per les seues conductes, no ha aconseguit instruir 
completament. Això és significatiu: la comunitat assumeix la res-
ponsabilitat per a formar i establir les condicions que van per-
metre que algú dels seus trencara amb les normes que aquesta ha 
elegit, per la qual cosa busca educar-lo novament perquè aprenga 
a comportar-se i no torne a violentar els vincles que la sostenen.

L’Assemblea va reflexionar que era necessari reeducar els delinqüents 

perquè prengueren consciència que el seu delicte afectava la seua per-

sona, la seua família i la societat, que potser l’educació rebuda en la 

família, a l’escola, al poble, en la moral de la fe, potser no l’havien acon-

seguida assimilar i per això amb facilitat cometien delictes que afectaven 

a tots. Es va dir llavors que era necessària una segona educació que els 

ajudara a orientar la seua conducta. Però en aquesta reeducació ja hi 

havia altres educadors com són l’Assemblea General, la societat, les co-

munitats, els Principals i les autoritats els qui tenen la responsabilitat de 

coadjuvar en la formació d’aquestes persones (De la Torre, 2006: 578).

És en la reeducació on s’aclareix això que abans assenyalàvem: la 
justícia és la reparació del vincle que s’ha trencat amb la finalitat 
que la comunitat mantinga vius els llaços que li permeten perdu-
rar en el temps i salvaguardar-se a si mateixa. A més, el reconei-
xement que els «delictes» «afectaven a tots» és el reconeixement 
que un conflicte entre les parts no es queda ací i transcendeix la 
comunitat en el seu conjunt.

La reeducació és, per dir-ho d’alguna manera, una espècie de 
«tancament» del procés de justícia comunitària. Per a enfrontar 
el conflicte es concilia a partir de l’acord, per a renovar el vincle 
comunitari es reposa o es rescabala el mal i perquè la comunitat es 
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restaure amb si mateixa es reeduca a qui ha comés una falta. Cal 
dir, a més, que es tria la reeducació enfront d’altres possibilitats 
de sancionar que estarien més circumscrites a la pena o al càstig. 
Aquest camí de la justícia està consolidat en una base filosòfica, 
com ho assenyala Pablo Guzmán, assessor de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de 
Guerrero:

La base filosòfica del Sistema de Reeducación Comunitaria parteix del 

fet que no és el càstig, la pena, el dolor, el sofriment, la tortura, la ven-

jança, el que pot provocar un canvi vertader en els detinguts. Només el 

canvi en la manera de pensar fa possible que la conducta de l’individu 

també canvie.

És necessari un canvi en el sistema de raonament, en lloc de condem-

nar-nos o justificar-nos, hem de donar pas a la comprensió, al reconei-

xement dels nostres vells i torts hàbits mentals, sentimentals i costums 

nefastos (Guzmán, 2014: 175, 177).

Al nostre parer, els mecanismes a partir dels quals es duu a terme 
la reeducació són dos: el treball i el consell. El primer, com co-
mentàvem abans, es justifica perquè permet als membres de co-
munitats històricament empobrides saldar el deute per la falta que 
s’ha comés:60 «Per a no cobrar-li diners, el castiguem treballant» 
(Fernández, 2014: 245). Però també és una manera que permet 
reivindicar-se enfront de la comunitat, oferint un benefici al seu 
favor: arreglant camins, netejant escoles, fent tova, alçant cases. A 

60  Recordem que una de les notes fonamentals de la justícia comunitària és 
la seua gratuïtat. Enfront dels alts costos per a accedir a la protecció jurídica 
estatal, les institucions comunitàries reivindiquen com una de les seues 
principals diferències que la justícia està separada dels diners i del poder i per 
això és «bona» i «vertadera».
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més, és com si el treball fora una activitat que mou a la reflexió i 
a l’autocrítica: «es tracta de corregir l’error que va fer, per això es 
fa aquest treball, perquè es vaja adonant de l’error que va come-
tre» (ibíd.: 247-248), perquè «la persona castigada pot reflexionar, 
pensar en l’error comés i així corregir la seua conducta» (ibídem.: 
245).

Ara bé, en relació amb el consell és important pensar l’efecte 
que es dona a la paraula a l’hora de reeducar a algú que ha comés 
una falta. És a dir, no n’hi ha prou amb rescabalar a qui ha sigut 
danyat i la comunitat; tampoc n’hi ha prou amb la reflexió que 
el treball pot provocar durant les faenes realitzades per a complir 
la sanció. «El càstig sempre va acompanyat de l’orientació: li ex-
pliquen per què està cometent molts errors, que no serveix el que 
està fent; com a consell, l’aconsellen», comentaven companys del 
municipi autònom Ricardo Flores Magón (ibídem.: 235).

El consell, en aquest sentit, és una espècie d’actualització de 
la memòria ètica d’una comunitat, la paraula que orienta i mou 
a la reflexió autocrítica a qui ha comés un error perquè recone-
ga la seua equivocació i assumisca el compromís de no tornar a 
cometre’l. La tasca del consell està en mans, sobretot, dels majors 
de la comunitat, els «principals», com els anomenen en la CRAC, 
o el «consell d’ancians», com el denominen altres experiències. 
Són ells els qui guarden la memòria col·lectiva de la comunitat i 
és seua la responsabilitat de reeducar, amb base en la seua paraula 
i en la seua saviesa.

L’experiència de reeducació de la policia comunitària de Gue-
rrero, fins i tot amb les seues dificultats, mostra un procés més 
complex en aquestes tasques, ja que, a més del treball i del consell, 
comparteixen amb els qui han sigut detinguts temes de psicolo-
gia, d’orientació familiar, primers auxilis, drets humans, protecció 
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civil, elaboració d’adob orgànic, cultiu d’hortalisses, entre altres 
oficis (Guzmán, 2014: 176). Així, sembla més aviat una escoleta 
de reeducació que, a partir de diferents estratègies —que inclouen 
des de la paraula sàvia fins als sabers concrets i els oficis i les capa-
citacions que venen de fora de la comunitat—, cerca assegurar la 
reintegració a la comunitat.

Apunts i notes per a mantindre oberta la discussió

A partir del que hem dit, sostenim que el camí que segueix la 
comunitat per a fer justícia suposa, almenys, tres instàncies: la 
primera és l’acord, l’acte a partir del qual es concilien les parts per 
a solucionar el conflicte; la segona, la reparació que, ja siga a par-
tir del rescabalament o de la reposició, cerca que el vincle trencat 
s’esmene i la solució acordada es faça efectiva; i, la tercera, la ree-
ducació, és a dir, el treball orientat a reintegrar un dels membres 
a la comunitat i al fet que aquesta es restaure a si mateixa com a 
comunitat.

No obstant això, ens sembla que la complexitat del procés pel 
qual la comunitat fa justícia és tan rica que a penes hem apuntat 
algunes notes característiques; pensem que, encara que aquestes 
puguen ser una eina analítica útil, sol ser molt més important la 
riquesa de l’experiència. Fins i tot si és així, voldríem continuar en 
aquesta línia i en aquest esforç perquè, de la revisió que hem fet 
del marc teòric sobre la justícia comunitària a Amèrica Llatina, 
hem trobat que la major part dels estudis són abordatges descrip-
tius que expliquen la forma organitzativa i el funcionament de la 
institucionalitat. Si bé aquests estudis són fonamentals, apostem 
també pel fet que les experiències de justícia comunitària puguen 
ser abordades des d’una perspectiva filosòfica.
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Aquesta aposta té els seus riscos, però també les seues prome-
ses. Diem riscos en el sentit que el quefer filosòfic, com procedeix 
a partir d’abstraccions, de generalitzacions, pot, d’alguna manera, 
fer aparéixer les experiències de justícia comunitària com si foren 
la mateixa, com si hi haguera una espècie de justícia comunitària 
a Amèrica Llatina, que es repeteix de manera contínua en les dife-
rents comunitats indígenes. I això, cal dir-ho, encara que semble 
una obvietat, no és així. El treball que estem fent apunta més 
aviat a trobar certs trets, certes característiques, certes analogies 
entre les experiències, que ens permeten generar un discurs crític 
de la justícia comunitària capaç d’enfrontar-se amb les categories 
pròpies de l’aparell conceptual i ideològic de la justícia liberal, 
moderna i hegemònica. En un altre moment, potser, valga la pena 
aprofundir sobre les diferències de cada experiència, detindre’ns 
en les seues pròpies particularitats i relacionar-les amb els seus 
propis contextos i amb la seua pròpia història. De moment aquest 
no ha sigut l’objectiu; no obstant això, voldria fer algunes anota-
cions sobre aquest tema.

En aquest text hem abordat sobretot l’experiència de la CRAC 
i de les comunitats zapatistes, però caldria pensar també en 
l’exercici de la justícia comunitària que es fa des de la urbs, en 
l’experiència de l’Organización Popular Francisco Villa de la Iz-
quierda Independiente (OPFVII) a la Ciutat de Mèxic, per exem-
ple. Les companyes i els companys que al principi es van organit-
zar per a solucionar les seues necessitats d’habitatge, i que després 
van anar estenent els seus horitzons emancipatoris fins a arribar 
a l’ideal d’una vida digna, han treballat durant dècades en aquest 
sentit: formant-se en qüestions de salut, generant processos edu-
catius perquè els seus joves tinguen majors possibilitats d’accedir 
a la formació universitària, construint hivernacles, espais de re-
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creació i organitzant un sistema rotatiu de seguretat i vigilància. 
És aquest sistema de seguretat i vigilància el que ara, des de fa 
aproximadament cinc anys, cerca consolidar-se com un sistema 
de justícia propi.

La comunitat urbana té les seues pròpies característiques, una 
manera molt diferent de funcionar i de comprendre’s espacial-
ment en el territori i en relació amb els béns naturals o, fins i tot, 
amb la identitat i la tradició. Per la qual cosa, el procés de cons-
trucció d’un sistema de justícia comunitari té una lògica peculiar. 
En aquest moment no podem aprofundir en la qüestió, però vol-
dríem assenyalar que la justícia comunitària no sols es dona en 
l’àmbit rural i que tampoc és exclusivament indígena. I aquesta 
diferència ens interpel·la, perquè si partim del fet que la major 
part de la població viu en ciutats, experiències com aquestes po-
den resultar-nos exemplars a l’hora de pensar com organitzar-nos 
per a fer justícia i resoldre els conflictes als quals ens enfrontem.

Ara bé, la categoria de la reeducació que hem treballat en aquest 
text, perquè ens sembla de les més riques i amb major potencial 
crític enfront del sistema judicial de l’estat-nació, tampoc és una 
categoria que puguem, de manera senzilla, estendre a altres casos 
de justícia comunitària que es donen a Amèrica Llatina. Pensem, 
per exemple, en el cas de les Rondas Campesinas del Perú, on la 
sanció punitiva i sobre el cos és un dels mecanismes recurrents a 
l’hora d’organitzar-se per a fer justícia. Ara mateix, ens trobem 
fent la nostra estada d’investigació a Cajamarca i, en les xarrades 
quan els informem amb ronderos i ronderas, queda clar que la por 
al càstig és, precisament, un dels factors més decisius en la preven-
ció de les infraccions. Caldria analitzar amb major deteniment les 
raons i la filosofia que subjau a aquestes pràctiques per a veure si 
és possible establir algun tipus d’analogia amb la reeducació de la 
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qual parlàvem abans. Això també serà material d’investigació per 
a un altre moment.

Digressió final

Abans que una conclusió permeteu-nos una digressió, amb la in-
tenció d’enfocar, de manera més clara, la contradicció que es viu 
en aquest punt entre tots dos sistemes de justícia, el comunitari i 
l’ordinari. En el sistema judicial ordinari és evident que el conflic-
te que es dona entre les parts és això i poc més. Gran part de la tra-
dició, encara que ara està passant per un moment d’autocrítica —
molt tardà i molt incipient, per cert—, s’ha dedicat a posar l’accent 
en qui delinqueix, sobretot per qüestions de seguretat pública i de 
defensa de la societat. L’ordre jurídic s’estableix, hipotèticament,61 
com una espècie de pacte que permet l’ordre i la pau social per al 
desenvolupament de les forces productives que retribueixen en la 
societat en el seu conjunt, els fruits del seu treball.

Si pensem, a més, en la manera en què s’ha expressat la justícia 
liberal moderna, és clar que és el càstig, la pena —diu tant el nom 
de «sistema penitenciari» que fins i tot el liberal i el modern po-
drien posar-se en qüestió— i, en tot cas, la readaptació, els mòbils 
de la producció institucional i administrativa de la justícia. Els 
càstigs són pecuniaris o de privació de llibertat, és a dir, l’estat 
castiga cobrant diners o tancant en una cel·la, privant dels drets 
civils que qualsevol ciutadà en llibertat, suposadament, pot gau-
dir. La raó de la pena és molt senzilla: s’ha fet un mal a la societat, 

61  Diem «hipotèticament» perquè sabem que la construcció de tot estat-nació 
i del seu sistema jurídic han nascut sempre de la força o d’una minoria que ha 
sabut imposar-se i que, finalment, la idea del pacte social oculta la lluita de 
classes que sosté tota forma estatal.
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s’ha trencat el pacte amb ella, és un afront a l’ordre de les coses 
donades; a més, es pensa estratègicament el càstig, com una es-
pècie d’inhibidor dels delictes. Ja a Vigilar i castigar, Foucault va 
mostrar com des dels sistemes punitius francesos el càstig sobre 
el cos, les vexacions i les tortures com a càstigs exemplars, van 
anar cedint lloc a mecanismes més subtils de control i de disci-
plinament, que ara poden adaptar-se, fins i tot, als requeriments 
del discurs dels drets humans. Al nostre país, la modernització 
dels sistemes penitenciaris, des de l’Acord de Lecumberri, en què 
per primera vegada es parla de «readaptació» del delinqüent, no 
ha deixat en termes pràctics de recórrer a pràctiques vexatòries 
que s’assemblen més a una espècie de neteja social, d’exclusió i 
segregació d’aquelles persones que «no són útils a la societat». La 
racionalitat continua sent, en el fons, molt similar: hi ha un enfo-
cament punitiu sobre qui ha delinquit; la culpa, la responsabilitat, 
el dol, estan situats en la seua persona i no en la societat en el seu 
conjunt.

El fracàs d’aquest sistema és més que evident; no podem parlar 
de «centres de readaptació» sense ocultar la veritat, és a dir, que 
continuen sent «centres penitenciaris». I no sols això; és comú dir 
que les presons són «les universitats del crim». Ens sembla que la 
raó de base és que la societat ha delegat en la forma estat, en les 
seues institucions, la responsabilitat de fer-se càrrec de si mateixa. 
Les institucions estan separades de la producció i la reproducció de 
la vida comuna (perquè en la forma societal aquesta no existeix); 
mentre els individus que conformen la societat treballen per a sos-
tindre la seua pròpia existència, les institucions estan per a assegurar 
que aquest ordre es mantinga. Per això ni la societat ni —ara cada 
vegada menys— l’estat es fan càrrec dels centres de «readaptació», 
els quals s’estan privatitzant i són vistos com un negoci.
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Ací trobem la diferència estructural i formal entre el sistema 
jurídic ordinari i la justícia comunitària —i amb això permeteu-
nos tornar d’aquesta llarga digressió: en la forma comunitat, les 
institucions no estan separades de la vida comunitària, la comuni-
tat es dona a si mateixa les seues pròpies institucions, en diferents 
nivells, depenent del context i del grau de penetració que la forma 
d’organització moderna ha tingut al seu territori; moltes comuni-
tats encara conserven o han recuperat el que en un altre text deno-
mine les capacitats «politicocomunitàries» i «reproductivocomu-
nitàries» (Hopkins, 2016: 17), que són capacitats d’autoregulació, 
determinació i reproducció de la vida que han sigut despullades 
per l’estat i el capital, respectivament.62

És a dir, hi ha entre l’estat capitalista i la comunitat una similitud: en 

tots dos casos els «òrgans» són funcionaris d’un sistema normatiu. I una 

dissimilitud: en l’estat capitalista, els «òrgans» funcionen d’acord amb 

la divisió del treball: uns manen i uns altres obeeixen, però en la comu-

nitat no hi ha aquesta divisió del treball. O, com hem dit, els funcio-

naris no estan especialitzats i, per tant, no estan retirats de la producció 

(Corretges, 2009: 63).

Encara que en el discurs del sistema jurídic ordinari puguem tro-
bar la idea de la readaptació social del delinqüent a partir de me-
canismes com el treball, l’alfabetització i l’educació en oficis, que 
podrien argumentar-se molt bé com a idees i objectius similars als 
de la reeducació en la justícia comunitària, ja que també es busca 
reintegrar i oferir eines per a aquest objectiu, la veritat és que el 
fracàs rotund d’aquesta experiència ens exigeix mirar amb deteni-
ment més enllà de les similituds.

62  Fins i tot la mateixa administració i institucionalització de la justícia 
comunitària és una resposta a aquesta injustícia històrica de despulla.
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Més enllà de l’acceptació crítica que es fa de la criminalització 
de la pobresa i la marginació social expressada a les presons, ens 
sembla que, efectivament, en el fons de la qüestió està el fet que 
en la forma estatal-societal moderna —sobretot en aquelles traves-
sades estructuralment pel colonialisme i un capitalisme perifèric 
i dependent— les institucions no funcionen. I no es tractaria, en 
aquest sentit, de buscar la millora d’aquestes institucions, sinó de 
revisar la base estructural sobre la qual la societat trencada, en la 
qual vivim, continua funcionant.
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10. Sistemes de  
govern comunal  
indígena: l’organització 
de la reproducció de la 
vida
Gladys Tzul

Per què pensar la qüestió indígena en clau comunal?

Perquè al llarg de més de 500 anys les dones i homes indígenes, 
des de les seues comunitats, han defensat els seus territoris, han 
recuperat els béns que han volgut arrabassar-los, han limitat els 
projectes liberals que buscaven convertir-los en xicotets propieta-
ris per a aniquilar els amaq’ (estructures de govern comunal i de 
terres comunals indígenes a Guatemala) i els ayllus (com es desig-
na als Andes les trames comunals indígenes).

La pugna ha sigut constant i, mentre resisteixen a l’expropiació, 
produeixen estratègies juridicopolítiques per a controlar els mit-
jans concrets per a la seua vida quotidiana, organitzen massives 
festes comunals i religioses, realitzen peticions per a demanar plu-
ja o per a agrair la collita, s’autoregulen i també, en diverses oca-
sions, han destituït les seues autoritats quan han incomplert les 
decisions produïdes en les assemblees.

La força i la potència resideix en la capacitat de trastocar i sa-
botejar els projectes de dominació, però aquesta capacitat abeura 
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d’un entramat comunal d’homes, dones, xiquetes i xiquets que 
produeixen govern i que defensen un territori, al qual denominaré 
en aquest text sistema de govern comunal indígena.

Entenc com a sistemes de govern comunal indígena les trames 
plurals d’homes i dones que creen relacions historicosocials que 
tenen cos, força i contingut en un espai concret: territoris comu-
nals que produeixen estructures de govern per a compartir, defen-
sar i recuperar els mitjans materials per a la reproducció de la vida 
humana i d’animals domèstics i no domèstics.

Aquestes formes de govern comunal indígena produeixen i 
controlen els mitjans concrets per a la reproducció de la vida quo-
tidiana mitjançant, almenys, tres formes polítiques: el k’ax k’ol (o 
treball comunal), que dona vida als mitjans concrets per a la vida; 
les trames de parentiu, poderosa i alhora contradictòria estratègia, 
que s’usa per a defensar la propietat comunal del territori i per a 
organitzar-ne l’ús, i l’assemblea com a forma comunal de deliberació 
per a resoldre problemes quotidians, assumptes d’agressió estatal o 
tractar com i de quina manera es redistribueix el que es produeix 
a les terres comunals.

Quan dic mitjans concrets per a la reproducció de la vida, em 
referisc al territori i a tot el que conté: l’aigua, els camins, els bos-
cos, els cementeris, les escoles, els llocs sagrats, els rituals, les fes-
tes; en suma, la riquesa concreta i simbòlica que les comunitats 
produeixen i governen mitjançant una sèrie d’estratègies pautades 
des d’un espai concret i un temps específic que s’estructuren des 
de cada unitat de reproducció.

Per a fer més intel·ligible el que dic, aclarisc que la unitat de re-
producció és l’espai on es desenvolupa la vida quotidiana; és a dir, 
les cases habitades per famílies nuclears i/o esteses que gaudeixen 
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del servei d’aigua, que fan ús del camí, que s’alimenten dels fongs 
que es produeixen als boscos, etc.

En aquest text, la qüestió comunal indígena no apareixerà com 
una essència que s’haja de mantindre, que s’haja de cuidar perquè 
no es contamine amb forces externes, tampoc és una forma arcaica 
del passat. Per això, propose que la pensem com el funcionament 
de les estratègies d’homes i dones que quotidianament gestionen, 
autoregulen i defensen els seus territoris.

Ara bé, aquestes trames comunals no estan exemptes de con-
tradiccions i jerarquies polítiques, al contrari, estan agredides i en-
voltades d’elles. No obstant això, encara i en aquestes condicions, 
aconsegueixen pugnar per la lluita autònoma per a controlar els 
seus mitjans de vida quotidiana.

La qüestió comunal indígena tampoc és una forma arcaica del 
passat o que ja ha sigut superada, en contrast, funciona com una 
estratègia política que, malgrat les textures jeràrquiques (com el 
parentiu), té la capacitat d’actualitzar-se, recompondre’s i estruc-
turar la seua autoritat.

Presentaré uns exemples per a comprendre el que he dit fins 
ací. Si observem que a Guatemala com en altres llocs de Llatinoa-
mèrica es presenten una sèrie de processos de tancament i despulla 
de territoris, són les estructures comunals les que protagonitzen la 
defensa i la recuperació d’aquests. Per a això fan ús dels recursos 
més variats, els quals poden incloure des de lluites als tribunals 
de justícia on interposen empares que al·leguen que es respecte 
la seua propietat, fins a la mobilització oberta contra les empreses 
extractives i els seus cossos de seguretat privada o estatal.

Hem presenciat com els sistemes de govern comunal (o comu-
nitats indígenes) despleguen un control temporal sobre els tribu-
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nals.63 No és que les comunitats troben als tribunals una solució, 
no obstant això, és un camí que no deixen de recórrer per a recla-
mar la igualtat —en termes de drets— als estats, al mateix temps 
que cuiden que l’estat —aquest mateix al qual apel·len igualtat— 
no s’interpose en la gestió de la seua vida quotidiana.

Els debats que tenen lloc en les estructures estatals de justícia 
són sempre alimentats per la lluita oberta des dels espais concrets 
de les comunitats, quan frenen i limiten les empreses extractives 
que busquen produir projectes de mineria a cel obert a les empre-
ses hidroelèctriques, per damunt de la voluntat de les comunitats.

En aquest context, podem comprendre el fulgor polític i 
l’esclat de creativitat dels joves i les dones que organitzen blo-
quejos, festivals d’art comunal, vigílies, menjars comunals i, fins i 
tot, famílies completes que decideixen mudar-se als llocs on volen 
establir aquests projectes. Per exemple, és el cas de les comunitats 
k’anjobals de Barillas a Huehuetenango, que es van organitzar per 
a impedir que la maquinària destinada per a la construcció d’una 
hidroelèctrica de capital espanyol poguera començar a treballar. 
Així, innombrables exemples ocorren per tot Abya Yala.

En diverses ocasions, aquestes mobilitzacions comunitàries fan 
ús dels records que emanen de la llarga memòria de les rebel·lions 
i aixecaments, que van organitzar les nostres generacions passades; 
en aquest sentit, el  fet comunitari, segons la forma que prenga, 

63  Per exemple, quan les comunitats es bolquen a acompanyar les seues 
autoritats per a reclamar el respecte de fites, per a exigir que no s’envaïsquen 
les terres o per a alliberar els presos polítics. Es despleguen vertaderes 
peregrinacions per a assistir a les audiències, on les trames comunals organitzen 
llocs on dormir, formes per a alimentar-se; en resum, activen les seues xarxes 
familiars a la ciutat, de tal manera que no es retiren dels afores dels tribunals per 
a fer costat als qui estan dins d’ells.
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s’actualitza i funciona com una forma singular de govern. I, depe-
nent del nivell d’agressió al qual s’han hagut d’enfrontar, aquestes 
formes de govern comunal es consoliden en el moment de res-
pondre a aquesta agressió, però en altres oportunitats només és 
possible estructurar les lluites des d’aquest sistema de govern. De 
tal manera que del comunal indígena emergeix una forma singu-
lar de la política indígena, que respondrà a la densitat històrica, 
les textures internes de jerarquies i a la manera situada de com es 
respon a les agressions.

Així doncs, dels sistemes de govern comunal indígena emer-
geixen una sèrie de pràctiques i estratègies que organitzen i dina-
mitzen les maneres de limitar i/o trastocar la dominació estatal ca-
pitalista en les seues formes locals, municipalitats i altres maneres 
locals de poder estatal. Els sistemes de govern comunal indígena 
han sabut llegir que el paradigma colonial i d’explotació continua 
operant; a propòsit de les estratègies de les pràctiques de signifi-
cació de la política d’una comunitat indígena i de la composició 
local de l’estatalitat, Rufer realitza la següent reflexió: «la tutela 
colonial continua vigent, reproduïda sota noves vestidures persis-
teix la idea que hi ha poblacions que no poden ser completament 
ciutadanes perquè d’alguna manera són “menors” (“els nostres 
indis”, “les nostres comunitats”) i, en aquest sentit, són dignes 
de protecció legal però alhora indignes de l’exigència sobirana». 
(Rufer, 2015: 4). Les comunitats saben interpretar aquesta ambi-
valència i per això tenen elements per a decidir quan fer ús de la 
llei i quan no.

Com es produeix aquest coneixement? Com es produeixen 
aquestes estratègies? A continuació em permet explicar les tres 
formes polítiques: el k’ax k’ol, les trames de parentiu i l’assemblea 
com a forma de deliberació política, les tres doten d’elements per 
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a la comprensió de les potències i els antagonismes dels sistemes 
de govern comunal indígena.

K’ax K’ol: el poder comunal està en el servei

K’ax K’ol és una estratègia de treball i que és utilitzada en quitxé.64 
Etimològicament k’ax significa «dolor» i k’ol «treball o servei». 
Existeixen dues maneres d’anomenar el treball en aquest idioma: 
k’ol i cha’kp. Tots dos són verbs i es refereixen al treball; però k’ol 
al·ludeix al «treball comunal», és a dir, una activitat en què homes, 
dones, xiquetes i xiquets, treballen per a produir benestar comu-
nal, per exemple, netejar el cementeri; en canvi, cha’k significa 
«treball remunerat», és a dir, el que totes i tots realitzem per al 
manteniment diari familiar, per exemple, cha’k és ser costurera, 
teixidora, comerciant, fuster, migrant, etc.

Una interpretació lliure de k’ax k’ol en català podria ser «treball 
que costa», o servei comunal obligatori, i potser les paraules del 
català que més s’acosten a definir-lo són «servei» o «treball co-
munal». D’ara en avant usaré indistintament els tres termes per a 
designar l’obligació que totes i tots tenim de treballar per al soste-
niment de la vida comunal. Així, el treball comunal que és la re-
lació social —força de treball— que habilita la producció del que 
necessitem per a viure i produir les nostres vides, ha de ser pautat, 
organitzat i reglamentat. Ací és on es presenta una interconnexió 
directa amb les assemblees.

Seguim. El servei no és remunerat, és el treball obligat que tots 
hem de fer per al sosteniment de la vida en comú. Per això, fer-

64  Quitxé’ és un idioma de la família maia que es parla i s’escriu en una part 
considerable de la regió altiplànica occidental de Guatemala.
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se càrrec del manteniment dels camins, participar en una marxa, 
realitzar tràmits als tribunals, redactar actes en les assemblees, fer 
compres o organitzar el ball per a la festa, realitzar cultes religio-
sos catòlics, protestants, reforestar el bosc, cavar sepultures per 
als morts, això és el k’ax k’ol. De tal manera que una de les mesu-
res per a l’equilibri comunal és que ningú ha de viure del servei 
d’altres persones.

Si pensem des de la noció del k’ax k’ol, la societat domèstica 
(la que organitza el món de la reproducció) i la societat política 
(la que organitza la vida pública) no es troben plenament separa-
des, si és que és vàlid fer aquesta distinció. En el món comunal, 
més aviat, l’un sustenta a l’altre, i al mateix temps s’alimenten 
mútuament. Per això, és possible ingressar a la universitat i cursar 
una carrera, treballar com a mestres normalistes rurals, o podem 
ser comerciants, i és possible —fins i tot i amb dificultats— per-
què les condicions materials quotidianes estan garantides, de tal 
forma que en les trames comunals les trajectòries personals són 
realitzables i possibles; és a dir, les trajectòries personals de treball, 
comerç o professionalització es desenvolupen amb el suport d’un 
sòl comú en el qual la vida quotidiana es desplega de manera més 
lliure.

En una conversa amb Silvia Rivera Cusicanqui, a La Paz, par-
làvem sobre les connexions entre treball, comunitat i trajectòries 
individuals. Deia Silvia que en la forma comunal no es normalitza 
la vida, que la pluralitat és possible i que la plenitud de l’individu 
emergeix en les trames comunals. Jo crec que les trames comu-
nals ofereixen un sòl des d’on se sosté la vida íntima, personal; el 
treball comunal és una condició general en la qual totes i tots ens 
dotem a nosaltres mateixos d’aquesta força per a fer la nostra vida 
personal.
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Per aquest motiu, el govern comunal indígena és l’organització 
política per a garantir la reproducció de la vida en les comunitats, 
on el k’ax k’ol és el sòl fonamental on descansa i es produeixen 
aquests sistemes de govern comunal i on es juga la participació 
plena de totes i tots. Propose una classificació del treball comunal 
per a donar compte de com tots i totes treballem o podem treba-
llar i que la qüestió comunal indígena no se circumscriu en una 
identitat, sinó en la capacitat que tots i totes tenim:

a) Servei que produeix la decisió: això inclou diverses labors i 
estratègies per a reunir-se i deliberar col·lectivament. És un treball 
comunal que té els seus cicles regulars, els quals depenen del ritme 
de les relacions comunals. Perquè aquest treball siga realitzat cal 
determinar quin és el millor dia i la millor hora.

b) Servei per a produir coordinació: les estratègies per a poder 
construir aliances externes amb altres comunitats, per a crear 
coordinació amb lluites o festes en els àmbits nacional i inter-
nacional, els comerciants i viatgers juguen un paper fonamental 
perquè posen el seu saber i experiència al servei dels sistemes de 
govern, ja que poden traslladar i alimentar la informació. També 
els qui participen en congressos o trobades indígenes fan costat a 
aquestes labors de coordinació.

c) Treball per a gestionar la festa: planejar dates, organitzar ri-
tuals, imaginar els dies del clima més adequat, calcular el menjar, 
gestionar els grups de música i altres recursos per al goig.

d) Treball comunal per a contindre el dolor: és a dir, tota la força 
de treball que es mobilitza per a organitzar dols, soterraments, fer 
tràmits per a rescatar cossos en les morgues, per a organitzar la 
repatriació dels migrants que moren als Estats Units.

Fins ací, veiem almenys quatre formes que adquireix el treball 
comunal. El meu interés d’explicar-les per separat és per a poder 
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fer comprendre un dels lemes que més es diuen en les comunitats 
indígenes de l’altiplà sud de Guatemala: «el poder dels pobles està 
en el servei», perquè el servei construeix col·lectivament condi-
cions per a l’autodeterminació material i ací resideix la potència 
de les grans rebel·lions indígenes.

Les trames patrilocals i les formes d’alliberament de les dones

Les trames patrilocals són una estratègia politicojurídica que 
els sistemes de govern comunal van construir per a frenar 
l’expropiació de terres i per a evitar la consolidació del projecte 
nacional de convertir les terres comunals en xicotets propieta-
ris. En aquesta llarga lluita indígena contra el colonialisme, les 
aliances de parentiu han pogut ocupar i delimitar terres comu-
nals, amb això aquestes han aconseguit fracturar l’expropiació, 
invasió i privatització.

No pretenc dir que en tots els sistemes de govern comunal 
les aliances patrilocals són l’única —o més forta— estructura que 
defensa les terres comunals, propose més aviat pensar-la com un 
tret més o menys present. A què em referisc quan parle d’aliances 
patrilocals? Faig referència a les estratègies de les trames comu-
nals65 de famílies esteses que organitzen la vida en col·lectiu, són 
els llaços afectius i polítics que estructuren una particular manera 
de mantindre i heretar la terra comunal, on els cognoms patrili-

65  Aquesta noció de trama comunal la reflexiona Gutiérrez de la següent 
manera: «… aquesta multiplicitat de món de la vida humana que poblen i 
generen el món sota pautes diverses de respecte, col·laboració, dignitat, afecte i 
reciprocitat, no plenament subjectes a les lògiques de l’acumulació del capital, 
encara que agredida i moltes vegades assetjada per elles». Per a aprofundir més 
cal veure Gutiérrez Aguilar (2011, 13).
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nials són els qui apareixen i protagonitzen la lluita comunal per la 
defensa de les terres.

El terme trama comunal l’use per a aportar contingut a les alian-
ces patrilinials en dos sentits. Primer, per a fer notar que tant homes 
com dones viuen relacionats políticament i afectiva, és a dir, no hi 
ha homes i dones que poden existir per si sols, sense el suport i la 
gestió dels recursos per a organitzar la vida quotidiana. En aquest 
sentit, les unitats de reproducció, és a dir, les cases habitades per 
famílies nuclears i famílies esteses (àvies, oncles, cosins, fillols), són 
la base des d’on s’organitza i encadena l’organització de la vida.

L’altre aspecte que m’interessa destacar en pensar des de les 
trames patrilinials és que d’aquesta manera s’ha aconseguit man-
tindre la propietat de la terra, i això ens presenta un espectre de 
forces i d’antagonismes per als qui tenim l’experiència d’habitar 
les terres comunals com a dones.

Assumptes com l’herència comunal de la terra apareixen com 
a assumptes centrals a dilucidar. Pel fet que són homes i dones 
els qui hereten les terra, cal preguntar-se: Com s’hereta comu-
nalment? I amb aquesta pregunta i la seua posterior resposta es 
desdoblen diverses qüestions, però jo em detindré en les formes 
en què s’expressen esquemes comunals del poder.

Parafrasege a Spivak (1997), quan diu que les estructures dels 
poders comunals es basen en gran part en la família —o trames 
familiars, com jo preferisc dir— en què les dones tenen papers 
estructurals més que marginals, com diu Spivak citant Chartejee: 
«les maneres comunals de poder sovint creen maneres de comba-
tre les estructures feudals i la resistència i revolta sovint adopta 
formes comunals» (Spivak, 1997: 324).

L’argument de Spivak és rellevant atés que permet donar 
compte de les textures internes de jerarquies i que encara, malgrat 
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aquestes, les revoltes prenen la seua força de la forma comunal. 
Un altre assumpte rellevant és donar compte que la manera co-
munal del poder està íntimament lligada a dinàmiques de defensa 
i regulació territorial; és a dir, que s’han de comprendre les lluites 
de la dones no sols des de l’horitzó liberal individual de les dones, 
sinó que aquestes es constitueixen segons els límits concrets, enca-
ra que això no significa que les dones no facen dúctils i àmplies les 
seues estratègies per a l’alliberament.

D’aquesta manera, les trames patrilocals apareixen com una es-
tratègia juridicopolítica que declara la terra comunal com la seua 
propietat, de tal manera que posa fre a la propietat privada; però, 
al mateix temps, aquestes trames patrilinials modelen les textures 
internes per a l’ús comunal de la terra.

Immerses en aquestes condicions i relacions de poder singulars, 
les dones indígenes hem produït condicions de possibilitat per a 
viure’ns en trama comunal i amb això tindre un sòl concret i afec-
tiu per a resoldre’ns les dificultats. M’estic referint als múltiples 
obstacles en l’interior de les trames de parentiu que organitzen la 
propietat i l’ús comunal. Existeix un joc polític quant a l’ús i la 
propietat que recrea jerarquies que té un nus central: la propietat 
de la terra i la transmissió de l’herència de la terra comunal mit-
jançant l’estructura dels cognoms patrilinials.

En altres paraules, les terres comunals poden ser usades per 
totes i tots perquè fem servei, però s’hereten comunalment als ho-
mes descendents dels cognoms patriterritorials, això no significa 
que les dones, fins i tot i quan queden atrapades en els límits de 
les trames patrilinials, no burlen i escamotegen aquesta forma he-
reditària que serveix d’estratègia per a defensar-nos de la propietat 
privada.
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Llavors, una de les dificultats que tenen els sistemes de govern 
és que si bé han pensat rutes per a heretar la terra comunal mit-
jançant el cognom patern, no s’han fet càrrec de crear estratègies 
d’herència comunal de la terra que passe a les seues filles o germa-
nes sense que siga el matrimoni l’estructura que faça de mediado-
ra. Les dones poden ser vídues, casades, solteres o bé decideixen 
formar contractes matrimonials amb homes que no pertanguen a 
l’enclavament patrilineal, però clarament aquestes decisions do-
nen força o lleven força a les dones en relació amb terres comunals.

Com ho han resolt en els anys passats? Els sistemes de govern 
comunal han pensat una estratègia, mitjançant el treball comunal. 
És a dir, els homes i dones que vinguen d’altres comunitats i no 
pertanguen a les aliances de parentiu produiran la seua incorpora-
ció gradualment, mentre realitzen k’ax k’ol.

L’Assemblea com a format polític per a produir les decisions

L’autoritat comunal es gesta en l’assemblea. Com es produeix 
això? Anualment es trien autoritats a partir de la tècnica de delega-
ció de representants que s’encarregaran d’organitzar el k’ax k’ol, de 
recol·lectar quotes de diners per a reparar estris, per a organitzar i 
mantindre els espais comunals com a salons o cases.

L’Assemblea nomena anualment un conjunt de dirigents per-
què s’encarreguen d’organitzar les maneres i els temps en què es 
produirà la decisió sobre els assumptes que a tots incumbeixen. 
Així, mitjançant reunions autoconvocades, les comunitats fan ses-
sions sobre les formes d’organització de la vida quotidiana, d’acord 
amb els canvis i problemes a què s’han d’enfrontar. Les assemblees 
són una estructura d’autoritat i cobren la forma que es va heretar 
de temps particulars en moments històrics específics, però tenen 
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la capacitat d’actualitzar-se amb la contingència quotidiana per a 
frenar la despulla.

En aquest sentit, la capacitat de decisió no serà delegada a 
una entitat abstracta, sinó que són les dones i els homes els qui 
l’exerceixen en les assemblees, de tal forma que les autoritats co-
munals —encarnades en cossos d’homes i dones— són els qui 
executen les decisions de les assemblees, però aquestes es troben 
subjectes a la decisió comunal.

Què es decideix? Els més diversos i plurals assumptes des de 
amb quina espècie reforestarem, fins a com ens alternem per a 
fer un aixecament indígena per a frenar la llei que vol declarar les 
nostres terres comunals com a terres ermes. O, com farem costat 
a les lluites d’altres territoris a què estan envaint. Per a això cal 
proveir-se d’exhaustiva informació a fi de poder produir les deci-
sions; a més, l’experiència anterior és vital, així com el temps i les 
disposicions que més o menys convinguen a tots i totes. Si és un 
assumpte de molta urgència, les assemblees s’organitzen extraor-
dinàriament, per a definir els torns i els temps d’eixida i estada 
en els llocs on es realitzaran les marxes o les reforestacions, per 
esmentar algunes activitats.

L’Assemblea comunal és una estratègia que no permet 
l’expropiació de comandament, justament perquè aquest es troba 
subjecte a l’entitat col·lectiva. De nou, ací és on resideix la força 
dels grans aixecaments que han aconseguit frenar les agressions de 
l’estat i han aconseguit estructurar una forma de vida en la qual 
les condicions bàsiques per a la reproducció de la vida no siguen 
portades cap al món del valor.
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A mode de tancament

Les tres estratègies que he esmentat em permeten pensar força, 
contingut i forma dels sistemes de govern, algunes vegades l’una 
destaca més que l’altra, o és almenys més visible que l’altra, però 
queda clar que les tres forces funcionen entrellaçades i, més o 
menys, equilibrades.

Llavors, treballar per a produir l’aigua, els camins, els boscos, 
produir la festa, en suma, treballar comunalment per a mantindre 
i usar la riquesa concreta és el que habilita la vida comunal indíge-
na. No és una identitat o una essència ancestral el que permet els 
processos d’inclusió comunal, sinó més aviat el k’ax k’ol. Ens tro-
bem, llavors, amb la força potent del servei per a produir la vida 
comunal, de tal forma que el que el parentiu tendeix a clausurar, 
el k’ax k’ol, ho erosiona, ho obri, ací estem enfront de les intercon-
nexions i el dinamisme de la política comunal.

I les dones no queden atrapades únicament com a víctimes ni 
heroïnes, sinó que espenten les seues lluites des del k’ax k’ol.

Com que l’objectiu d’aquest article és anar donant contingut al 
que plantege inicialment: allò indígena és polític. Si bé existeixen 
una sèrie de màquines analítiques que busquen pensar la qüestió 
indígena només a la llum d’allò cultural, diferent, costumista; el 
meu interés és proveir d’elements que ajuden a comprendre que 
d’allò indígena abeuren estratègies històriques i estructures políti-
ques; és des d’ací des d’on s’han forjat les lluites de llarga duració, 
aquelles que han aconseguit fracturar la dominació colonial i que 
en molts territoris continuen sent el seu horitzó de vida.
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11. Sobre la comunitat 
d’afinitat i altres re-
flexions per a fer-nos i 
pensar-nos en un altre 
món 
Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui

Huáscar Salazar Lohman

Aquesta entrevista es va realitzar a Cochabamba, a la localitat de 
Sacaba, el 5 de juny de 2015; un matí assolellat en el qual Silvia 
cuidava de la seua neta. Quin millor moment per a parlar sobre 
la producció del comú i la reproducció de la vida que aquell en 
què ella feia justament això, lluny dels encartonats, i a vegades 
restrictius, àmbits acadèmics. L’entrevista aborda diferents temàti-
ques —i des de diferents perspectives—, encara que finalment 
totes elles fan referència a la possibilitat de pensar-nos i fer-nos 
subversivament en aquest món en el qual la dominació aparenta 
ser totalitzant. Des de la producció de comunitats d’afinitat fins 
a la manera de construir coneixement crític sempre situat en el 
fer, passant per la micropolítica i una dura però precisa aprecia-
ció del que passa hui a Bolívia, Silvia ens convoca a reflexionar 
críticament i autocrítica —com ella mateixa fa—, il·luminant 
idees fèrtils per a nodrir diferents horitzons emancipatoris. Les 
coordinadores d’aquesta compilació quedem molt agraïdes pel seu 
temps i generositat.
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Huáscar Salazar Lohman. Estem intentant entendre diferents 
perspectives sobre la producció del comú, allò comunitari i com 
pensar el potencial de lluita des d’aquestes relacions socials, és a 
dir, el seu caràcter polític. Les preguntes següents te les plantege 
des d’aquesta clau.

Comence amb una temàtica que em sembla central i que la 
seua discussió forma part d’una disputa per la comprensió de la 
historicitat. En un dels teus textos dius: «no hi ha “post” ni “pre” 
en una visió de la història que no és lineal»,66 com pensem la di-
versitat social en el present sense caure en el parany teleològic de 
la modernitat capitalista —assumida també per l’esquerra orto-
doxa—?

Silvia Rivera Cusicanqui. La pregunta és fantàstica, però rebotarà 
en el perquè de la intenció de saber el comunal. Per a què? El 
«Per a què» és una intenció finalista en la mesura que el «com» 
seria la manera situacionista, existencial d’enfrontar la diversitat.67 
Aprofite per a assenyalar que hi ha sempre la temptació de buscar 
una meta, i crec que això és el que caracteritza certa impaciència 
de l’esquerra per a convertir el llegat indígena en alguna mena de 
solució, i aquest tipus de solució tendeix a reproduir un dels lle-
gats colonials més amagats, que és l’antropocentrisme. Finalment 
el «per a què» s’assumeix que és per a salvar la humanitat. Llavors, 

66  Idea extreta del text Ch’ixinakax utixiwa. Una reflexión sobre prácticas y 
discursos descolonizadores (Rivera, 2010).
67  El primer número d’El Apantle. Revista de estudios comunitarios —base 
de la compilació que el lector té a les seues mans— va girar entorn de la 
temàtica: «Comú per a què?». No obstant això, aquesta reflexió de Silvia Rivera 
Cusicancqui ens va mostrar la rellevància de la pregunta sobre el «com?», 
qüestió que també és abordada en alguns articles que es presenten ací. D’ací ve 
que hàgem decidit ampliar la denominació d’aquesta publicació a: Comú com 
i per a què?
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la temptació antropocèntrica ha de canviar, ha de ser superada 
aquesta visió amb tota la humilitat del cas, per a preguntar-nos 
sobre el comunal des del «com», en lloc del comunal «per a què», 
perquè el «com» és el que ens dona la diferència civilitzatòria, el 
«com» és el que ens encamina a mirar formes sacralitzades, formes 
secularitzades, formes racionals, formes màgiques que coexistei-
xen i que coincideixen moltes vegades.

Molts dels que intenten legitimar el pensament indi parlen de 
la física quàntica, per exemple. Necessària o no aquesta discussió 
em sembla que és una forma trista d’haver d’explicar-se davant 
una doxa a la qual anomenen ciència. Per a mi la ciència és una 
doxa, no és cap veritat, és simplement una opinió dominant. Lla-
vors, encara que la nostra visió des d’allò andí està fragmentada, 
està vinculada a un passat reconstruït per la via de la veu dels colo-
nitzadors, està maltractada i feta una xarxa plena de forats —com 
deia un poeta, crec que Nezahualcóyotl—, tota aquesta realitat de 
fragmentació és un palimpsest que ens deixa veure els trossos de 
fil d’un profund passat, que ixen a la superfície del present. La si-
multaneïtat —que trenca la linealitat— és característica d’aquesta 
visió, d’aquest anacronisme que caracteritza el pensament indi, 
almenys en el que jo conec d’allò aimara, però he vist que també 
això és molt fort en altres pensaments indis que he arribat a conéi-
xer, simultaneïtat passat-present.

Això ho he racionalitzat entenent que el present és una super-
fície de sintagmes que provenen de diferents horitzons històrics. 
He aprés de mirar les pràctiques rituals aimares: hi ha moments en 
què un producte remet al Chullpa Pacha,68 al mateix temps que va 

68  En el mite oral de les edats andines, recollit per Carlos Mamani en «Podemos 
a través de los cuentos conocer nuestra historia?», el Chullpa Pacha seria la 
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antecedir els inques. Un altre producte que es menja en els rituals, 
a vegades especials, com per exemple l’uma kaya,69 remet al temps 
en el qual encara no hi havia oca,70 però si menges hui aquest pro-
ducte, vius la simultaneïtat amb el passat.

Això és el que crea comunitat, perquè és una comunitat entre 
éssers humans i éssers no humans, entre subjectes humans i sub-
jectes no humans, entre humans i productes del treball humà, 
entre humans i productes del treball d’altres espècies. Quan 
menges mel, estàs relacionant-te amb el treball d’una altra es-
pècie, llavors, la forma depredadora, capitalista, succionadora, 
acaparadora, de llevar a aquesta espècie una cosa que ella ha 
produït, en un pla no gaire visible té conseqüències progressives. 
Si aquest gest depredador s’estén a tot i tot el temps, s’acaba com 
estem acabant, matant no sé quantes espècies per dia. Però si en 
canvi, en el xicotet món en el qual vivim, mengem la mel sabent 
que hi ha hagut un subjecte meravellós com una abella que l’ha 
produïda, la nostra relació amb l’abella, amb la mel i amb la vida 
canvia.

Això és el que jo he aprés del món andí, la possibilitat d’un 
diàleg via menjar, via respiració, via pensament com un metabo-
lisme. Som part d’un metabolisme del cosmos i això és el que em 

tercera edat, posterior al Ch’amak Pacha (temps de la foscor) i al Qhinay Pacha 
(temps nebulós), del qual queden les edificacions funeràries conegudes com a 
Chullpas o Chullpares.
69  Una forma de deshidratació i immersió en aigua de varietats d’oca amarga 
que es consideren antecessores de l’oca dolça que, per contra, han d’exposar-se 
diversos dies al sol.
70  L’oca és una planta que es cultiva a la puna dels Andes centrals i meridionals i 
entre els 3000 i els 3900 metres sobre el nivell del mar als Andes septentrionals, 
pel seu tubercle dolç comestible ric en midó. L’oca és un cultiu tradicional de 
la regió andina com a substitut i complement de la creïlla.
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sembla que hem de reconéixer en el moment de crear comunitat 
o de pensar en la comunitat; que la comunitat no solament és 
d’humans.

L’altre element que jo rescate és la contradicció radical. Tu saps 
que jo postule la idea del ch’ixi, que suposa reconéixer en la nostra 
subjectivitat una profunditat índia, que és necessari radicalitzar, 
de la mateixa manera en què radicalitzes i depures la teua part 
europea. Per a mi, allò radical del llegat europeu és la idea de 
llibertat. La idea de comunitat es fundaria llavors en la juxtapo-
sició contenciosa entre la radicalitat índia de parlar amb els no 
humans i l’afinitat com a exercici de la llibertat, és a dir, la comu-
nitat d’afinitat. Perquè ja no és possible la comunitat de parentiu, 
només uns quants parents són susceptibles de formar part d’una 
comunitat actuant, però ni això. A vegades un repudia la família 
sanguínia per a entrar en la família virtual dels germans, de les 
germanes de lluita, això és l’afinitat. Per a mi sempre ha sigut 
una afinitat ètica i estètica, tant amb els meus primers germans i 
germanes del THOA,71 com actualment, amb la Colectiva Ch’ixi. 
Són afinitats que no estan exemptes de conflicte, però són alhora 
ètiques i estètiques, més que afinitats ideològiques. Pot haver-hi 
altres comunitats on l’afinitat és la música o unes altres on l’afinitat 
és ideològica, lligen els mateixos llibres, fan un seminari, es calfen 
el cap amb idees, després ixen a una marxa i ja estan junts, ací, a 
pesar que estan separats, ja estan connectats. Aquestes són les co-
munitats per les quals hauríem de lluitar hui, des d’allò quotidià.
Això és contra el «pre» i el «post», però si estàs sempre amb la 
idea que cal fer comunitat «per a», estàs limitant la resta, perquè 
també és per a viure i per a gaudir de la vida, no és només per a 

71  Taller de Historia Oral Andina (THOA).
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fer la revolució. És perquè el regal i el do de la vida mereixen ser 
afectuosament i gojosament acollits. Jo t’ho dic perquè ja estic 
en la recta final, cada minut és com assaborir l’elixir de la vida, 
perquè ja saps que això té el seu límit. És important saber que a 
la vida se la recupera i se la reconeix de moltes maneres diferents 
segons l’edat. I jo t’estic parlant des d’un horitzó d’estar ja en llista 
d’espera, per a passar a un altre estat de vida, això et dona una 
altra profunditat de camp. Per això parle de les afinitats com una 
cosa còsmica.

Huáscar Salazar Lohman. Silvia, acabes de tocar un tema que con-
sidere fonamental: la producció del comú des de la ideologia i des 
de la pràctica són dues coses diferents?

Silvia Rivera Cusicanqui. Són dues coses diferents perquè és ne-
cessari distingir per a unir, i les unions sempre són ch’ixis, és a 
dir, són contencioses. No són fusions, ni fissions, ni sincretis-
mes, ni mescladisses, no són chajruta, desordenades. Són mane-
res d’intensificar la contradicció. Llavors, si vivim la contradicció 
entre pensar i fer com a tal, crec que pensarem i farem amb més 
força, aquesta és la meua manera de fer-ho. Per a poder energit-
zar el meu pensament, moltes vegades a mi em toca callar en set 
idiomes i posar-me amb chonta en mà a fer alguna cosa, i no és un 
fitness físic, sinó una relació amb el pensament a un altre nivell.

La idea és fer que el pensament fluïsca més que com a ideolo-
gia, com a poètica. Poètica és una poiesis,72 poètica és crear, i per a 
mi el pensament bàsicament és un gest creatiu, no pot ser un gest 
de reproducció, sinó de producció, has de generar, el pensament 
és genèsic; genèsic en el sentit que l’úter és genèsic. Hi ha un po-
der genèsic en el pensament que òbviament s’alimenta com tot 

72  Poiesis ve del grec i significa «fer» o «crear».
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úter productiu de tot, de neurones, d’energia, de menjar, de ball, 
d’emocions col·lectives, de soledat, de sofriment. Aquest aliment 
del pensament és el que em sembla que cal pluralitzar, perquè 
generalment l’acadèmia et posa els aclucalls per a fer-te veure que 
el pensament s’alimenta de pensament i arriba un moment en què 
es torna ranci. Podria il·lustrar aquesta idea amb una metàfora: la 
bestiola més humil, que és la planta, s’alimenta de l’energia directa 
de la terra, és com un nivell primari. Després el nivell secunda-
ri seria l’herbívor, l’energia del qual ja està mediada. Després el 
carnívor s’alimenta en forma terciària. Nosaltres som una espècie 
de carnívors quaternaris a nivell del pensament, perquè ens ali-
mentem d’altres que ja han sacrificat a uns altres, és a dir, el que 
ens arriba ja està ranci, si no ho airegem; perquè sí que pot ser un 
procés de compostatge mental meravellós si ho fas passar per aire, 
però si no, es podreix. Per a mi hi ha una espècie de podridura 
criminal del pensament europeu —parafrasejant el nostre volgut 
Fausto (Reinaga) —, perquè s’ha alimentat només de pensament, 
és depredador i és carnívor. Carnívor en el sentit en què la vida 
alimenta idees, en lloc que les idees també alimenten vida.

Per això jo tinc una metàfora simpatiquíssima, que lamenta-
blement és en anglés, però com el ch’ixi té a veure amb idiomes 
colonials —el castellà és igual de colonial que l’anglés—, si dius 
una cosa fascinant o penetrant, un gringo et dirà: «ah! That is 
food for thought»: m’has fet pensar molt, m’has donat menjar per 
al pensament. Jo he invertit la idea i dic: «thought for food», és a 
dir, cal pensar per a menjar, el pensament ha de ser per a menjar 
bé, per a tindre més respecte pel producte de la mà humana que 
et dona menjar, per a encapritxar-te amb el que menges, perquè el 
teu propi cos es connecte amb les idees d’altres persones a través 
d’aquest gest tan elemental com és l’alimentació.
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És per això que la ideologia, si és només pensament alimentat 
de pensament, per a mi, s’esterilitza. Cal pluralitzar els nutrients 
de la ideologia amb accions, siguen accions quotidianes xicotetes, 
com alimentar una neta, o fer-la jugar, o, com deia Holloway: la 
senyora que es va afartar del sistema i que diu: «hui dia jo vull 
estar amb mi mateixa», o anar a la marxa, o treballar la terra, o cui-
dar el teu test, o el teu animaló. Aquesta és la idea que em permet 
superar la dicotomia ideologia-acció. Perquè es viuen com a dico-
tomies i quan tu les articules en forma ch’ixi, s’interpenetren, que 
no és el mateix que fondre’s, fusionar-se o que es sincretitzen. La 
meua neta —en aquest moment— et molesta en el que estàs pen-
sant73 i aquesta molèstia és productiva, és bona, perquè t’obliga a 
dir: «A la pucha, no es tracta només de ser intel·lectual, també cal 
viure». O el pensament et fa la mà en alguna cosa que estàs fent, 
per exemple, en l’aspecte sexual; la carn i l’esperit estan en col·lisió 
i això és bo, és part de la nostra naturalesa agonística, som éssers 
agonístics que no hem sabut aprofitar aquest do, perquè és un do. 
Jo crec que les altres espècies viuen molt integradament la seua 
gnosi amb la seua exis, és a dir, les dues coses estan interpenetrades. 
Però a la nostra espècie ha sigut donat el do que la gnosi s’eleve 
per damunt de l’existència, per a poder fer tasques majors, cuidar 
el món d’una manera més elevada, elaborada... Això és el que es 
balafia històricament, a causa de l’emergència d’estats, poders, do-
minacions, guerres centrades en la masculinitat, en la destrucció 
de la vida i rebatent tota la creació de la vida.

Aquest és una mica el drama de la humanitat, però com que 
tots estem clavats fins al fons, crec que al pluralitzar les fonts d’on 

73  Es refereix a les interrupcions en l’entrevista a causa dels jocs i activitats de 
la seua neta.
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ix l’energia del pensament podem recuperar aquestes unitats con-
tradictòries que són les que ens permeten ser d’ací. Perquè això és 
molt d’ací, per a mi aquesta contradicció és molt forta en la his-
tòria boliviana, és a dir, un pensament que tu no imaginaves naix 
d’una acció, o aquesta acció que tu no imaginaves possible sorgeix 
d’un desig que al seu torn va ser una il·luminació del pensament, 
si no, no entendries Tupak Katari. Ara, hi ha analogies amb altres 
cultures, amb altres vivències, per això allò panindi té molt a dir-
se entre si, perquè just toquen aquests problemes, sobre com es 
resolen aquestes dicotomies.

Huáscar Salazar Lohman. A partir d’això que planteges em pre-
gunte per la forma política. Com veus la distinció entre una forma 
de política estatal i una forma comunitària de la política? Com 
entenem aquesta política? Com es fa aquesta política?

Silvia Rivera Cusicanqui. Jo no ho sé, jo podria dir que he fet po-
lítica tota la meua vida i, no obstant això, no he fet res, totes les 
intencions, les cerques han sigut poc menys que frustrants, a tal 
extrem que he aprés a conviure amb aquesta derrota i a generar 
certes idees que em permeten no morir en l’intent, una d’elles és 
la idea de rereguarda activa. L’error de totes les esquerres i de totes 
les ments il·luminades que creuen resoldre els problemes del país 
en l’avinguda Nevski74 —asseguts al café Lenin— és, primer, el 
voluntarisme i, segon, creure que la societat està modelada a imat-
ge i semblança seua, quan en realitat estan asseguts sobre un món 

74  La Nevski prospekt, és l’avinguda més important de Sant Petersburg, 
Rússia. Aquesta avinguda ha sigut font d’inspiració per a diferents pensadors 
i escriptors, com el conte de Nicolái Gogol que justament porta el nom de 
«l’avinguda Nevski» i en el qual es reflexiona sobre la complexitat de la societat 
russa. També Lenin es refereix a aquesta avinguda quan afirma que la revolució 
no és una calçada recta com la Nevski prospekt.
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d’incògnites i de realitats que desconeixen. Llavors, la supèrbia 
de certes elits pensants que estan dotades de la idea que poden 
resoldre problemes, i aquests problemes a vegades han portat a 
coses patètiques.

Pose un exemple, és anecdòtic —per a mi les anècdotes són 
fonamentals—, el «Pirulo» Aranibar, el seu primer treball en la 
vida ha sigut ser ministre, mai havia treballat ni en una ONG ni 
en res, el seu primer treball ha sigut ser ministre! Va portar avant 
la desdolarització, va posar en marxa les seues idees voluntaristes i 
se’n va anar a la merda un país sencer, carall! Tot el que va passar 
té a veure amb aquest gest de supèrbia de creure que saps la so-
lució i no haver entés el que estava ocorrent, les aspiracions, com 
manejar el revengisme i, al seu torn, el desig de ser compensats; 
una cosa tan complexa, només es pot haver fet en diàleg amb la 
gent, jo no crec que s’haja d’entrar simplement en una batalla 
d’idees. S’encovaren i ens van cagar una oportunitat històrica, una 
esperança.

Per això  crec que fer política té a veure amb les coses mi-
cro, amb la coherència entre les teues accions i les teues paraules 
i, com això és ben difícil no és bo formular idees massa grans 
perquè si no les teues exigències de coherència també es podrien 
tornar immenses, o desembocar en el cinisme: «com no puc fer 
això, llavors no faig res». Llavors, per a mi l’assenyat és treballar en 
els espais micro en perspectiva d’una sort d’espai meso, un espai 
que és taypi.75 El taypi és el lloc on pots dialogar amb homòlegs, 
aquest és l’espai intercomunitari. Per tant, el que cal impulsar són 
les comunitats d’afinitat, que jo sempre he estat tractant de fer. 
Això és el que és bonic, entre la gent jove hi ha moltes comuni-

75  Taypi, de l’aimara, pot entendre’s com a centre o mitjà.
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tats d’afinitat, hi ha gent que està de tornada a la terra, uns altres 
que estan criant wawas d’una altra manera, tenint parts naturals, 
unes altres que estan en la sembra de no sé què, i unes altres en 
contra dels transgènics, de la mineria i que volen recuperar fonts 
d’aigua; totes aquestes són comunitats d’afinitat. Clar, com jo no 
puc fer-ho tot, llavors faig una miqueta, es diu agricultura urbana 
i pensament ch’ixi, és a dir, nodrir el pensament amb l’energia del 
cos, a vegades funciona, a vegades no, a vegades entre en unes 
depressions tremendes, però crec que l’energia del pensament que 
sorgeix de la micropolítica és vital, és sàvia.

L’energia del pensament que sorgeix de l’estèril discussió 
d’idees llegides és com l’ambient del parany de quatre polítics que 
es posen a resoldre el país fumant puros, si entres en aquest am-
bient dius: «D’ací quina idea bona pot eixir». Quan el Filemón 
Escobar i el Ricardo Calla volien fer el cogovern amb l’UDP i 
discutien, jo  portava fruita al matí perquè el seu desdejuni era un 
cigarret amb café negre, jo deia: «d’ací no pot eixir res bo», llavors 
jo els portava aigua i fruita perquè abans del primer cigarret al-
menys menjaren fruita. Era una cosa molt elemental i pedestre de 
la meua part, però és un exemple del que et dic, el pensament que 
sorgeix de l’abstracció ideològica, de la pura idea que dona voltes 
i dona voltes sobre la mateixa habitació sense obrir les finestres, es 
torna rància, estèril i sols alimenta egos, s’equivoca de rumb, per 
més brillant que puga ser.

Jo crec que la lluentor sorgeix de la transparència i de la vida, és 
que cal veure també la vida de les gents que han pensat, cal veure 
que ha fet (Roland) Barthes, fins i tot Heidegger, malgrat haver 
sigut filonazi va arribar un moment que es va construir la seua casa. 
El Spinoza era un personatge. Els pensadors han passat per moltes 
coses. A Zavaleta, li fascinava la pampa i els cactus, se n’anava a ca-
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minar enmig dels cactus, era fantàstic Zavaleta en aquests aspectes.

Huáscar Salazar Lohman. Llavors podríem dir que en aquesta 
manera de veure la política, que no és aquesta política abstreta i 
redundant, el que està en el centre és la reproducció de la vida i 
el seu gaudi?

Silvia Rivera Cusicanqui. Sí, un gaudi de les coses quotidianes, 
fer coses amb gent amb la qual t’uneixen pulsions de tipus emo-
cional, de tipus chulyma… estàs respirant el mateix aire amb la 
teua comunitat i, d’alguna manera, això connecta energies i coses 
que no són només del cervell. He aprés això de la llengua aimara, 
la paraula lup’iña vol dir pensar i amuyt’aña també és pensar, en 
què es diferencien? Lupi, vol dir llum del sol, i lup’iña llavors és el 
que anomenaríem la lucidesa i és el pensament racional, en canvi 
amuyt’aña és el pensament reflexiu i la memòria, i això resideix en 
una altra part del cos, que està ací [s’assenyala el pit], és a dir, és 
en el chulyma on respires i bategues, llavors és un pensament que 
batega, que té un ritme. A mi això em sembla una metàfora mera-
vellosa d’aquesta manera de pensar que sorgeix d’aquesta combi-
nació amb l’acció, que pot ser l’acció de carrer, política o expres-
siva d’alguna manera o amb fer, que no és el mateix que l’acció. 
Aquesta és la manera de comunitat que em sembla esperançadora, 
la veig molt entre la gent jove i en altres llocs.

Ara, hi ha comunitats ultrareaccionàries també, hi ha comuni-
tats del sant sepulcre i no sé quines baines, que es flagel·len, són 
afinitats també. Així que no totes les afinitats, per si mateixes, 
resoldran les coses, però sí dins de l’afinitat per la vida —perquè 
el sant sepulcre de l’autoflagel·lació és una afinitat amb la mort. 
Hi ha moltes coses que s’estan fent, de les quals els intel·lectuals 
d’escriptori se senten tremendament distanciats, perquè òbvia-
ment no es recorden que han nascut, no tenen per què recordar-
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se, jo tampoc em recorde, però si prens consciència crec que tens 
a la mà saber coses d’aquest tipus, que han nascut d’un úter, que 
hem nascut d’un úter.

Jo soc leninista quan es tracta d’aspirar a alguna cosa i realitzar-
la, per això la cita que encapçala el meu llibre de Sociología de la 
imagen76 És una cita de Lenin –és, diguem, el costat bell de la 
voluntat, tot té el seu costat bonic i lleig, la voluntat de poder es 
torna un fàstic quan s’esgota en si mateixa, però quan és una vo-
luntat de renovació, quan és l’expressió d’un desig, ací està Lenin, 
abans d’arribar al poder– que diu: «cal somiar, però a condició 
de creure fermament en els nostres somnis, d’acarar dia a dia la 
realitat amb les idees que tenim d’ella; de realitzar meticulosament 
la nostra fantasia». Això no és el mateix que dir, com el pachama-
misme, que tot anirà bé, que ja hi ha descolonització. No! Tampoc 
cal caure en aquesta tendència new age, conciliadora amb tot, això 
és molt negatiu per a mi. Cal reconéixer la contenció i la tensió, és 
clau perquè aquest pensament de la pacha es torne una força més 
bel·ligerant.

Huáscar Salazar Lohman. Pensant des d’ací, com concebem la 
producció de la política a partir de, per exemple, això que Lu-
cia Linsalata denomina «Quan mana l’assemblea»,77 una forma 
de micropolítica sostinguda en una sèrie de processos de decisió 
col·lectiva —a diferència del que entenem com un «comité cen-
tral»— on es decideix no sols l’àmbit de reproducció de la vida, 
sinó que, al mateix temps, es decideix el desplegament de la lluita, 
com dues coses que no se separen.

76  Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina (Rivera, 2015).
77  Cuando Manda la asamblea. Lo comunitario-popular en Bolivia: una mirada 
desde los sistemas comunitarios de agua de Cochabamba (Linsalata, 2015).
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Silvia Rivera Cusicanqui. No se separen perquè ací també estan 
les dones, encara que a vegades callades, però hi ha un ethos de 
la mobilització per mitjà del qual la seua veu i la seua presència 
són imprescindibles, perquè el blocador no es pot morir de fam 
i el que fan no està mediat pel capital. Però per què aquest tipus 
d’assemblea —que va testificar Lucia i que ens va fer tornar a 
reviure aquesta política en els anys 2000 al 2003— era tan pode-
rosa en la seua convocatòria? Perquè no era només parlar, perquè 
no era només l’assemblea, perquè darrere de l’assemblea hi havia 
una quotidianitat de supervivència, d’ajuda mútua, que em falta 
sucre o em falta pa. Jo anava on la meua casera78 de pa en aquella 
època i em deia: «no et puc donar més de cinc pans», perquè tots 
els meus amos han de menjar, és a dir, per més que jo li haguera 
oferit pagar més, ella ens havia racionat perquè pensava en tota 
la seua xarxa d’amos. Una persona normal i corrent del carrer, 
que està pensant en el bé comú per si mateixa i davant si ma-
teixa, hi haurà unes altres que acaparen i que si ve una persona 
rica li donen tot el pa a canvi de cobrar-li el doble, però el pres-
tigi col·lectiu d’aquesta senyora cauria en picat i la sotmetrien a 
la llei del gel; i les mestresses que som fidels, mai més aniríem si 
ens assabentàrem d’això.

És aquest tipus d’energia no verbal la que alimenta aquestes 
assemblees, aquest és un ethos incorporat, que es viu amb el cos, 
perquè la mestressa està pensant en l’estómac del veí perquè ella 
alguna vegada ha tingut gana i ha viscut l’any 1984 gràcies al «Pi-
rulo» Aranibar, ha viscut la hiperinflació; en l’horitzó de la seua 

78  El terme casera o casero és utilitzat a Bolívia per a fer referència a una persona 
amb la qual s’estableix una transacció econòmica —ja siga com a comprador 
o venedor—, després d’haver-se cultivat i consolidat una relació duradora de 
confiança i lleialtat entre totes dues parts.
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memòria està la connexió amb el hui d’escassetat. Això em sembla 
que és la circulació de coneixements col·lectius que permeten, en 
un moment donat, cristal·litzar un altre tipus d’assemblea. És que 
no és convocar només, no és voluntarista la cosa. Cal saber d’on 
ve aquesta capacitat de ser una mica més i de generar accions tan 
contundents, aquest és un ethos.

Huáscar Salazar Lohman. Pensem ara el tema de les escales. Quan 
pensem en processos d’autonomia, autoregulació, autogestió so-
cial, autogovern; pensar a una escala nacional ens complica la 
perspectiva i la forma estatal de la política sembla ser l’única pos-
sible. Com encarem aquesta problemàtica?

Silvia Rivera Cusicanqui. Tinc una idea que se m’ha acudit no fa 
molt. Ara els espais d’unió, d’articulació, ja no seran ni regions, 
ni municipis, ni nacions; seran conques, cadenes de muntanyes, 
turons, boscos, que poden travessar fronteres. Per exemple, qual-
sevol cosa que passe amb el llac Titicaca, siga de Puno o d’ací, jo 
m’hi posaré, te n’adones? O si hi ha un riu contaminat, aquest riu 
pot passar tres departaments, però el que cal aconseguir és que des 
d’aquests tres departaments, siga el riu el que ens convoque. Em 
sembla que això es veu vindre, no t’estic anticipant res, encara que 
tinc tendència a una certa consciència anticipatòria perquè tinc 
molta experiència d’anys de vida de llegir el gest, de llegir una 
cosa subjacent a les paraules, perquè he viscut al camp, perquè soc 
una persona del carrer, perquè vaig el mercat tots els dissabtes; és a 
dir, perquè tinc una relació molt quotidiana amb la supervivència, 
amb la caminada, amb tot. Per això, percep que ve una articulació 
convocada ja no racionalment des d’organitzacions, sinó des de 
ferides de la Pacha. Ho he vist a Xile, els maputxes dels dos costats 
de la frontera, davant un projecte gran d’una transnacional, el 
clam de la gent per parar això ha emergit per damunt de la fronte-
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ra. Això em dona la pauta que els nostres espais cada vegada més 
han de ser parcs nacionals, reserves, rius, conques o cadenes mun-
tanyoses, amb les quals cal començar urgentment a interactuar 
via caminades i actes: «Com està senyor turó?, m’he oblidat tants 
anys de vosté, ací estic, convoque’m». Això ens articularà bastant, 
més que el voluntarisme basat en «en aquesta regió que fem?»; hi 
ha gent que es posarà mans a l’obra en això i està bé perquè, per a 
això hi ha divisió social del treball, que alguns facen això, mentre 
uns altres fem una altra cosa. Però jo el que faré és dialogar amb 
la meua conca, amb el meu riu, amb el meu turó i crec que molta 
gent està en això i aquest és el tipus de coses que cal detectar. El 
moment en què la gent reaccione per un riu contaminat, com ha 
ocorregut amb la paperera de l’Uruguai, de Gualeguaychú, com 
ha ocorregut amb tantes coses que coneixem. Aquestes són les 
comunitats del fer que poden instar a una altra mena d’acció, és a 
dir, el fer i l’acció, són dues maneres del que s’anomena iniciativa, 
del que en anglés s’anomena agency, o en l’aimara és  luraña, però 
també és el ch’amanch’taña, és l’esforç de fer.

Huáscar Salazar Lohman. El Ch’ixi, la vida quotidiana i el caràcter 
subversiu d’una societat, com s’ha d’entendre aquesta articulació?

Silvia Rivera Cusicanqui. Està fotut, perquè la vida quotidiana et 
remet a una situació molt micro, a unes parets, uns camins, uns 
carrers, un recorregut, un trajecte que no abasta gaire. En canvi, 
la idea de societat et remet a una entitat molt més abstracta, amb 
la qual tens relacions mediades i aquestes mediacions són moltes 
vegades via paraula, via periòdics o en el millor dels casos, via 
ràdio. En el meu cas, ja no m’agraden ni periòdics ni ràdio en 
castellà, al matí sent els meus informatius en aimara per a seguir 
l’aprenentatge, i això a mi em dona prou com per a no renegar. 
Però en general, la societat, la percebem mediada, per actes de 



263

coneixement súper esbiaixats i súper tendenciosos. Llavors, jo crec 
que cal pensar la societat com una espècie de caixes xineses, on 
tu estàs en la capseta més menudeta i hi ha una consciència de 
la immediatament més gran. Intentar vies de comunicació horit-
zontals amb altres capsetes, saber quina forma té la més gran i la 
més menuda, podria ser una manera de desmuntar allò estatal, 
capitalista, mediàtic i social, i desmuntar això també seria crear els 
nostres propis espais de veu, i en això han fet moltes coses els xics 
joves amb internet.

Huáscar Salazar Lohman. Canviaré de tema. Quan llegia «Opri-
midos pero no vencidos»79 sentia que veies en el subjecte aimara 
—per la seua memòria llarga— una potència que no hi havia en 
el subjecte quítxua…

Silvia Rivera Cusicanqui. Sí, sobre això he canviat molt el meu 
punt de vista, perquè me n’he adonat que el subjecte aimara, pri-
mer, no és un només, segon, no és diferent al quítxua en el sentit 
en què també el subjecte —o els subjectes o, més exactament, 
les subjectes— són diverses, ja que hi ha diversitat d’ocupacions, 
ecologies, maneres de vinculació productiva. Hi ha parlants de 
quítxua que són més radicals que els aimares. El que va passar és 
que en el món aimara es va produir primerencament una formu-
lació politicoestatal de la seua proposta civilitzatòria. Això és el 
que li va permetre crear un eclipsi cap a les altres maneres plurals 
de ser indi. En aquest impàs s’ha creat una mítica preeminència 
de l’aimara que no és sempre el millor. Autocríticament, reconec 
haver contribuït a aquesta inflació amb «Oprimidos pero no ven-
cidos», de la qual estan absents, entre altres coses, les veus de do-

79  «Oprimidos pero no vencidos» Luchas del campesinado aymara y qhechwa 
1900-1980 (Rivera, 2010 [1984])
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nes. D’aquesta manera, he contribuït a això, però no és del tot una 
traïció a la realitat, és real que Oprimidos és i va ser una manera de 
pensar allò aimara que ja estava surant en l’aire en el moment en 
què jo ho vaig escriure, és a dir, estava expressant una mirada que 
compartien els kataristes; no és que jo m’ho haja inventat, sinó 
que efectivament hi havia una manera de pensar que circulava: 
aquesta idea de la reivindicació aimara i la preeminència de Tupak 
Katari. Aquest era un signe de l’època, la qual cosa està molt vin-
culada a l’obra de Fausto Reinaga, jo simplement he format part 
d’un horitzó de coneixement que m’ha fet pensar el que pensava 
molta gent, que era que havia arribat l’hora de la reivindicació 
aimara perquè el racisme a La Paz és molt més fort, més explícit i 
més ximple que a Cochabamba.

Per això el racisme a Cochabamba és més perillós, perquè és més 
subtil, més enganyós, té una doble cara. En aquest sentit, el racisme 
de La Paz és més rebatible, és un enemic pírric, el racista de La Paz 
és un pobre infeliç, en canvi a Cochabamba és un tipus que es dis-
fressa d’igualitari i parla d’«els nostres amics els indis». Hi ha un dis-
curs pedagògic a Cochabamba que em torna totalment boja. Això 
ha desincentivat les condicions potencials del subjecte quítxua, per-
què hi ha hagut una elit que, en lloc de plegar-se com a rereguarda, 
ha volgut ser avantguarda i ha desestimulat l’autonomia. Recorda 
que els aimares han desenvolupat el seu discurs contra vent i ma-
rea, contra totes les intel·lectualitats d’esquerra, això ha sigut bo. 
En canvi, ací això s’ha previngut, els intel·lectuals d’esquerra han 
avortat aquesta emergència, la qual cosa no vol dir que fins i tot no 
siga més radical. Els quítxues amb els quals he estat parlant aquests 
dies tenen una força i una claredat epistèmica increïble, però no han 
tingut els seus propis portaveus, la seua veu està mediada, li l’han de 
traduir les ONG. Quina pena!
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En canvi els aimares eren uns cabrons (molt hàbils), eren cavalls 
de Troia dins de les ONG, era fantàstic. Per exemple, quan estaven 
creant la novel·la Tupak Katari, els capellans —Barnadas i Albó—
van escriure el guió, els radialistes van fer el llibret i els indis van in-
corporar una bona quantitat de contraban en el llibret, que va molt 
més enllà del que Albó i Barnadas van albirar, és fantàstic. És a dir, 
donen pautes per a interpretar que els chapetones són els militars, 
fan una sèrie de metaforitzacions, és una novel·la que cal estudiar 
per a veure les estratègies comunicatives d’aquests malnascuts com 
—i és el que jo dic— l’estratègia de l’Urtimala;80 és el tipus que apa-
renta ser poc intel·ligent  però que guanya en astúcia al poderós, és 
la perdiu que caça la rabosa, fa que la rabosa faça barbaritats en con-
tra seua, és una estratègia molt típica del colonitzat fer-se l’inofensiu 
i per sota fer les coses, molt típic de l’aimara i dels intel·lectuals ai-
mares. Es feien els babaus en les ONG i per sota anaven armant les 
seues estratègies i eren cavalls de Troia. Era impressionant com van 
generar un discurs propi aprofitant la bretxa lingüística.

L’altre problema a Cochabamba és que hi ha molts ongesites 
que parlen quítxua, llavors aquesta estratègia ja no és possible. 
Aquesta és una diferència molt gran, la mediació cochabambina 
de la classe mitjana mestissa, que està molt colonitzada, té un dis-
curs molt civilitzatori, està molt internalitzada la consciència que 
l’ethos indígena és de menor quantia, que la intel·ligència i la capa-
citat poètica de creació de pensament indígena està fragmentada 
i és de menor quantia; llavors, la labor missionera és la d’unir els 
trossos i crear un discurs mediador.

80  Juan Urtimala o Urde males és un personatge de la tradició oral andina que 
exerceix de feble i astut i sempre acaba «fumant» o fent entremaliadures contra 
gent més poderosa.
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També cal reconéixer el problema de la dominació. Històri-
cament la hisenda a les valls ha sigut paternalista, mentre que en 
l’altiplà la hisenda ha sigut dèspota i brutal, la qual cosa fa que a les 
valls la possibilitat de rebel·lar-se es dificulte per l’emmascarament 
de la dominació, mentre que els aimares han canalitzat la seua 
rebel·lia de manera més oberta i potent. Aquest element històric 
tampoc s’ha de perdre de vista.

Quina era la teua pregunta? Crec que me n’he anat per les 
branques.

Huáscar Salazar Lohman. Replantege la pregunta, allò comunitari 
i la seua potència és visible tant en l’aimara com en el quítxua? 
Pensant això més enllà de la forma sindical, a la qual estem acos-
tumats a les valls, ja que —tornant a les escales— no és el mateix 
el fet sindical en l’espai micro que en l’àmbit de les organitzacions 
llauradores regionals o les nacionals.

Silvia Rivera Cusicanqui. Sí, més enllà de la forma sindical, encara 
que com dius, el meso i el macro és diferent, és on comença la 
negociació estatal i econòmica, a més dels fluxos de capital pre-
bendal. Ací comença un altre sentit de lideratge, el lideratge ja no 
respon a la base, és una manera de mentir, de generar un doble 
discurs, el discurs per a dalt i el discurs per a baix, el de controlar 
la gent. Aquesta és una cosa que s’ha introduït molt des de la la-
bor de les ONG, però tenia un llarg antecedent en el sindicalisme 
movimientista. A les comunitats, com a tals, cal veure-les també 
en la seua densitat poblacional, cal veure les deterioracions d’ordre 
productiu i crec que hi ha un seriós risc de captura fins i tot dels 
nivells micros per aquest capital prebendal diversificat i redistri-
buït a escales molt xicotetes. Funciona i no funciona, per exem-
ple, a l’Illa del Sol —on hi ha un equip d’investigadors del nostre 
Col·lectiu Ch’ixi—, la candidata a alcaldessa del MAS tenia com a 
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estratègia de campanya portar grans quantitats de cervesa, i estem 
parlant d’un municipi on l’illa té un rang de cantó, és a dir, una 
escala molt micro. No obstant això, ha perdut les eleccions, és a 
dir, aquesta manera de fer política té el seu límit, per com de cínic 
i fastigós és el tracte prebendal. Òbviament, en la comunitat s’han 
begut la cervesa, però després han fet la seua pròpia agrupació 
ciutadana i han votat a una altra persona. Això li ha passat a l’Evo 
en 35 dels municipis de La Paz. Ara tota aquesta gent està patint 
les conseqüències, l’estat ja no els secunda i els perjudica, la cosa 
està complicada, l’escala micro no és immune a això.

Aquest és problema de l’escala micro, que està sent penetrat 
fins endins, encara que la gent també està resistint, com en aquest 
conte de les cerveses. Però on el MAS ha guanyat, ha guanyat a 
la dolenta, jo sé que hi ha resistència, i sent la resistència com 
una cosa fonamental. Si no es planteja a nivell de l’ethos, aquesta 
resistència és una salutació a la bandera. Com que l’agressió toca 
qüestions ètiques, la resistència també ha de jugar-se en aquest 
terreny i ací és on jo tinc esperança. Ací no hi ha diferència entre 
comunitats quítxues i aimares, ací hi ha comunitats destruïdes i 
despullades, comunitats pervertides pel capitalisme dels mateixos 
aimares i quítxues, dels contrabandistes que després es posen 
ponxo i fan el xou amb l’Evo. I també està la resta, la resistència i 
la preocupació pel que està passant. Però cal tractar d’articular-se 
amb aquestes xarxes des de la millor actitud de rereguarda activa, 
escoltant primer. Tot el que ens han ensenyat els zapatistes, l’Óscar 
Olivera, etc. Tot això que estimem hem de posar-ho en pràctica 
en aquesta nova etapa per a rearticular-nos amb aquestes fonts de 
pensament-acció. O testificar, no tindre por al que no s’entén, si 
vas a una assemblea i es posen a parlar en quítxua felicita’t, per-
què l’oïda ha començat a acostumar-se a altres sons, llavors, no et 



268

desesperes per no entendre, perquè aquesta és la pulsió racionalis-
ta: «Si jo escolte és per a entendre». Per què no pots simplement 
connectar-te amb l’oïda? Aquest és un primer camí per a escoltar, 
jo pense que tenim molta impaciència a les ciutats, sobretot en 
els sectors anomenats d’esquerra —jo em negue a anomenar-los 
«progressistes» o si són progressistes la van cagar, perquè no estem 
pel progrés. La gent del carrer sent angoixa pel que està passant, 
el camí és escoltar i no tindre vergonya de no entendre. També 
hem de detectar, detectar a través de mediacions, a vegades no 
ho pots fer sol, cerques la gent que té connexions i des d’aquestes 
busques afinitats que poden partir de la música, el menjar… hi 
ha molts escenaris interessants per a teixir relacions significatives 
i no buides, que alimenten el teu pensament a través de l’afecte. 
Tindre afectes en espais de lluita, això significa tindre lleialtats 
duradores perquè la lluita no és només la victòria, és també la llar-
ga experiència de la derrota. L’eufòria de la victòria és fantàstica, 
però quan ve la baixada has de ser lleial, aguantar, i és més llarg i 
és més tediós, però a vegades toca. No pots anar de lluita en lluita, 
com fa el Boaventura; el Boaventura diu «que bonica està Bolívia» 
i se’n ve per ací, després se’n va a la merda Bolívia i ell ja està a 
Moçambic, llavors quan se’n va a la merda Moçambic, ja està a 
Portugal o a Grècia, llavors sempre hi ha moguda per a ell perquè 
es mou a escala planetària. Nosaltres, que tenim menys opcions, 
estem fotuts! Hem d’aguantar-nos i engolir-nos l’amargor de la 
derrota si volem ser lleials amb el que està passant, trobar-nos amb 
germanes que han sigut derrotades i plorar juntes… però això és 
molt valuós, callar un moment i plorar juntes.

Huáscar Salazar Lohman. Finalment voldria parlar sobre el procés 
descolonial i el debat que mantens amb Mignolo. Pensar la desco-
lonialitat com un discurs solipsista…
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Silvia Rivera Cusicanqui. I a més essencialista. Jo tinc un deu-
te molt gran amb el món aimara, perquè m’ha brindat mecanis-
mes de pensament i escriptura que jo he fet propis, i un d’ells 
és l’aforisme. L’aforisme és, diguem, el nostre estat presocràtic de 
pensament en filosofia, és filosofar. Llavors l’aforisme el prenc de 
broma, faig aforismes a partir del que visc, aforismes situacionis-
tes. He creat un aforisme respecte al tema decolonial o descolonial 
per a rebutjar una mica el terme mateix. Jo dic que el decolonial 
és una moda i un gal·licisme insuportable. El postcolonial, encara 
que poses post entre parèntesi, és un desig; és el desig de superar la 
colònia. Però l’anticolonial —o la descolonització— és un procés 
i una pràctica, és una lluita, jo estic amb la lluita. Puc alimentar-
me del desig, però passe per alt la moda, és a dir, no parle d’això 
decolonial perquè forma part de les meues diferències.

En què consisteix la diferència? Ja de pensament a pensament, 
consisteix en el fet que jo no faig de les paraules fetitxes del poder. 
Les paraules no són marques: marca «decolonial», ja, chau!, això 
significa que aquestes amb Pau, Pere i has de citar Berenguera, 
i has de criticar un altre, per què? Carall!, és un problema entre 
universitats gringues. Per què m’he de clavar en baralles acadè-
miques que no són competència meua? Les paraules «marca» són 
esterilitzants i formen part de la tendència de la propietat privada 
del coneixement que està vinculada a universitats privades nord-
americanes, amb tot el poder simbòlic que li atorguem  —aquest 
és el detall.

Descolonitzar-nos és començar a pensar amb el nostre propi 
cap i a generar les nostres resistències enfront d’aquestes modes, 
encara que arribem a usar-les. Ara he arribat a aquesta conclusió: 
la descolonització pot ser un procés reapropiable des de diferents 
horitzons en funció d’un desig d’acabar amb la colònia, mentre 
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que la decolonialitat és un estat, i un estat és inactiu, és un estat de 
coses enfront del qual sembla que amb el sol fet d’esmentar la pa-
raula ja estàs en el bàndol de la descolonització, estàs negant que 
això siga un procés, estàs negant com de difícil és i estàs negant 
com de colonitzat estàs. Amb això li fem un tribut al colonialisme, 
amb aquesta mateixa actitud, de repetidor que només cites a Pere; 
jo recomane donar la volta a la figura, i començar a buscar en els 
processos menys visibles —mediàtics o acadèmics— figures de la 
descolonització des de les nostres coses. Aquesta és la genealogia 
pròpia, la cerca dels nostres propis portaveus.

En aquest sentit, tinc una relectura molt bonica, per exemple, 
de Sergio Almaraz; ho llig en codi descolonitzador quan ell parla de 
com es ven la premsa a l’imperi, sobre el colonialisme intel·lectual, 
tot això, és ben explícit. Almaraz és un pensador que pensa amb 
el chulyma, té passió, té memòria, té sofriment. D’aquest tipus 
de pensadors hi ha molts: Medinaceli, Zavaleta, etc. A més, jo 
tinc una actitud depredadora cap a la literatura, cap als llibres, el 
que no m’agrada, no m’agrada, el passe i no m’embolique en la 
coherència entorn d’una teoria. Deprede d’ací una mica i després 
d’un altre lloc —això no ho recomane als meus alumnes perquè 
s’eternitzarien si feren el mateix que jo—, em falta la disposició de 
fer genuflexions al cànon. Però això m’ajuda a llevar el que  sobra 
als autors i posar-los el que els cal. Em passe per alt l’embolic, la 
sofisticació aparent, la pseudoerudició, moltes coses de l’ego me 
les passe per alt. Però quan hi ha una llavoreta d’idees brillants, 
clar que l’utilitze i clar que cite l’autor —en la mesura que siga 
possible [riures].

Però el colonialisme està tan ficat en la ment, que si no comen-
cem a reflexionar sobre la nostra pròpia trajectòria intel·lectual 
i les nostres fonts, i comencem a donar la volta al radar per a 
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orientar-lo cap a la font viva del pensament que està en l’acció, en 
la lluita, i a reinserir-se amb comunitats fotudes però vives, conti-
nuarem sent tributaris. Per això pense que amb Mignolo la baralla 
s’ha acabat, continuar parlant mal d’ell, seria continuar tirant una 
palada de terra més al taüt d’un cadàver, t’ho dic sincerament. 
El Mignolo camina pregonant pel món que jo li tinc enveja, a 
aquest extrem ha arribat! No tinc res a parlar amb ell, però sí que 
vaig amb compte i m’enfronte a aquells que influeixen ací, els 
quals estan acostant-se perillosament a ser els nous gurus. Jo no 
tinc bons modals i l’actitud mai ha de ser de total confiança cap 
a aquests nous intel·lectuals que se’ns acosten, més enllà que po-
den ser aliats que ajuden a formular crítiques l’statu quo de l’estat 
plurinacional.

D’on ha tret les pinces tan increïbles el subcomandant Marcos? 
Perquè ell agafa amb pinces moltes coses que li arriben del nord, 
les pinces d’aquest malparit venen de la seua gent, doncs. Tot això 
de la mort del Marcos, el sorgiment de Galeano i el nou coman-
dant Moisés m’agrada, ho trobe sensible a la poètica indígena. No 
sé si via idioma, via vivència, no ho sé, però claríssimament per la 
seua veu parlen les gents callades.

Llavors, cal treballar en aquest terreny per a continuar descolo-
nitzant-se, ja que hi ha molts parladors en el nostre mitjà enfront 
dels quals cal tindre estratègies que van des del silenci fins al dubte 
irònic, que és una de les meues favorites, o la broma entremaliada 
i sorneguera o, finalment, el debat. Crec que és necessari batallar 
per a evitar certes tendències que enlluernen la gent. Cal tindre 
una actitud molt iconoclasta amb la literatura i cal buscar la lite-
ratura menor, l’art menor, el pensament menor.
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12. Claus des de 
l’ecologia política per a 
repensar la ciutat i les 
possibilitats de comu-
nalització
Entrevista a Horacio Machado

Mina Lorena Navarro

En un viatge que vaig realitzar al maig de 2016 a Catamarca, 
l’Argentina, lloc de residència d’Horacio Machado, vaig tindre la 
fortuna de conversar llargament amb ell, de conéixer els seus es-
pais de vida, així com els seus amics i companys de l’entranyable 
col·lectiu Sumaj Kawsay que, des de fa anys, han sigut part de 
l’emblemàtic moviment contra el destructiu projecte de Minera 
Alumbrera en aquesta província del nord-oest del país. Horacio 
Machado ha destacat per compondre una mirada aguda, sensible, 
compromesa i implicada en el camp de l’ecologia política llati-
noamericana per a pensar els temps tan foscos que hui estem tra-
vessant com a humanitat. En particular, en aquesta trobada ens 
vam disposar a reflexionar sobre la ciutat sota les seues formes i 
dinàmiques predominantment capitalistes i sobre les possibilitats 
d’experimentar alternatives col·lectives i comunitàries capaces de 
cuidar i regenerar la vida, davant la degradació i el col·lapse so-
cioambiental que enfrontem i que s’expressa de manera profunda-
ment crítica als espais urbans metropolitans actuals.
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Mina Lorena Navarro. Com s’ha de pensar hui la ciutat en la seua 
forma predominantment capitalista? Quines eines de l’ecologia 
política, i en general del pensament crític, tenim per a pensar les 
problemàtiques i desafiaments civilitzatoris que hui s’expressen a 
les ciutats?

Horacio Machado. El primer que ensenya la mirada crítica, mar-
xista, és la qüestió d’historitzar per a veure la diversitat, per a 
veure que la ciutat no és exactament una invenció del capital, 
ja que van existir ciutats abans del capitalisme i altres formes 
d’urbanització. No obstant això, una ciutat específicament capi-
talista implica una forma d’urbanització que té els seus orígens 
precisament en el capitalisme, i per això em sembla fonamental 
historitzar aquest procés i veure quines són les ruptures que ha 
implicat amb el preexistent. En aquest sentit, bé advertia Ray-
mond Williams en El camp i la ciutat (un text de 1973) que «en-
tre les ciutats de l’Antiguitat i de l’Edat mitjana i les metròpolis 
modernes hi ha una connexió de nom i, en part, de funció, però 
res semblant a una identitat». També Henri Lefebvre coincideix 
a assenyalar que les mutacions que la ciutat experimenta en el 
passatge del feudalisme cap al capitalisme són no sols de grau o 
quantitatives, sinó de naturalesa i de sentit. El que canvia de-
cisivament és l’estructura o el règim de relacions socials al qual 
la ciutat hi contribueix, es modela i serveix per a la seua consti-
tució i reproducció. I, més específicament, el que assenyala Le-
febvre com el canvi determinant és el desplegament del procés 
d’industrialització; per això, ell contrasta la ciutat política (Anti-
guitat clàssica i Orient), la ciutat politicoreligiosa (de la primera 
etapa medieval) i la ciutat mercantil-artesanal (de l’etapa final 
del feudalisme), amb la irrupció de la ciutat industrial, pròpia 
del capitalisme.
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Per a mi, això està indefugiblement connectat amb les co-
ses que treballem des de l’ecologia política: la centralitat que té 
l’acumulació originària i el procés de despulla, no com un esde-
veniment històric que queda en el passat, sinó com una dinàmica 
socio i geometabòlica  intrínseca. Com assenyala Marx en nom-
brosos passatges de la seua obra, la configuració del camp (allò 
rural, domèstic i colonial) com un desert ontològic i, per contra, 
de la ciutat com l’espai de concentració de la vida social, està en les 
bases de la dinàmica socioterritorial de l’acumulació capitalista. 
Val a dir que la ciutat industrial moderna expressa nítidament i 
necessària la geografia i la demografia política del capital; la ciutat 
és part d’aquest sociometabolisme del capital, entenent això com 
una forma específica de gestionar les energies vitals, abstraient-les, 
arrancant-les de l’esfera de la reproducció de la vida per a subsu-
mir-les en la lògica de la valorització com a fi en si mateix i com 
un objectiu sense fi, il·limitat.

Ara bé, pense que la ciutat del capital, que emergeix com una 
tecnologia geodemogràfica d’apropiació, control i disposició so-
bre els cossos i els territoris, no naix recentment amb els processos 
d’industrialització en l’Anglaterra del segle XVIII; sinó que, molt 
abans, es comença a gestar ja amb el procés de conquesta i colo-
nització de les terres d’Abya Yala, és a dir, amb la conformació 
colonial de l’entitat Amèrica, i amb ella, de tot el sistema-món 
emergent.

Quan l’Estat espanyol encara no era estat, i ni tan sols era Es-
panya pròpiament, aquesta articulació de poder entre el capital 
financer genovés i el poder militar castellà que va arremetre a par-
tir de la colonització (invasió, ocupació i usdefruit) dels territoris 
i dels cossos d’Abya Yala, és el que està en els orígens de la ciutat 
específicament capitalista. Espanyols i portuguesos van apel·lar a 
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la fundació de ciutats com una tecnologia específica d’ocupació, 
de control i d’explotació dels territoris i els cossos conquerits: ací 
hi havia un dispositiu de poder que es va manifestar de manera 
directa. Les ciutats colonials van ser dissenyades amb funcions mi-
litars i econòmiques específiques, lligades a l’economia del saqueig 
dels territoris; però també amb funcions simbòliques i emocionals 
específiques, lligades a la imposició d’un règim de jerarquització i 
apropiació racista/classista i patriarcal dels cossos com a força de 
treball.

Em sembla que cal estudiar una mica millor la història de la 
transició del feudalisme al capitalisme i, sobretot, les mudances 
urbanes que van tindre lloc a Europa, on ja preexistia urbanització, 
a diferència d’ací. Bé, ací a Amèrica també tenim ciutats, perquè 
tenim casos a Mèxic o al Perú on hi havia ciutats que l’espanyol 
va ocupar i va reconvertir. Però, en molts altres espais la conquesta 
espanyola va avançar i creà ciutats i les usà com la punta de llança 
per a l’apropiació, la reorganització i el control d’aquests territoris 
i poblacions.

Em sembla que ací hi ha una especificitat de la ciutat capitalis-
ta, que té a veure amb la necessitat de concentrar i de posar cossos 
a disposició del poder, fonamentalment com a matèria primera de 
la força de treball mercantilitzada. I, clar, en els canvis històrics 
i geogràfics de la dinàmica del capital, cal veure quines són les 
especificitats de les ciutats perifèriques i metropolitanes. I, al seu 
torn, quins són els formats de la ciutat en el capitalisme colonial, 
des del segle XVI fins al segle XVIII, quines són les especificitats 
de la ciutat en el període del capitalisme clàssic, de la Revolució 
Industrial fins a 1930; de la ciutat en el capitalisme keynesià, i les 
particularitats d’aquestes noves mudances, de la ciutat neoliberal.
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Les ciutats expressen també la dialèctica de la lluita de classes 
que s’ha anat donant, amb l’especificitat que no hi ha una lluita de 
classes, hi ha una diversitat de lluites de classes que tenen a veure 
amb com s’expressa en aquestes diferents etapes la contradicció no 
sols del capital-treball, sinó del capital-reproducció de la vida, que 
inclou les fonts de vida i la Mare Terra.

Des d’ací jo crec que es pot pensar quines són les especificitats 
d’aquestes ciutats. Quin lloc ocupen en el sistema-món Mèxic o 
l’Argentina? Però, alhora, quin és el sentit, el significat de les di-
ferents regions dins d’aquest enclavament territorial configurat 
per l’estat-nació per a, a partir d’ací, començar a veure els fils en 
comú que marcaran coses que poden compartir Mèxic amb Nova 
York o Londres o amb Catamarca. Perquè, en suma, expressaran 
la sincronia històrica amb el capitalisme neoliberal en la seua fase 
de depredació financera. I una altra cosa, les particularitats de la 
historicitat pròpia d’aquesta ciutat amb el lloc específic que ocupa 
dins de la geometria del poder del sistema-món.

Mina Loreno Navarro. Has comentat la importància de pensar les 
ciutats en les seues diferents etapes o processos històrics; en parti-
cular, ens agradaria que et detingueres a reflexionar amb més pro-
funditat sobre la ciutat en la seua fase neoliberal i les seues formes 
específiques d’urbanització.

Horacio Machado. Dins d’aquesta continuïtat general de proces-
sos d’acumulació/despulla als quals serveix la ciutat capitalista, hi 
ha diverses notes característiques del capitalisme neoliberal que 
em semblaria necessari identificar i, dins d’aquest quadre gene-
ral, pensar com això s’expressa en les noves formes d’urbanització. 
Al nostre judici, el tret determinant del capitalisme neoliberal és 
la irrupció i el predomini de formes no convencionals d’explotació 
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lligades a l’esgotament de les energies vitals, tant territorials com cor-
porals. És a dir, l’escenari estructural de fons és l’esgotament de 
les fonts de vida: la reproducció de la vida es veu ressentida per 
la història acumulada sota aquesta forma de depredació. Llavors, 
entrem en la fase d’explotació no convencional dels cossos i els 
territoris. Hui hi ha noves tecnologies de control, apropiació i dis-
posició de la força de treball, la qual cosa implica la intensificació 
i la hiperdiversificació de les violències que exerceix l’acumulació 
de valor abstracte.

Per exemple, en el cas de les violències sobre els cossos, hui el 
capital ja no es limita a extraure les energies físiques dels treballa-
dors; tampoc s’acontenta amb extremar l’extracció de les energies/
capacitats intel·lectuals, sinó que necessita intensificar l’extracció 
i fins al modelatge de les energies psíquiques i emocionals dels 
treballadors. Com van revelar Luc Boltanski i Éve Chiapello en El 
nou esperit del capitalisme, el capital hui no sols requereix treballa-
dors ultraespecialitzats, ultraformats, sinó que requereix, sobretot, 
que les energies emocionals, afectives i psíquiques del treballador 
«entren en sintonia» amb l’empresa per a la qual treballen, que 
és la materialització institucional del capital. Llavors, això genera 
que les grans empreses contracten personal jove i el vagen formant 
des de dins, perquè el que necessiten és una total adhesió a aquest 
univers, de manera que, més que les competències tècniques espe-
cífiques «dels seus» treballadors, els interessa controlar i modelar 
els seus credos, les seues ideologies i, més encara, les seues estruc-
tures de sensibilitat. Per la qual cosa ací hi ha tota una qüestió que 
té a veure amb aquest plus d’energia que el capital necessita traure 
d’aquests cossos, és a dir, requereix cossos que estiguen plenament 
identificats, entregats a la lògica de l’empresa, que pensen per, 
com i per a l’empresa. Això implica una multiplicitat de règims 
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de treball, des de la hiperprecarització dels joves en call centers 
fins a CEO (Chief Executive Officer). Podem dir que el capital 
requereix que, fins i tot en els seus processos de descans, els cossos 
continuen internalitzant l’autoexigència de la productivitat. És a 
dir, que identifiquen el propi desenvolupament individual amb les 
metes de productivitat i de rendibilitat de l’empresa. Això genera 
dispositius molt específics que cal rastrejar en les tecnologies de 
l’agència de recursos humans, en les noves polítiques de les lleis 
laborals, etcètera.

De la mateixa manera, cal veure quines noves tècniques i dis-
positius d’explotació no convencionals hi ha als territoris. Això im-
plica formes de tecnologia ultrapoderoses per a extraure el poc 
que queda dels recursos, sobretot els no renovables, però també els 
renovables que s’han anat esgotant. Ací entrem en l’univers de la 
megamineria hidroquímica, del fracking, de l’explotació outsour-
cing d’hidrocarburs, les megaplantacions transgèniques de mono-
cultiu, les noves línies de les patents, privatització i mercantilitza-
ció (tancament) dels béns comuns. És a dir, hi ha un salt d’escala 
que implica una nova revolució tecnològica ja que el capital ad-
quireix una major capacitat de disposició sobre la matèria, en les 
seues formes més micro, en la seua escala nano i també en la seua 
forma més macro, amb projectes de geoenginyeria o megainfraes-
tructura. Tot això contribuieix als nous requeriments metabòlics 
del capital; perquè tot dispositiu tecnològic és, en si mateix, una 
condició i una reproducció d’aquest règim de relacions de poder 
que l’engendra.

En aquest context històric específic, em sembla que per això 
hui les ciutats estan travessades i estructurades com a llocs o geo-
formes on esdevenen i es poden visualitzar aquestes zones de su-
perexplotació; la ciutat neoliberal s’estructura i funciona com a 
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node o baula d’una cadena de superexplotació de la naturalesa 
exterior (béns comuns, energies territorials) i de la naturalesa in-
terior (cossos de treballadors, energies socials). En aquest marc hi 
ha dues funcions específiques que, em sembla, caracteritzen dis-
tintivament les urbanitzacions neoliberals: una, ser un espai de 
canalització de la hipertròfia especulativa de la renda financera, és 
a dir, l’especulació financera troba en la metamorfosi de les urba-
nitzacions i els vaivens del mercat immobiliari un àmbit predilecte 
per a la realització del capital en la seua fase d’hiperfinancerització. 
Les «inversions immobiliàries» i les dinàmiques especulatives que 
es donen amb la terra i els espais urbans serien l’última baula de la 
maquinària extractivista i d’acumulació per despulla que opera als 
territoris marcats com a «zones de sacrifici».

En segon lloc, l’altra funció característica que em sembla espe-
cífica de la naturalesa de la ciutat neoliberal està relacionada amb 
la gestió i el processament dels dispositius d’apropiació i control 
de les energies emocionals i els règims de subjectivitat imperants. 
En aquest sentit, la ciutat neoliberal s’estructura emblemàtica-
ment com el lloc per excel·lència del «gaudi individualitzat».81 
La lògica del gaudi immediat, de la dinàmica consumista molt 
emblemàtica d’aquesta mena de capitalisme (aspecte que podem 

81  Agafe aquest concepte i la seua anàlisi subjacent dels treballs d’Adrián Scribano 
sobre la sociologia de les emocions i els cossos. Els seus desenvolupaments 
destaquen el paper clau que exerceix la creació d’específics règims de sensibilitat 
en la gestió, processament i legitimació de la dinàmica d’acumulació capitalista, 
i caracteritza el neoliberalisme com l’etapa d’instanciació d’una economia de 
la moral establida en la lògica del gaudi immediat. Vegeu Adrián Scribano, 
«Una aproximació conceptual a la moral del gaudi: normalització, consum i 
espectacle», en RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, vol. 12, núm. 
36, pàg. 738-750, desembre de 2013. Disponible en: http://www.cchla.ufpb.
br/rbse/index.html
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rastrejar en les anàlisis d’autors com Bauman i que històricament 
es remunten a l’estructuració del keynesianisme) troba a les ciutats 
el locus per excel·lència del consum i l’espectacle, com a tecnolo-
gies que suturen (o pretenen fer-ho) les contradiccions i els anta-
gonismes de la dinàmica de despulla i superexplotació. La ciutat 
neoliberal emergeix llavors com una tecnologia que intensifica el 
distanciament, l’abstracció i l’estranyament dels cossos respecte 
dels fluxos materials i espirituals que sustenten la reproducció de 
la vida. L’habitant de la ciutat neoliberal viu exposat a una dinà-
mica de consum continu i desenfrenat; fins i tot en el cas en què 
aquest consum no es realitze, aquest funciona com a imperatiu 
moral: una normativitat social que fa del fet de «gaudir» el sentit 
imperatiu de la vida que, en la seua contracara, porta els cossos 
a «perdre sensibilitat i consciència» respecte dels fluxos materials 
que sostenen aquestes vides. Això ens permet veure ací, a la ciutat 
neoliberal, un nus neuràlgic d’instal·lació, d’implantació i de di-
fusió de patrons de consum i espectacularització de la vida que ge-
neren aquestes noves formes de subjectivitat neoliberal: de subjec-
tes-subjectats als encadenaments expropiatoris de la maquinària 
incessant de producció/consum de mercaderies amb fi i sentit de 
la vida.

Mina Loreno Navarro. Ens pots parlar una mica més de l’emergència 
d’aquestes noves formes d’explotació no convencional? Quines 
són les seues particularitats? A què responen aquestes dinàmiques?

Horacio Machado. La hipermercantilització que resumeix aquesta 
superexplotació no convencional i aquesta financerització i hiper-
consumisme em sembla que té a veure amb una dinàmica de forta 
privatització dels espais i els béns comuns i d’erosió/destrucció de 
la comunalitat (com a règim antitètic del capital), ja que aquests 
processos són funcionals a la hiperfinancerització, perquè a mesu-



282

ra que el capital es va abstraient cada vegada més de la producció 
material de la societat i de la vida, en general, a mesura que va 
passant aquest procés d’abstracció, al capital financer ja no li im-
porta ni tan sols la producció de mercaderies, és a dir, el món de 
les mercaderies en general queda en un segon pla, perquè el que li 
importa és l’acceleració d’aquesta dinàmica d’acumulació que es 
comença a manifestar com una contradicció fins i tot intercapita-
lista entre capital productiu i capital financer.

Hi ha excedents impressionants del capital financer, és a 
dir, fluxos de renda extraordinaris que no tenen expressió en 
l’economia real; llavors això dona lloc a processos d’especulació on 
l’especulació immobiliària, la creació i destrucció de nous espais 
de valorització de la ciutat —que és el que ha estudiat Harvey— 
s’acceleren moltíssim. No és casual que, des de les crisis financeres 
de 2008 en avant i fins ara, la crisi dels asiàtics, després als Estats 
Units, després a l’Estat espanyol, tinguen en comú la caiguda de 
grans entitats financeres vinculades a l’especulació immobiliària, 
en les quals prèviament va haver-hi un boom immobiliari, que 
és la forma en què en una primera etapa solapa el caràcter fictici 
d’aquest capital financer, una riquesa que no té cap mena de su-
port, ni tan sols en termes de producció de mercaderies.

En termes històrics, la fase d’explotació no convencional s’obri 
a inicis dels anys setanta, quan l’esgotament dels materials i les 
fonts d’energia s’expressa com a crisi ecològica i com a conscièn-
cia social sobre el caràcter polític d’aquesta crisi. La irrupció dels 
grans desequilibris ecològics del planeta en l’agenda política mun-
dial dels anys setanta està signada per l’esgotament de l’energia 
barata, dels materials fàcilment accessibles i dels cossos disponi-
bles. I aquest esgotament, en lloc de ser afrontat a través d’un 
canvi integral i radical del metabolisme social (que crec és l’única 



283

solució de fons a la crisi ecològica/civilitzatòria), es «va resoldre» a 
través de la metamorfosi i aprofundiment dels dispositius històrics 
de l’imperialisme ecològic i el racisme-classisme-sexisme ambien-
tal; la intensificació dels patrons asimètrics d’apropiació, control i 
disposició de les energies vitals. Com vam dir, això es va expressar 
en un avanç privatitzador/mercantilitzador sobre la vida en totes 
les seues formes, manifestacions i fonts, que va accelerar la crisi i 
l’amenaça generalitzada al món de la vida.

El sistema «econòmic» centrat en l’acumulació del valor abs-
tracte es despreocupa i es desentén, cada vegada més, del sistema 
de reproducció de la vida; llavors, l’acumulació opera, cada vegada 
més, com a fagocitosi de la vida en les seues fonts elementals. I, 
un fet que és més greu encara, aquesta destrucció dels mitjans de 
reproducció de la vida es converteix en un nou àmbit de valorit-
zació.

Ací es produeix el que John Bellamy Foster reprén de Marx i 
que està en la lògica de l’acumulació originària, en la lògica de 
la despulla, que té a veure amb el fet de com les condicions de 
producció de la mercaderia impliquen la destrucció de la riquesa 
pública, és a dir, l’enriquiment privat requereix com a condició 
de possibilitat la destrucció de la riquesa pública. En aquest sen-
tit, el capitalisme fa de la destrucció un nou nínxol de valoritza-
ció, és a dir, s’està esgotant l’aigua dolça, potable, la qual cosa és 
una mala notícia per a tots els éssers humans, però per al capital 
és una bona notícia, perquè pot generar tot un negoci entorn 
de la venda d’aigua potable. L’absència d’espais verds, que és un 
desastre per a tots, la destrucció del paisatge que és una catàstro-
fe per a tots, és una bona notícia per al capital perquè farà una 
urbanització tota enjardinada. T’està venent naturalesa, t’està 
venent aquesta naturalesa que ells destrueixen, que deixa de ser 
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un bé disponible per a tots i passa a ser un objecte només acces-
sible per a aquells que poden pagar-lo. Hi ha moltes formes en 
què esdevé aquest procés de mercantilització, però sempre im-
plica destrucció de la riquesa pública per a generar l’escassetat, 
l’escassetat d’aquest producte.

M’estava recordant […] era l’any 2014; em van convidar a La 
Paz, Bolívia, a una trobada sobre béns comuns, i estàvem a la Casa 
Museo Solón, on havia viscut l’artista Walter Solón Romero i ens 
van mostrar l’últim fresc que ell començà a pintar abans de morir 
i que era la vista del volcà Illimani, que és una vista imponent, 
una cosa bella, i ell començà a pintar-lo perquè hi havia un pro-
jecte immobiliari que imposava dues torres que tapaven la vista 
per a la resta de les cases. Aleshores, jo dic, això és una expressió 
de com funciona la despulla hui. Perquè per a tota la ciutat, la 
torre apareix com a símptoma de modernitat, d’avanç, de desen-
volupament, fins i tot, des de l’esquerra ortodoxa es diu que això 
genera ocupació, genera salaris, i tot aquest tipus de coses, però 
el que tenim ací és una obscena apropiació de la riquesa pública, 
perquè el valor d’aquests habitatges, el que estan venent aquests 
habitatges, és una vista que abans estava, que era un bé comú i 
que ara ha sigut privatitzada, perquè només els que tinguen un 
habitatge en aquella torre podran gaudir d’aquesta bellesa de la 
naturalesa, de la vista d’aquest paisatge. Llavors, aquest tipus de 
coses em sembla que caracteritza l’actual fase de la despulla, que 
és paradoxal, perquè hi ha una violència tan forta i, d’altra banda, 
una naturalització intensa.

La privatització fins i tot fagocita al propi espai públic; a Bue-
nos Aires les places i els parcs estan completament enreixats, són 
presons, tenen horaris en els quals s’obrin i horaris en els quals es 
tanquen, i això és una forma d’expulsió extrema dels cossos, per-
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què les persones que vivien al carrer abans, anys arrere, almenys 
tenien l’arbre d’una plaça per a dormir davall i ara ni tan sols això, 
estan absolutament expulsats de la ciutat. I damunt la plaça ara 
apareix patrocinada amb recursos d’empreses que via responsa-
bilitat social empresarial capitalitzen, encara més, el prestigi de 
l’empresa per «al manteniment d’una plaça».

Mina Loreno Navarro. Parla’ns una mica més sobre com s’expressa 
aquesta fase d’explotació no convencional a les ciutats. Quines 
són les dinàmiques i les lògiques d’acumulació? Com hem de pen-
sar això des de l’ecologia política?

Horacio Machado. En connexió amb el que estavem parlant, la 
ciutat neoliberal forma part dels mecanismes d’explotació no con-
vencional en exacerbar els dispositius de privatització, mercanti-
lització i financerització dels espais, els cossos i els fluxos de vida, 
les relacions socials. A la ciutat neoliberal de l’especulació immo-
biliària i l’anestesiament social via consum/espectacle, la fractura 
metabòlica entre cossos i territoris s’intensifica a nivells extrems.

Podem dir que en l’escala en què la coneixem hui, les ciutats 
d’aquesta fase d’explotació no convencional agreugen i aprofun-
deixen tots els problemes de la ciutat capitalista; és a dir, tenen 
majors requeriments hídrics i energètics que són insostenibles, 
irracionals des del punt de vista de l’eficiència energètica. La gene-
ració proveïment d’aigua i d’energia per a aquestes enormes ciu-
tats es fa amb tecnologies que són rendibles però que són, cada 
vegada més, ineficients des del punt de vista de l’equació material-
energètica de reproducció de la vida. El sistema no es pregunta 
sobre quanta energia es gasta per a produir una unitat disponible 
d’energia, sinó si el procés és rendible. Això és una mica el que fa 
que s’agreuge tot. Podem dir que aquesta ruptura del metabolisme 
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implica que la urbanització exclusiva d’un barri tancat pot signifi-
car la captació d’una font d’aigua que matarà un riu o que assecarà 
un aqüífer, i probablement això és perquè aquest barri puga tindre 
un camp de golf.

Aquestes són coses concretes que estan passant i, des del punt 
de vista material, és absolutament irracional; però, com que és un 
gran negoci, com que el que importa és la rendibilitat i com que 
hi ha una articulació molt forta entre empreses de construcció, 
estat i capital financer, això és el que es viabilitza, dona aparença 
de legalitat, racionalitat i legitimitat social. Llavors, ací hi ha una 
intensificació i agreujament d’aquestes ruptures del metabolisme 
que s’expressa en els grans problemes que veiem hui a les ciu-
tats, com per exemple el fem: la producció a una escala enorme 
de gran quantitat de deixalles, perquè tota la indústria en genera 
cada vegada més. Tot és absolutament d’un sol ús. És increïble 
com les grans cadenes de supermercats fan les seues campanyes 
publicitàries «ecoamigables», dient «porte la seua pròpia bosse-
ta», però després veus en totes les prestatgeries d’aquest supermer-
cat productes d’un sol ús; és a dir, en el fons un gran abocador; 
la bosseta que  demanes a la caixa és una gota en l’oceà, perquè 
absolutament tot això de dins és pur fem. Sota l’hegemonia de 
la hipermercantilització i la hiperfinancerització, la «consciència 
ecologista» es transmuta en un nou catalitzador i accelerador del 
sociometabolisme insostenible del capital, en la seua doble cara de 
nova «moda de consum» i nova font de plusvalor.

En termes més generals, pense que aquestes tendències podríem 
veure-les com a pistes per a saber què està passant a les nostres ciu-
tats amb l’especificació històrica i geogràfica. En termes molt ge-
nerals direm que les característiques comunes que modelen la ciu-
tat neoliberal en aquesta fase d’explotació no convencional de les 
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energies vitals tenen a veure amb aquestes funcions de canalitzar 
la dinàmica especulativa del capital financer via mercats immobi-
liaris cada vegada més dinàmics i inestables, i la de l’espacialització 
dels dispositius d’anestesiament social que es materialitzen a les 
ciutats com a llocs exacerbats de consumisme/espectacularització 
de la vida. Pense que les nostres anàlisis d’ecologia política del 
sud respecte de la ciutat neoliberal, haurien de poder traçar una 
hermenèutica crítica d’una dinàmica general de capitalització del 
patrimoni cultural, dels processos de gentrificació, les lògiques se-
curitàries, no ja només de guetificació, sinó també els nous règims 
apartheid classista-sexista-racistes, que es posen en joc a les ciu-
tats hui, com a respostes a patrons estructurals comuns, però amb 
morfologies i adequacions específiques d’acord amb la posició i 
funció concreta de cada ciutat. En aquest sentit, les anàlisis de Sas-
kia Sassen sobre la ciutat global són un bon exemple i un punt de 
vista que ens pot ajudar a traçar una morfologia i una tipologia de 
les diferents manifestacions concretes que adopta la urbanització 
neoliberal hui.

Cal no perdre de vista que hem de trobar tendències comu-
nes, perquè el capitalisme és un sistema mundial global però 
també una característica d’aquest sistema mundial que produeix 
fragmentació i que és ultra jeràrquic; per tant, cada lloc té una 
història capitalista pròpia. Hi ha un desenvolupament capitalista 
local que tindrà especificitats i particularitats pel lloc que ocupa 
aquesta ciutat dins de la història i la geografia del desenvolupa-
ment del capital, però que també expressarà la particularitat de 
la història de les lluites locals específiques i puntuals que s’han 
anat desenvolupant ací i que són diferents en cada cas. Em ve-
nen al cap les ciutats de Còrdova i Catamarca, totes dues amb 
històries diferents i una distància de 450 quilòmetres entre l’una 
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i l’altra. Les dues formen part d’una mateixa formació perifèrica 
i de la colònia agroexportadora que va proveir a Anglaterra en 
el segle XIX els béns salaris claus per a la seua industrialització 
originària. És a dir, hi ha una història comuna i, per tant, hi ha 
homologies estructurals de base, però també hi ha moltes i signi-
ficatives diferències que fan de Còrdova i Catamarca dues ciutats 
notablement diferents. Còrdova com un enclavament industrial i 
universitari molt fort, que té una història de lluites molt diferent 
a la història de lluites de Catamarca, que és una ciutat fortament 
constituïda sobretot per les petjades de les guerres de conquesta 
que els espanyols van protagonitzar ací; som una ciutat mestissa 
indígena, on tot allò indígena apareix reprimit per la violència de 
la conquesta i el procés particularment violent d’emblanquiment 
de la població supervivent. Així, en dues ciutats que estan juntes 
geogràficament, hi ha enormes diferències socioculturals, econò-
miques i polítiques, tot i que ambdues formen part de la mateixa 
formació social, la d’un país perifèric colonial dependent com és 
l’Argentina. Aleshores, pense que les nostres anàlisis sobre la ciutat 
neoliberal haurien de poder ser capaces de veure els trets estructu-
rals comuns que la delineen com a geoformes sincròniques i simè-
triques a una específica fase històrica d’acumulació/despulla, però 
que també hauria de poder donar compte de les funcions pròpies i 
les particularitats específiques de cada lloc, d’acord amb la posició 
diferencial que cada ciutat ocupa en el sistema-món i a la història 
dels antagonismes socials acumulats en aquests llocs específics.

Mina Loreno Navarro. Has fet referència a les formes d’explotació 
no convencionals sobre els cossos, la qual cosa va acompanyada de 
la producció de noves subjectivitats dòcils, que en alguns textos 
has denominat anestesiades, ens pots parlar una mica d’això?

Horacio Machado. Sí, justament, totes aquestes situacions de les 
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quals hem parlat són extremes i al mateix temps són aquests xi-
cotets símptomes que es naturalitzen, que van penetrant els ima-
ginaris i les materialitats dels cossos, i això avança tan vertigino-
sament que ni tan sols en els sectors crítics, en els habitants i en 
els damnificats per aquests processos, tenim temps de reaccionar. 
Aleshores es va creant un sentit comú on no ens sembla escanda-
lós que hi hagen reixes a les places, no ens sembla escandalós que 
hi haja empreses que facen els «manteniments» d’aquelles places 
i que, a més, aconseguisquen règims tributaris més favorables, 
perquè ells tenen exempcions impositives per aquestes responsa-
bilitats socials. Encara és major el guany amb un munt de coses 
més i, davant aquest fet, nosaltres no aconseguim reaccionar. No 
solament no reaccionem davant aquest panòptic, sinó que hi ha 
una demanda mundial on la violència, la seguretat i tot això es 
canalitza amb la demanda de més aparells de vigilància i repressió. 
El capital es fica dins de les subjectivitats per a, des de les esferes 
més íntimes de la sensibilitat, activar els mecanismes i dispositius 
de la reproducció mercantil. En termes urbanístics, el que tenim 
són ciutats ultrafragmentades, on els espais de circulació estan 
fortament segmentats i regulats; hi ha nous règims d’apartheid 
que estan naturalitzats, fins i tot per a les ciències socials; als ur-
banistes, als sociòlegs, ens costa veure aquests nous règims i crec 
que les nostres mirades haurien i podrien orientar-se a veure com 
funcionen aquests règims d’apartheid.

Davant la paradoxa d’aquesta fase de despulla en què hi ha 
una violència tan forta i, d’altra banda, una naturalització intensa, 
parlem de l’anestesiament, com el lubrificant de tot això. Es tracta 
d’una lògica consumista que és com l’autoprivatizació de la vida, 
creure que jo visc de mi i que m’importa tan poc tot el que està 
passant; puc tindre consciència crítica d’això, però em deslligue. 
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Hi ha un tancament també per com d’aclaparador pot arribar a ser 
tot això quan un ho viu en una situació de «què puc fer jo»; clar, 
«jo» no puc fer res, perquè la pregunta no és el jo sinó el nosaltres. 
Per tant, quan no hi ha nosaltres, òbviament l’única cosa que et 
queda és dir «bo, tractaré de passar-ho bé». Això és també una 
privatització dels horitzons de subjectivitat. Tot això es manifesta 
de maneres diferents, però em sembla que hi ha coses en comú.

En aquest sentit, els treballs d’Adrián Scribano ens han permés 
pensar la idea de crisi civilitzatòria no sols com a col·lapse mate-
rial del món, que és evident que ho és, la crisi hídrica, energètica, 
alimentària... sinó ja com a crisi civilitzatòria, que per a nosaltres 
té a veure fonamentalment amb cossos que es fan incapaços de 
sentir que la vida està amenaçada. La crisi civilitzatòria és crisi de 
sentit: incapacitat de sentir què està passant a nivell dels fluxos 
de la vida; i incapacitat de respondre sobre el sentit de la vida. La 
ciutat neoliberal està predominantment habitada per cossos que 
s’acostumen a nivells exorbitants de violència, perquè els nostres 
cossos tenen una historicitat i els nostres sentits i emocions estan 
modelats sota una determinada sociabilitat. Aleshores una història 
de violència i de despulla va creant monstres xicotets; hi ha un 
antropòleg brasiler, Eduardo Viveiros de Castro, que diu, «ens 
hem convertit en una societat de drons, que matem sense veure i 
destruïm sense sentir». I això és molt impressionant; la lògica de 
la guerra hui sembla absolutament menys cruenta; és com un vi-
deojoc que fins i tot es transmet en viu i quan veiem imatges de les 
pel·lícules de les guerres medievals ens semblen bestials i brutals 
perquè en aquest cas hi ha cos contra cos, amb molta sang, i veus 
la violència, un cos matant a un altre, que no té res a veure amb 
l’abstracció d’un pilot llançant una bomba en una ciutat, ni amb 
un tipus assegut enfront d’un ordinador dirigint un dron a cen-
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tenars de milers de quilòmetres, que destrueix xiquets; a aquests 
xiquets no els veu.

Justament, quan parlem d’allò ecobiopolític, parlem del capital 
com un model civilitzatori que produeix un règim d’(in)sensibili-
tat, que ens desafecta dels processos de la vida i ens lliga a la vorà-
gine de la mercantilització dels nostres sentits i desitjos. Això és el 
materialisme de Marx: quan, en La ideologia alemanya ens diu que 
la realitat és allò sensible i que «la primera premissa de tota la his-
tòria humana és l’existència d’individus humans vius», està posant 
la vida en la base dels seus pressupostos ontològics i epistèmics, i 
en el centre de les seues preocupacions polítiques. El seu punt de 
partida és la materialitat sensorial del cos, perquè aquest cos el pri-
mer que va sentir va ser fam o fred, o plaer, o dolor, i va reaccionar 
davant això, i el pensament no és abans de l’acció ni està separat 
de la pràctica. El pensament és pràctica. Per tant, aquesta mate-
rialitat del cos implica que no hi ha escissió entre raó i emoció. 
La racionalitat capitalista que s’ha constituït sobre l’aixafament 
de la vida, és una racionalitat que per a produir aquesta situació, 
d’aixafament i de subsumpció de la vida, ha creat cossos que han 
hagut d’esclafar l’emocionalitat i la sensibilitat.

En aquest sentit, dic que la crisi civilitzatòria s’ha convertit en 
una crisi en què l’espècie humana s’ha convertit en ultraperillosa. 
Perquè no sols ha creat la capacitat de destruir el planeta i ens hem 
fet incapaços de sentir el sofriment i no tenir la capacitat de posar 
del fre d’emergència, amb el qual Walter Benjamin associava la 
idea de la revolució. Veiem la bogeria, veiem la devastació; no 
obstant això, no som capaços de reaccionar. La urgència de la crisi 
s’esvaeix quan hem d’anar al supermercat per a comprar les coses; 
apaguem, ens desconnectem i seguim en aquesta lògica. Veiem 
com el Mediterrani s’ha convertit en una mar roja amb la quan-
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titat de morts, pel desastre dels migrants provocat per la guerra 
a Líbia, a Síria, i tot això, i la tan il·lustrada i humanista Europa 
l’única cosa que fa és construir murs cada vegada més sofisticats; 
a aquest nivell d’inhumanitat hem arribat. És molt complex, per-
què hi ha tota una discursivitat hipertròfica sobre una retòrica de 
drets, però el que en realitat tenim és un món en nivells extrems 
d’inhumanitat i de deshumanització, on el pitjor de tot és que ens 
trobem amb subjectivitats altament tolerants i acostumades a la 
violència. Això és molt perillós.

Mina Loreno Navarro. Davant l’alienació i el conjunt de separa-
cions que vivim, com podem produir una mirada de totalitat des 
dels fragments d’aquest cos social que està estripat i que es viu 
així?, com podem aconseguir dur a terme una mirada que vaja més 
enllà de la dicotomia camp-ciutat, que interconnecte les diferents 
problemàtiques, però també els espais de lluita, per exemple les re-
sistències rurals i les urbanes? Entenc que la noció d’extractivisme 
urbà de l’argentí Enrique Viale sorgeix a partir d’aquesta preocu-
pació. Què ens pots dir sobre aquest tema?

Horacio Machado. La ciutat capitalista és una aspiradora extractiva 
de les energies naturals i corporals; això és la ciutat capitalista des 
del principi; de manera que seria una redundància, una tautolo-
gia, afirmar que la ciutat capitalista és extractivista. Marx ens diu 
que les condicions de l’acumulació tenen a veure amb la separació 
fundant entre camp i ciutat: la ciutat viu del que extrau del camp. 
La ruptura metabòlica a la qual Marx fa referència en primera 
instància és a la separació entre l’espai rural i l’urbà, i que després 
en el nostre enteniment l’estenem a la relació que es dona entre 
l’espai domèstic i l’espai del mercat, entre la metròpolis i la colò-
nia. Però sí, clar, l’extractivisme urbà és un concepte que ha sigut 
apropiat pel moviment que està veient l’avanç voraç de capital 
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en termes del procés d’urbanització com a noves dinàmiques de 
mercantilització. En el cas del nostre país, i de molts altres, es veu 
molt clar com l’estructura de classes i la matriu socioproductiva i 
socioterritorial expressa la forta articulació entre la renda soiera, 
que ha estat concentrada en uns pocs apropiadors, i es canalitza 
fortament en un consum immobiliari excloent i expulsogen. La 
urbanització als barris privats i els grans santuaris de consum, els 
centres comercials, tenen com a origen la renda soiera; llavors són 
els mateixos soiers els qui s’articulen amb el capital financer i amb 
el capital de la construcció per a crear aquestes coses. Així, aques-
ta idea d’extractivisme urbà, com la va pensar Enrique Viale, era 
justament per a veure la connexió del que el procés de despulla 
que s’està duent a terme amb l’avanç de la frontera soiera, de la 
frontera minera, la frontera del fracking i d’hidrocarburs. No sola-
ment implica la despulla de les poblacions camperoles, o mitjanes, 
o indígenes, dels territoris que estan sent objecte de la soització 
o de la mineralització, sinó que també aquesta despulla es repro-
dueix i s’amplifica i s’aprofundeix a les grans ciutats on, s’invertirà 
aquesta renda en termes de noves emprenedories immobiliàries, 
que són pensades per pocs per a pocs i per a incrementar aquesta 
guetificació, aquest vedat de classe en el qual hui són convertits els 
barris i assentaments populars.

Mina Loreno Navarro. Passant a un altre tema molt important, 
en el debat que hi ha sobre les alternatives a la ciutat, ha guanyat 
molt de terreny el dret a la ciutat, què penses d’això? I en general, 
com et sembla que convé repensar les ciutats davant la crisi civi-
litzatòria?

Horacio Machado. Davant la despulla del camp, les poblacions ex-
pulsades estan engrossint els cossos ultravulnerables i precaritzats 
de la vila, dels assentaments i de tot això. I ací sí que em sembla 
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que cal tindre molta cura quan parlem de les lluites reivindicati-
ves, perquè moltes vegades la reacció normal o la que ens ix des 
de la postura d’esquerra és plantejar el dret a la ciutat. Alesho-
res, jo dic, bé, el dret a la ciutat, però a quina ciutat?; aquesta és 
la qüestió. Perquè el dret a la ciutat, que expressa una protesta i 
una postura legítima que està denunciant la violència i la inhu-
manitat d’aquestes formes de control dels cossos de guetificació 
racista, classista i patriarcal d’aquestes noves ciutats, no pot con-
vertir-se en una protesta per l’extensió d’una mena d’urbanisme 
que és el que justament han produït aquestes zones d’exclusió i 
d’hiperexplotació. Quan dic, jo tinc dret a la ciutat i vull que se 
m’urbanitze la vila, he de tindre molta cura que això no porte a 
aprofundir i a consolidar materialment i simbòlica aquesta ciu-
tat capitalista, com l’única ciutat possible i pensable. Aquesta és 
la ciutat que en realitat cal desconstruir. Ací cal tindre molt de 
compte amb el que anomenem la fantasia colonial del progressisme, 
tan en voga en la primera dècada d’aquest mil·lenni a Llatinoamè-
rica; aquesta fantasia colonial s’ha traduït en la lògica de la «inclu-
sió social»; es pensa la democratització i l’emancipació social en 
termes d’«inclusió», però és una inclusió fictícia i impossible. Això 
inclou que es pregone una inclusió a aquesta societat capitalista i 
a aquesta ciutat neoliberal, quan en realitat, la protesta, si pretén 
ser emancipatòria, hauria d’anar no cap a la inclusió sinó cap a la 
transformació radical d’aquesta societat i d’aquesta urbanitat.

Més aviat, el que hem de fer és desconstruir la ciutat, el dret 
a la ciutat ha de ser pensat en termes de desconstruir la ciutat, 
de reinventar les ciutats. Pense en el que vaig aprendre del pro-
fessor Carlos Walter Porto Gonçalves, que em va fer descobrir el 
pensament anarquista dels geògrafs com Peter Kropotkin, Patrick 
Geddes, fins i tot dels urbanistes soviètics de principis del segle 
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XX. Després de la revolució bolxevic, els urbanistes soviètics van 
formar part d’un moviment de desurbanització que va obrir un 
debat molt interessant entre els que apostaven per les grans ciutats 
en el marc d’aquest procés d’industrialització o si havien de pensar 
en una altra mena d’urbanització. Finalment, la lògica estalinista 
es va imposar a reproduir i calcar sota la forma de la propietat 
estatal tota la trajectòria i morfologia del capitalisme d’Occident. 
Aleshores, tot això d’imaginar ciutats com a espais comunals va 
quedar en el no-res.

Però aquest pensament dels desurbanistes russos em sembla 
clau per a repensar les ciutats. Aquest esforç implicaria, almenys 
per a mi, dues coses: desconcentració i comunalització. És a dir, 
hem de passar a una lògica primer de desconcentració, la qual cosa 
no significa acabar amb les ciutats i tornar al camp, sinó trencar 
amb la dicotomia camp-ciutat. És a dir, generar noves urbanitza-
cions on hi haja una major simetria entre demografia i geografia; 
que la morfologia poblacional s’adapte de manera intel·ligent a la 
morfologia del relleu, de la conques hídriques, perquè què és la 
geografia, en definitiva, si no la materialització del procés de vida 
en l’espai? Per exemple, si hi ha un riu ací, l’estructura física del 
territori, el que ja ens ve donat, no és un capritx. Per què hem de 
destruir alguna cosa pel capritx del capital? És a dir, els nostres po-
bles originaris habitaven ocupant conques hídriques i gestionant 
conques hídriques. Això té una lògica. Una lògica d’adaptació i 
de convivència amb la naturalesa, i no de control i dominació de 
la naturalesa. Com deia Engels, tota victòria de l’home sobre la 
naturalesa després té una venjança que inverteix la situació i crea 
condicions absolutament pitjors. Pensar en una major harmonia 
entre demografia i geografia; quan dic geografia dic això, les gra-
fies que va traçar la vida modelant l’espai físic. Conéixer el nostre 
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territori per a adaptar-lo, cuidar-lo i fer que la vida vaja cultivant-
se a partir del que ja està donat. No és com la minera, que diu, ací 
tenim una glacera, la traiem, la posem en un altre costat. Pedro 
Arrojo Agudo, que és un filòsof espanyol que treballa la filosofia 
de l’aigua, parla de la lògica de l’enginyeria com a marca de la raó 
moderna; això és molt fort en termes del pensament del capital: 
aquest pensa els problemes en termes d’escassetat, i l’escassetat 
d’aigua es resol exclusivament a través d’infraestructura; tot es 
redueix a una qüestió d’obres. Amb obres ho resolem; fem un 
dic, fem un adormiment, etcètera. Aquesta lògica d’enginyeria és 
perversa perquè, en comptes de seguir els cicles i geoformes de 
la naturalesa, el que fem és destruir-la en pretendre canviar-la i 
dominar-la.

L’altra idea forta que em sembla clau per a repensar la ciutat 
és la qüestió de la desprivatització, de la comunalització. Mike 
Davis fa una reflexió molt interessant sobre això. Segons ell, es 
tracta d’impulsar una manera de crear riquesa pública, més que 
riquesa pública diríem riquesa comuna, perquè allò públic pot 
pensar-se com a propietat estatal. No estem parlant de propietat 
estatal, sinó d’una cosa que és del comú. Llavors, Mike Davis 
contrasta aquesta qüestió entre la lògica privatista de l’habitant 
de la ciutat hui, que ve i es tanca a sa casa, i el seu únic gaudi és el 
consum privat; amb el gaudi comú de la ciutat, del paisatge, d’un 
ambient no contaminat. Aquesta lògica del gaudi comú, del pai-
satge, de les coses que podríem gaudir si nosaltres les arrancarem 
al procés d’apropiació privada, ens generaria ciutats molt més 
sostenibles i harmòniques; això ajudaria a construir i aconseguir 
un equilibri d’escala i en una altra morfologia de la disposició 
territorial. Llavors, la comunalització implicaria desprivatitzar 
moltes de les coses que ja estan privatitzades a la ciutat. Fins 
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i tot ecològicament pot ser beneficiós, perquè hi hauria molta 
més eficiència en la generació de la riquesa comuna que implica-
ria menys disposició de matèria i menys despesa d’energia, però 
clar, alhora, la creació de la riquesa comuna implica construir 
subjectes que es pensen en comú i que estiguen disposats a veure 
la riquesa des d’una altra lògica.

Hui dia l’individu, fins i tot els sectors populars, pensen en 
la riquesa en termes de quantitat de mercaderies disponibles i 
d’expansió del consum tecnològic: l’equip de música, el refrigera-
dor, el cotxe, la moto, el que siga. La riquesa de la mercaderia no 
solament destrueix la riquesa material de la forma de vida, sinó 
que, de manera més perversa, destrueix les condicions simbòli-
ques de la riquesa en les subjectivitats; això és el que ens fa inca-
paços de reaccionar davant la destrucció de la riquesa comuna. 
No solament no ens permet pensar en un altre horitzó de creació 
de riquesa comuna, sinó que hui mateix ens deixa completament 
desarmats i impotents per a reaccionar davant això.

En aquest marc, els cossos que aguanten increïblement aquests 
processos violents de despulla, també es reinventen i es recreen 
perquè hi ha memòries de vida comunal preexistents que estan en 
aquests cossos. Memòries de pràctiques de cura, de reparació, de 
recreació d’un entorn de vida. Això també ho trobem a les ciutats 
del present; i això, potser només això, és el que ens obri un feix 
d’esperança.

Jo crec que, sense cap mena de romanticisme i amb una mi-
rada absolutament científica, crec que l’amor és una necessitat 
vital de l’espècie humana; això ens porta a la qüestió de la ne-
cessitat permanent de crear llaços d’afectivitat, perquè l’amor és 
un producte que es crea socialment, col·lectivament, llavors és un 
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suport material de la vida. En algun lloc sempre hi ha mitjans 
de producció o unitats de producció d’amor i són les comunitats 
biòtiques. Els habitants de les ciutats són els despullats també del 
camp; llavors, tampoc és tan boig, rar o extravagant veure com es 
recreen lògiques de reciprocitat que no estan mediades pel capi-
tal. Tots els cossos estem travessats per lògiques del capital, però 
no és que siguem incapaços d’actuar d’una altra forma, perquè 
aquestes formes mai han desaparegut. Pràctiques mutualistes de 
construcció d’habitatge, la gestió de la vida en la mateixa pràctica 
genera espais de construcció i de recreació de comunitat, i són 
fàbriques d’afectivitat, d’altres sensibilitats també. Per això també 
pense, d’on vindrà la revolució? La revolució no pot nàixer sinó 
és d’ací, on encara es continua sembrant i cultivant amor i espe-
rança. És impressionant com els mateixos sectors populars que 
estan sotmesos a una lògica de despulla tan atroç, per les mateixes 
condicions materials d’haver d’aferrar-se a la vida, són els que va-
loren la vida d’una forma que no la valoren altres subjectes que 
estan en una altra condició de classe.

Crec que el desafiament és com, des d’ací, construïm proces-
sos pedagògics populars que ens porten a replantejar i a repensar 
les coses; anar de la lògica de la inclusió a la lògica de la transi-
ció civilitzatòria. Nosaltres no podem pensar el dret en termes 
d’incloure’ns en aquesta ciutat, hem de pensar en una migració 
civilitzatòria. Pensar des de la lluita reivindicativa, que sempre serà 
el primer pas, per a passar a una vertadera lluita revolucionària. 
El dret a la ciutat, tornant al principi, ha de veure amb pensar 
una territorialitat que siga l’expressió material i el suport geogràfic 
d’un altre règim de relacions socials. Així sí que estarem pensant 
en qüestions estratègiques, vitals, com l’aigua i el cos.

Per a tancar, amb l’ecologia política trobe una perspectiva epis-
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tèmica que ens permet posar els processos de reproducció de la 
vida en la base i en el centre de les nostres preocupacions teorico-
polítiques. I la vida, materialment concebuda, té a veure bàsica-
ment amb les relacions que s’entretixen en les comunitats biòti-
ques, amb els fluxos d’energia que fan possible el desplegament de 
la vida cap a formes cada vegada més complexes, tenint present 
que, quant a l’humà, la complexitat té a veure amb la realització 
de condicions d’igualtat, diversitat, autonomia, reciprocitat; en 
suma, amb comunalitat. L’ecologia política centra la seua mirada 
en els fluxos d’energia: es pregunta i analitza qui produeix, qui 
regula, qui disposa de les energies vitals. D’una manera més radi-
cal, es qüestiona quina és l’energia que mou els cossos i organitza 
la vida social. Ens fa l’advertiment bàsic, elemental, que, tal com 
podem veure en els processos històrics dels últims 600 anys, la 
força motriu de la mercantilització és antitètica de la lògica i el 
sentit de la vida.
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