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1. Polítiques al servei de 
la vida: polítiques de 
transició?
Amaia Pérez Orozco

Aquest text pretén dialogar amb les preguntes plantejades per 
les companyes de la Fundació dels Comuns (FdC),1 si bé d’una 
manera un poc desordenada i no literal.2 A l’hora de preguntar-nos 
què significa canviar la lògica del benefici per una economia que 
pretén posar la vida en el centre, estem enunciant que partim d’una 
economia en què el benefici —privat, i en creixement constant— 
està en el centre d’una certa  noció de l’economia i, dins d’aquesta 
certa noció de l’economia, en el centre del conjunt sociopolític. 
Aquest és, efectivament, el supòsit de partida d’aquest text que, a 
partir d’ací, s’embulla en la següent pregunta: en quines mesures 
concretes es traduirien les polítiques implantades des del conegut 
model del bon viure? Apuntarem, en aquest sentit, més que me-

1  Preguntes de la taula de discussió Polítiques al servei de la vida, de les Jornades 
que van donar lloc a aquest volum.

N. de la T.: El volum del qual parla l’autora i en el qual es va publicar aquest 
article és Hacia nuevas instituciones democráticas. Diferencia, sostenimiento de la 
vida y políticas públicas (Fundación de los Comunes, 2016).
2  En els últims mesos, la interlocució amb les companyes de la Fundació 
dels Comuns ha sigut tot un esperó per a pensar què és això de la política de 
(no-)ficció. Aquest debat s’ha concretat en sessions dels cursos de Nociones 
Comunes «Capital o vida. Reproducción social, comunes y asalto ciudadano» 
(Saragossa, gener de 2015) i «El capital contra la vida. Economías feministas, 
sostenibilidad y reproducción social» (Madrid, abril de 2015), els àudios del 
qual es troben disponibles en línia.
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sures concretes, interrogants per a poder reconéixer les polítiques 
capaces de permetre un canvi cap al bon viure, entés com una 
ruptura directa amb aquesta societat del benefici.

La lectura de la situació a la qual ens enfrontem

Des d’una diversitat de mirades crítiques, portem molt de temps 
insistint en la necessitat d’un canvi sistèmic.3 Compartim una lec-
tura de la situació de partida de la qual deriva la idea mateixa 
de canviar l’economia per a posar-la al servei de la vida. Aquesta 

3  Abans de començar, és convenient aclarir dues qüestions. En primer lloc, 
que aquest és un text temptatiu, que apunta més a promoure debat i reflexió 
que a oferir idees tancades. D’altra banda, que aquest text està plagat d’idees i 
arguments que resulten difícil citar, ja que provenen —més que de la lectura 
de textos específics— del debat amb gent diversa en multiplicitat d’àmbits 
tant acadèmics com socials. Podríem haver fet un exercici quasi arqueològic 
de memòria i citació —qui i on va expressar aquesta idea d’aquesta manera? 
No ho hem fet, no sols perquè hauria resultat extremadament laboriós i de 
resultat incert, sinó perquè no és aquest l’esperit del pensament col·lectiu, que 
es llança per a ser apropiat pel comú. Ni molt menys dels processos col·lectius 
de creació de pensament, que no tenen autoria individual. En el mateix sentit, 
s’aspira a una apropiació col·lectiva d’aquest text, si és que a algú, li resulta 
d’utilitat. No obstant això, cal dir que potser resulta especialment problemàtic 
que, precisament perquè les idees dels feminismes són ja constitutives del 
pensament de qui escriu açò, hi ha menys capacitat d’identificar d’on va eixir 
una o una altra idea, raó per la qual es tendeix a citar comparativament més 
els paradigmes analítics i polítics que estan menys presents. Hi ha persones i 
col·lectius que tenen una forta presència al llarg de tot el que es planteja ací. A 
més dels debats amb les companyes de la Fundació dels Comuns, cal destacar 
l’empremta de l’Eje de precariedad y economía feminista, el grup de feminismes 
de Desazkundea, la Mesoamericanas en resistencia por una vida digna, el grup 
de deute de la Comisión de Feminismos-Sol (15M Madrid), Silvia L. Gil, Yayo 
Herrero, Cristina Carrasco, Antonella Picchio, Sara Lafuente Funes i Judith 
Flores Chamba. Així com, particularment per a les nocions de decreixement, la 
lectura de Giorgos Kallis et al. (eds.), Decrecimiento. Un nuevo vocabulario para 
una nueva era, Barcelona, Icaria, 2015; disponible en internet.
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lectura es caracteritza, primer, per considerar que vivim en un sis-
tema complex que es construeix sobre la intersecció de múltiples 
eixos de desigualtat: que és capitalista, però també heteropatriar-
cal, racialment estructurat, (neo)colonial, mediambientalment 
depredador… Allò que, a vegades i per acurtar, denominem eixa 
Cosa escandalosa, parafrasejant Donna Haraway.4 I afirmem que 
eixa Cosa escandalosa és biocida, s’erigeix sobre una contradic-
ció estructural i irresoluble entre la lògica del benefici o lògica 
d’acumulació de capital —eix estructurador del sistema— i la vida, 
entre el mantra del «creixement» constant i el sosteniment de la 
vida.5 Aquesta contradicció és amb la vida humana i amb el pla-
neta, amb el conjunt d’allò viu. Segon, considerem que aquesta 
Cosa escandalosa travessa una crisi multidimensional o civilitza-
tòria. Aquesta noció de crisi sistèmica, llançada des de diverses 
perspectives, capta la idea que el món està en transició. Aquesta 
transformació es mira amb diversos èmfasis, abasts temporals i 
geogràfics: des dels esforços per comprendre la fallida de processos 
vitals hui, fins als intents de visualitzar les tendències històriques 
de molt llarg abast. Des de l’afirmació que déu està morint, en la 
mesura en què les religions agràries —basades en la idea d’un déu 
extern i en la comprensió del món en dos pisos: el sobrenatural i 
el natural— estan morint,6 fins a les afirmacions de l’ecologisme 

4  El que es defineix com a «Sistema de Dominació Múltiple» en Gonzalo 
Fernández et al., Cooperació internacional i moviments socials emancipadors: bases 
per a una trobada necessària, UPV/EHU-Hegoa, 2013; disponible en Internet.
5  La idea d’aquest conflicte està desenvolupada en Amaia Pérez Orozco, 
Subversión feminista de la economia, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014; ací 
ens limitem a partir del supòsit de la seua existència.
6  Un recorregut per la història de la humanitat lligada a l’ús de l’energia 
es troba en Ramón Fernández Durán i Luis González Reyes, En la espiral de 
la energía, Màlaga, Libros en Acción / Baladre. Una anàlisi històrica de les 
dimensions heteropatriarcals del capitalisme es troba en Silvia Federici, Caliban 
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social que la cresta de l’ona de l’ús dels combustibles fòssils obliga 
a transformacions radicals en un sistema econòmic basat en el pe-
troli abundant i barat: el decreixement —entés en un sentit molt 
tangible com a contracció— de l’esfera material és ja un fet, no 
una opció moral.

Aquesta noció de canvi significa que la correcció del sistema 
és ja impossible —si és que alguna vegada va ser desitjable. La 
pregunta no és si volem que el món canvie, perquè el canvi serà sí 
o sí. La pregunta és si ens en volem fer càrrec, assumir el profund 
esforç analític i polític que puga permetre que aquest ens porte a 
paratges més encoratjadors. I la resposta que alenava el seminari 
i que subjau a aquesta publicació és que sí que ens en volem fer 
càrrec.

El projecte civilitzatori que s’ha vingut imposant globalment 
des de la colonització d’Àfrica, Àsia i Amèrica ha fracassat perquè 
no ha aconseguit establir les condicions de possibilitat i sostenibi-
litat de la vida, entesa aquesta com a vida humana i no humana, 
la vida de totes.7 El repte és «fracassar millor» (Jorge Riechmann, 
2013). Perquè la transició inevitable no té eixida única i pot con-
duir-nos a llocs molt diversos. El decreixement de l’esfera mate-
rial pot tindre una eixida ecofeixista: conflictes territorials i socials 

i la bruixa: Dones, cos i acumulació primitiva, Barcelona, Virus, 2018.
7  Evitar el sexisme en el llenguatge és difícil, encara més difícil és escapar del 
binarisme heteronormatiu. L’ús de la x és una manera d’exercir la «desobediència 
lingüística» en els casos en què els genèrics no són possibles o bé quan es vol 
emfasitzar el caràcter plural —actual o desitjat— en termes d’identitat sexual 
i de gènere del conjunt social al qual ens referim; vegeu Beatriz P. Repes i 
Paula Pérez-Rodríguez, «Norma lingüística e ideología», Diagonal-blogs. Vidas 
precariass, 13 de juliol de 2013; disponible en línia. Des de l’editorial hem 
estimat que en català l’ús de la x en aquest sentit no és possible i, seguint la 
nostra línia editorial, hem utilitzat el femení genèric.
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pels recursos, l’apropiació d’aquests en mans dels qui posseeixen 
el poder econòmic i militar. La crisi multidimensional pot derivar 
en la generalització i l’agreujament dels mals viures desigualment 
repartits i, pitjor encara, en la seua legitimació i naturalització. 
Com afirma Silvia L. Gil parlant de Mèxic en tant «experiència 
incommensurable de violència, mort, desaparicions, tortures: la 
vida realment no val res»: «i si Mèxic, en lloc d’un punt i apart en 
la història, fora el model al qual tendim? La definitiva anul·lació 
de qualsevol límit a l’acumulació de benefici, que implica instau-
rar com a norma l’excepció permanent, i que l’existència de la 
majoria no valga res» (Silvia L. Gil, 2015).

El repte és evitar aquest horitzó distòpic. Més encara, l’aposta 
és aconseguir que de l’enfonsament de l’actual projecte civilitza-
tori emane un projecte col·lectiu que possibilite la vida en comú. 
En paraules de Yayo Herrero, el tot és «celebrar el fracàs» (ibídem, 
2015). Creiem que és possible aconseguir un sistema que pose la 
vida en el centre i que per a això són imprescindibles —i facti-
bles!— polítiques que posen la vida en el centre.

Quines labors per a nosaltres?

La urgència és fer-se càrrec del trànsit inevitable. Davant aques-
ta situació, quines són les labors que ens toca assumir? Flota en 
aquesta pregunta una altra prèvia: qui som aquest nosaltres? L’es-
querra, si és que volem mantindre una certa noció d’esquerra com 
a referent polític?8 Les noves apostes d’assalt institucional? Aque-
lles mirades crítiques que mal que bé comparteixen a grans trets el 
diagnòstic anteriorment descrit? Sense detindre’ns a definir aquest 

8  Qui escriu això subscriuria aquesta aposta, entenent l’esquerra en el sentit 
en què la defineix Zygmunt Bauman, «Has the future a left?», Soundings, núm. 
35, 2007; disponible en línia.
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nosaltres, partim d’ell —i anem construint en el camí? En aquest 
text argumentem que les labors per a les mirades d’esquerres són 
tres, en la nostra opinió: repolititzar el debat, marcar-ne les línies 
roges i situar-lo, finalment, en la via del decreixement ecofemi-
nista.

Repolititzar un debat ineludible

En primer lloc, s’ha tornat urgent la labor de reconéixer, democra-
titzar i repolititzar el debat sobre cap a on transitem, és a dir, cap 
a on volem dirigir el canvi inevitable. Afirmen Giorgios Kallis et 
al. que el consens sobre el desenvolupament —aquell projecte hui 
fet miques en el marc de la crisi sistèmica— «que va abastar tot 
l’espectre polític d’esquerra i dreta, també darrere del teló d’acer, 
va buidar la política abans que ho fera el neoliberalisme» (2015: 
47). La mateixa idea de la «fi de la història» implica que la discus-
sió política és innecessària atés que no hi ha una història alterna-
tiva. Ara es tracta de revertir aquest mecanisme. Repolititzar no 
significa fer polític alguna cosa que prèviament no ho era, perquè 
aquella inexistència d’històries alternatives mai va ser certa, sinó 
visualitzar-les i democratitzar el debat sobre per quines d’elles vo-
lem apostar com a conjunt social. Es tracta, per tant, d’explicitar 
una discussió política omnipresent però vetlada i d’aconseguir que 
es done en termes de democràcia radical o, com dirien Carlos 
Alonso Reynoso i Jorge Alonso Sánchez (2015), en termes «de-
moeleuthèrics», entenent que la mateixa noció de democràcia és 
part d’aquest projecte civilitzatori en crisi, que porta en si mateixa 
l’exercici del poder d’«els de dalt» i que la contraproposta política 
passa per establir formes d’autonomia d’«els de baix», les de baix, 
diríem en aquest text.
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Marcar línies roges

En segon lloc, és imprescindible establir línies roges en el debat. 
Per molt que parlem —o precisament perquè parlem— de demoe-
leuthèria radical, el debat no pot donar-se sobre una pàgina en 
blanc o sobre qualsevol coordenada. Podem dir que hi ha tres lí-
nies roges per a la discussió. Una és la relativa a l’objecte mateix 
del debat: es tracta d’una discussió sobre la vida i no sobre com 
recuperar el creixement, sobre com aconseguir un desenvolupa-
ment més sostenible o sobre com generar més ocupació. No és un 
debat sobre els coms, sinó, en primera instància, sobre els quès: a 
què diem creixement i desenvolupament, per a què volem treba-
llar. En definitiva, quina vida està al darrere dels mecanismes que 
establim per a fer-la —o no— possible. I és un debat sobre la vida 
en comú, no sobre la felicitat individual, ni sobre el sumatori de 
felicitats individuals.

Per això, la labor crítica en aquest moment de transició és 
aconseguir que d’aquest debat repolititzat emane un horitzó de 
transició compartit. A aquest horitzó utòpic que vaja construint 
ací i ara el que algunes denominen topies és al que proposem dir 
bon viure. No es tracta de la cerca de models alternatius tancats i 
amb manual d’instruccions, sinó de tindre un escenari de trànsit 
compartit, al plantejament del qual li podríem dir eixos de trans-
formació, que inclouen un conjunt de criteris eticopolítics i de 
moviments estratègics capaços de guiar aquest trànsit. Voldríem 
agafar la idea de bon viure d’Amèrica Llatina sense apropiar-nos 
d’ella, sense fer un nou exercici (neo?)colonial d’espoliació dels 
sabers i apostes vitals dels pobles i territoris entorn del bon viure, 
viure bé o bon conviure —males traduccions de conceptes indí-
genes com sumak kawsay en quítxua, summa q’falseja en aimara 
o lekil cuxlejal en tzeltal. I també sense idealitzar els processos 
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d’institucionalització d’aquesta aposta en països com Bolívia o 
l’Equador. Voldríem usar la noció de bon viure amb voluntat de 
renovació, d’usar paraules noves per a anomenar mons possibles, 
com afirma David Casassas. I amb voluntat de descentrament, de 
mirar al centre de la bèstia —d’una estructura de poder (neo) colo-
nial— des dels seus marges. Descentrar Europa, descentrar l’Estat 
espanyol aprenent a mirar-nos des d’Abya Yala.

Si la primera línia roja passa per establir el contingut i sentit úl-
tim del debat, la segona línia roja parla de la mateixa comprensió 
de la vida comuna sobre la qual debatre. Aquest projecte fracassat 
comprén la civilització com la ruptura progressiva d’allò que ens 
lliga a la materialitat de la naturalesa, d’altres cossos i del nostre 
propi cos. Civilitzar-se, desenvolupar-se, progressar és acostar-se 
a l’ideal d’autosuficiència. Enfront d’aquesta noció cal establir la 
idea que la vida és sempre vulnerable: és possible, però no segura; 
la vida «és» si es posen les seues condicions de possibilitat i s’ha-
bita un entorn viu. Entenem la vulnerabilitat9 com la condició 
bàsica de l’existència que ens lliga entre diferents éssers vius, que 
implica que tot sistema socioeconòmic siga sempre una realitat 
d’interdependència i ecodependència.10 No parlem de la vida hu-
mana en escissió de la vida del planeta; ni de les vides concretes, 
sinó d’allò viu. Per això mateix hi ha els qui prefereixen parlar de 

9  Sobre vulnerabilitat, pot veure’s Judith Butler, Marcs de guerra. Quines vides 
plorem?, Barcelona, Angle Editorial, 2019. Una lectura feminista filant amb 
debats polítics actuals és Silvia L. Gil, «Ontología de la precariedad en Judith 
Butler. Repensar la vida en común», Éndoxa. Séries filosóficas, núm. 34, 2014, 
pàg. 287-302; disponible en línia.
10  Una estupenda explicació d’aquestes dues condicions pot veure’s en el vídeo 
«Decrecimiento en un minuto», d’EkologistakMartxan, Desazkundea, Paz con 
Dignidad, Bizilur, Coordinadora de ONGD d’Euskadi, ESK, Ingenierías sin 
Fronteras País Vasco, REES Euskadi i Mugarik Gabe; disponible en línia.
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sostenibilitat de les vides.11 La vulnerabilitat, en tot cas, no entesa 
com despotència o feblesa, sinó com un element fonamental a 
celebrar perquè ens permet sentir-nos en connexió amb la resta, 
afectades pel que succeeix més enllà de la nostra pròpia pell… i en 
ella també. Com afirma Silvia L. Gil (2013):

Per a mantindre la doble dimensió de la vida comuna com una 
cosa a descobrir i a construir […] és necessari deixar que la polí-
tica es veja travessada per la vulnerabilitat. Això ens permet en-
tendre el món d’una altra manera: no ho sabem ni ho podem tot. 
Però també és necessari que la vulnerabilitat es veja travessada per 
la política. Percebre la finitud del ser és la condició per a no clau-
surar el sentit de la realitat; és el que ens permet produir desplaça-
ments inesperats. I aquesta és la forma en la qual la vulnerabilitat 
es torna potència, no com allò que ho pot tot, sinó com allò que, 
sabent que no ho pot tot, és capaç d’inventar nous sentits de vida.

Entenem la vulnerabilitat com una condició que, a diferència de 
la precarietat, és inesquivable. En parlar de precarietat vital ens 
referim a la inseguretat en el gaudi sostingut de les condicions 
que fan certa la vida. La precarietat sorgeix, precisament, de la 
negació de la vulnerabilitat. En negar-la, no establim mecanismes 
col·lectius per a fer-nos-en càrrec, sinó que la deixem a l’atzar dels 
mitjans privadament disponibles. És aleshores quan es generen 
les situacions de precarietat, perquè ens manca la xarxa sobre la 
qual sostindre’ns. Es tracta, en definitiva, d’una precarietat polí-

11  Aquest plantejament, en concret, i molts altres que recorren aquestes 
pàgines, beuen de les discussions mantingudes en l’Eje de precariedad y 
economía feminista que va sorgir de la Quincena de lucha feminista A por 
todas en 2014.
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ticament construïda. Per això, des de l’Eje de precariedad y eco-
nomía feminista afirmem: «Som vulnerables, però no volem ser 
precàries» (2015).

La tercera línia roja implica marcar dos criteris eticopolítics 
irrenunciables a l’hora de debatre sobre la vida en comú, sobre el 
bon viure com a aspiració col·lectiva. Allò que definim com a bon 
viure ha de ser possible per a totes, no pot implicar aspiracions 
que passen per la despossessió o la negació d’aquestes aspiracions 
a altres subjectes. La universalitat és, per tant, definitòria del bon 
viure. Ara bé, parlar d’universalitat no implica afirmar que ha-
guem de tindre un únic debat mundial del qual emane una noció 
homogènia i tancada del bon viure. En aquesta línia, afirmem que 
el segon criteri ètic irrenunciable és el de la singularitat, que supo-
sa reconéixer la diversitat de formes de vida: diversitat funcional, 
sexual, de gènere, ètnica, religiosa… Reconeixement de la diver-
sitat i garantia de la possibilitat d’expressar-la i viure-la assegurant 
que no derive ni en desigualtat, ni en un procés homogeneïtzador 
del diferent.

Per la via del decreixement ecofeminista

I la tercera labor que ací s’apunta és plantejar el trànsit cap a aquest 
bon viure com un caminar per la via del decreixement ecofeminis-
ta. Hi ha múltiples maneres d’entendre el decreixement que, d’al-
tra banda, tampoc és una nomenclatura consensuada. Més que 
elaborar una espècie de teoria única del decreixement, la mateixa 
noció va reconfigurant-se amb la incorporació de diverses pers-
pectives crítiques. Com afirmen Herrero i González Reyes: «La 
proposta del decreixement constitueix un corrent de pensament 
amb orígens molt diversos que defensa la necessitat d’abandonar 
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la lògica que sosté el model de vida occidental» (2011: 37). Dins 
de l’ampli espectre del decreixement hi ha, per tant, una part de 
reacció, però també de proposta: «Representa també una direc-
ció desitjada, en la qual les societats consumiran menys recursos i 
s’organitzaran i viuran de maneres diferents a les actuals» (Giorgos 
Kallis et al., 2015: 38).

En aquest text, en parlar de decreixement estem afirmant que 
la construcció d’una responsabilitat col·lectiva sobre el bon viure 
passa inevitablement per caminar en sentit contrari a l’actual: per 
detindre el creixement de l’esfera material i l’expansió de la lògica 
d’acumulació —és a dir, del creixement. Dit en altres paraules: el 
decreixement és una manera de referir-nos al fet que, per a poder 
acostar-nos a un horitzó compartit de bon viure, la transició ha de 
realitzar una ruptura frontal amb la lògica d’acumulació sobre la 
qual pivota aquesta Cosa escandalosa hui, i que instal·la un atac 
irresoluble i profund a la vida, a allò viu. No és un concepte en si 
mateix irrenunciable,12 però sí que es planteja com a imprescindi-
ble la ruptura directa amb la societat del creixement. Decreixement 
ecofeminista és un nom possible, entre altres, per a referir-nos a 
aquesta transició que puga portar-nos al bon viure mitjançant el 
diàleg horitzontal entre diverses perspectives crítiques.

I per què ho qualifiquem com a ecofeminista? De nou, aquesta 
és una nomenclatura que pretén captar elements crítics a tindre 
en compte però no encapsular cap tipus de veritat absoluta. Amb 
aquest concepte es busca recollir les crítiques punyents a la idea 
de producció i de creixement13 abocades des de l’ecologisme i des 

12  Hi ha, per exemple, els qui prefereixen parlar d'antidesenvolupisme, com 
les companyes del projecte Barata. Alisa del Re expressa la seua incomoditat 
amb el terme decreixement, entre altres motius, perquè és un «concepte trist».
13  En usar aquest tipus de conceptes ratllats ens referim a paraules que són 
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del feminisme, així com, de manera vinculada, la denúncia d’un 
conflicte irresoluble entre el creixement i la vida: tant la vida del 
planeta tal com existeix hui dia, com la vida humana en el seu 
sentit holístic —totes les vides en la seua diversitat i totes les di-
mensions del fet de viure. Es vol, així mateix, fer referència a la 
imperiosa necessitat de diàleg horitzontal entre diverses mirades 
crítiques, sense pretendre que cap d’elles posseïsca una veritat ab-
soluta capaç de contindre o suplantar la resta, sinó apostar per la 
proposta feminista de veritats parcials que es contagien mútua-
ment. L’ecologisme i el feminisme són perspectives que no poden 
faltar, però hi ha moltes altres igualment imprescindibles que no 
estan contingudes en la referència a l’ecofeminisme. Especialment 
rellevant és l’absència d’esment als plantejaments decolonials. El 
decreixement, com a plantejament que sorgeix des del centre ma-
teix del poder exercit per la lògica d’acumulació, ha de buscar 
des del primer moment descentrar-se, qüestionar-se des de fora i 
aprendre del Sud global.14

d’ús habitual, però el significat del qual considerem que és en si mateix un 
parany. La idea de conceptes ratllats ve de Jacques Derrida, encara que en fem 
un ús poc ortodox.
14  No significa això que des del Sud global no es parle de decreixement; 
així, per exemple, la Xarxa de Decreixement que funciona des de 2007 a 
Mèxic (http://decrecimientomexico.blogspot.com.es/). No obstant això, 
en Abya Yala —territori que és més pròxim a aquest text— la crítica frontal 
al desenvolupament —i al creixement com a consubstancial a aquest—, ha 
pres més habitualment la forma de l’aposta pel bon viure. Sobre feminisme 
decolonial, pot veure’s Yuderkis Espinosa et al. (eds.), Tejiendo de otro modo: 
Feminismo, epistemología y apuestas decoloniales en Abya Yala, Cauca, Editorial 
Universidad del Cauca, 2014. Sobre economia feminista i decolonialitat, 
vegeu Natalia Quiroga, «Economía feminista y decolonialidad, aportes para la 
otra economía», Voces en el Fénix, 2014. Sobre resistències, vegeu Colectivo 
Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, La vida en el centro y el 
crudo bajo la tierra. El Yasuní en clave feminista, Quito, 2014.



23

Mesures de resistència i transició

La pregunta «quines polítiques per a la vida» se situa, per tant, 
en un context de trànsit que hem de repolititzar de cara a acon-
seguir una utopia col·lectiva respecte a quin és el bon viure al 
qual aspirem i caminar cap a ell per la via de la ruptura frontal 
amb la societat del creixement i del benefici, la via del decreixe-
ment ecofeminista. L’argument central d’aquest text és que, per a 
això, requerim la posada en marxa d’una multiplicitat d’apostes i 
mesures que podem categoritzar en dos tipus. D’una banda, les 
mesures de resistència enteses com aquelles que intenten defensar 
els «fores» de la lògica d’acumulació que encara existeixen; dimen-
sions de la vida que no cobrim acudint als mercats capitalistes; 
persones que els habiten de manera parcial; molts llocs del món 
on la vida es continua resolent, fonamentalment, fora dels cir-
cuits capitalistes… D’altra banda, les mesures de transició que 
sorgeixen ja des dels «dins». Podria argumentar-se la necessitat de 
definir un tercer tipus: les mesures transformadores. Creiem, no 
obstant això, que la mateixa resistència ja és una defensa de formes 
transgressores enfront d’allò que s’intenta imposar i que: «Moltes 
de les resistències […] desemboquen en propostes concretes de 
societats diferents i també en utopia» (Mesoamericanas en Resis-
tencia por una vida digna, 2014: 11). De manera similar, definim 
la noció de transició com allò que aconsegueix construir maneres 
i vides diferents.
 
 
Resistir a l’avanç de la lògica d’acumulació

Les mesures de resistència impliquen evitar l’expansió de la lògica 
d’acumulació, evitar l’expansió de la frontera de la mercaderia com 
a procés material —per exemple, la despossessió dels comuns— i 
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simbòlic —per exemple, la mercantilització de noves dimensions 
de la vida íntima. De manera clau, aquestes mesures de resistència 
passen per frenar tres processos: el (neo)extractivisme, les privatit-
zacions i la mercantilització de la vida íntima i biològica.

L’extractivisme s’entén com un «mecanisme de saqueig i apro-
piació colonial i neocolonial» basat en «aquelles activitats que re-
mouen grans volums de recursos naturals que no són processats 
(o que ho són limitadament), sobretot per a l’exportació […], una 
modalitat d’acumulació que va començar a forjar-se massivament 
fa 500 anys [amb] la conquesta i la colonització d’Amèrica, Àfrica 
i Àsia» (Alberto Acosta, 2012: 85). El mateix autor planteja que 
el neoextractivisme s’entén com una «versió contemporània» de 
l’anterior, promoguda pels mateixos governs dels països del Sud 
global, específicament per governs de tall progressista que plante-
gen derivar els beneficis per al benestar social.15 El (neo)extracti-
visme es fonamenta en una expansió material de la frontera de la 
mercaderia, que va incorporant noves zones geogràfiques i nous 
ecosistemes a la lògica d’acumulació de capital, tant si el capi-
tal està en mans privades com si està en mans de l’estat. Si bé el 
neoextractivisme colpeja amb major duresa al Sud global, els paï-
sos del centre —particularment aquells que estan vivint un procés 
de periferització— no estan ni molt menys al marge, com a exem-
ple, el fracking n'és un cas eloqüent.16

15  El debat sobre les continuïtats i discontinuïtats de tots dos models és fort; 
però, en general, pot concloure’s que «el neoextractivisme és part d’una versió 
contemporània del desenvolupisme pròpia d’Amèrica del Sud, on es manté 
el mite del progrés i del desenvolupament sota una nova hibridació cultural i 
política» (Eduardo Gudynas, «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. 
Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en DDAA, 
Extractivismo, política y sociedad, Quito, CAAP i CLAES, 2009, pàg. 221).
16  Vegeu, per exemple, Elvira Cámara i Samuel Martín-Sosa, «Fracking: 
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Un segon element clau de resistència consisteix a fer front a la 
despossessió de béns comuns i a la privatització d’empreses i ser-
veis públics, per tal d’evitar que es constituïsquen com a nínxols 
de negoci aquelles dimensions del benestar que anteriorment s’ha-
vien considerat responsabilitat pública. Dins d’aquestes mesures, 
entren, sense cap mena de dubte, els processos de resistència als 
tractats de lliure comerç, amb especial actualitat la negociació de 
l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió (TTIP).17

Un tercer element és el relatiu als mercats emergents o po-
tencials. Ens referim ací a aquelles dimensions de la vida que no 
s’havien constituït, fins al moment, ni com a terreny de negoci 
ni com a terreny d’incidència pública i que ara són susceptibles 
de fer-ho arran de canvis tecnològics —per exemple, les tecno-
logies de la reproducció assistida— o culturals —per exemple, la 
ruptura amb el familiarisme, que legitima socialment l’externalit-
zació de l’atenció a persones majors en situació de dependència. 
Podem dir que ja arribem tard a alguns àmbits. Per exemple, a la 
proposta d’evitar l’entrada de la lògica d’acumulació en l’àrea de 
l’atenció a les situacions de dependència. En concret, en el cas 
de l’Estat espanyol, l’aprovació de la Llei de Dependència hauria 
sigut un bon moment per a definir aquest àmbit com un sector 
estratègic i recuperar la idea de la conveniència que aquests sectors 

resumen de 2014 y perspectivas para 2015», El Ecologista, núm. 84, 2015.
17  Pensar els pobles europeus com la part feble dels nous tractats de lliure 
comerç és una manera de reconéixer el procés de periferització que estem 
vivint: ja no som la part privilegiada que qüestiona l’impacte sobre uns altres 
de les polítiques fetes des dels països que habitem. I aquest és un pas clau a 
l’hora de reconéixer el fracàs del somni del desenvolupament: els qui ens créiem 
desenvolupats, ens en quedem fora. Però companyes centreamericanes en el V 
Congrés d’Economia Feminista (Universitat de Vic, 2-4 de juliol de 2015), ens 
urgien a continuar estant alerta davant els duríssims impactes que continuen 
tenint tractats de lliure comerç signats per Europa com a part privilegiada.
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romanguen com a monopolis públics, com a terrenys vedats a 
l’ànim de lucre.18 No obstant això, estem encara a temps de deba-
tre quin tractament volem donar a la reproducció assistida, amb 
totes les noves possibilitats d’acció que s’estan obrint en aquesta 
matèria. Està sobre la taula el debat de com aconseguir que aques-
tes tecnologies servisquen al propòsit d’un bon viure en termes 
d’universalitat i singularitat, en comptes de constituir-se en font 
de noves estratificacions socials. Més encara, està obert el debat 
de com actuar enfront de les noves bioeconomies que impliquen 
la mercantilització d’éssers vius, de parts del cos i/o de processos 
biològics: assumir-ne l’entrada en l’àmbit dels mercats capitalistes 
i plantejar accions en el seu propi llenguatge, com la promoció de 
patents lliures? Resistir des de fora, negant-se a la legalització de 
nous mercats com el de ventres de lloguer? En tot cas, en parlar de 
resistències i particularment en aquest terreny, és crucial no perdre 
de vista que els límits entre dins i fora no són en absolut nítids, 
com a mostra el mercat de donació d’òvuls, paradoxal expressió 
que il·lustra amb claredat la complexitat de la realitat a la qual ens 
enfrontem.19

Reforma o revolució? Transició

A més de mesures de resistència, és crucial implementar mesures 
de transició. Afirmar que estem en trànsit implica assegurar que ja 
no hi ha una disjuntiva reforma/revolució. La qüestió a dilucidar 
no és si defensem o no l’Estat del benestar. Tota defensa dels me-

18  Un interessant recorregut sobre l’aprovació d’aquesta llei està en Alba 
Artiaga, Producción política de los cuidados y de la dependencia: políticas públicas 
y experiencias de organización social de los cuidados, Tesi doctoral, Madrid, 
UCM, 2015.
19  Totes les reflexions sobre bioeconomies ací contingudes estan basades en el 
treball de Sara Lafuente (vegeu la bibliografia).
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canismes existents hui dia ha de fer-se des de la consciència que 
estem caminant cap a una altra configuració socioeconòmica. I 
viceversa, tota proposta de ruptura que fem ha de plantejar-se des 
de la consciència que la fallida ja s’està produint: la qüestió és cap 
a on caminen. Podríem dir que són mesures de transició aquelles 
que sorgeixen des del si de la bèstia, en el marc d’allò existent. 
Actuen des de dins de les institucions socioeconòmiques que giren 
entorn del vòrtex de la lògica d’acumulació —aquelles que són 
part constitutiva del sistema en crisi— o, si més no, sense requerir 
una ruptura frontal amb elles. Però aconsegueixen un doble ob-
jectiu simultani: responen a les urgències alhora que estableixen 
les bases d’un canvi sistèmic. Respondre a les urgències passa per 
una triple actuació relacionada amb les tres dimensions que cons-
titueixen el que des d’alguns àmbits s’ha denominat com a crisi 
de reproducció social: desprecaritzar la vida, revertir les situacions 
d’exclusió i revertir el procés d’hipersegmentació social. El canvi 
sistèmic que es voldria assentar passaria per desmuntar aquesta 
Cosa escandalosa a fi d’anar establint una responsabilitat col·lecti-
va sobre el bon viure. Ni més ni menys...

Al contrari del que succeeix amb les mesures de transició, que 
resulten molt difícils d’exemplificar, oferir exemples de mesures 
reformistes en el sentit clàssic de pedaços perpetuadors del sistema 
que genera el problema, és una tasca senzilla. El cas de dedicar 
ingressos públics per a subvencionar una gran constructora que 
duga a terme l’enèsima autopista i així generar ocupació amb la 
qual la gent puga pagar la lletra de l’automòbil seria un cas clar de 
roda de l'hàmster. Com eixir-nos-en d’ella?

Com distingir una mesura de transició d’una altra que puga 
suposar un mer pegat o, pitjor encara, un mecanisme de conso-
lidació del sistema que volem transformar? Sense pretendre, en 
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absolut, dilucidar una qüestió com aquesta, ací plantegem algunes 
preguntes que creiem que ens poden servir per a testar el potencial 
de canvi sistèmic que conté una mesura donada.20 Abans d’endin-
sar-nos, assenyalem que no ens referim només a polítiques públi-
ques, sinó a un ventall més ampli del que podríem denominar me-
sures públiques, atenent també iniciatives de tall més comunitari 
i/o autogestionat. Són aquelles que afecten el terreny generalment 
reconegut com allò polític, en l’àmbit d’allò públic.

També és necessari apuntar que no pot haver-hi criteris prede-
finits que ens demarquen si estem d’un costat o d’un altre, si es 
tracta de transició o de pegat. La valoració ha de fer-se de manera 
situada i per part de la mateixa gent protagonista. Un clar exemple 
és el dels programes de transferències condicionades pels ingres-
sos, tan estesos a Amèrica Llatina. Hi ha els qui els defensen com 
una mesura d’emergència enfront de la feminització de la pobresa; 
per a la majoria la valoració és ambivalent i en depén de l’articula-
ció concreta (vegeu aquests debats en Corina Rodríguez Enríquez, 
2012). No obstant això, a Chiapas el rebuig és frontal: «Basant-se 
en la fam dels pobres, el sistema neoliberal controla i desmobilitza 
políticament la població amb els seus suports» (Mercedes Olivera, 
2007: 67).

Transició o pegats?

A continuació proposem i desenvolupem huit preguntes que pre-
tenen ajudar a distingir les mesures de transició dels pegats fun-
cionals a aquella Cosa escandalosa. No és una llista exhaustiva, 
simplement pretenen contribuir a aquella intel·ligència col·lectiva 

20  Cal assenyalar que no són preguntes dirigides a testar el potencial per a 
atacar les urgències. Aquesta via de qüestionament, imprescindible a l’hora de 
configurar una mesura de transició, no s’aborda ací.
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que és l’única que pot ajudar-nos a definir les «polítiques al servei 
de la vida».

Es fan càrrec de la vida? De quina vida?

D’igual manera que afirmàvem que el debat urgent no tracta dels 
coms, sinó del per a quin d’eixos coms, les mesures de transició 
no tracten de créixer, desenvolupar, progressar o generar ocupació. 
Tracten d’una manera explícita i directa de fer-se càrrec de la vida, 
de la vida en comú; i al seu servei estableixen mecanismes el fi 
dels quals és posar les condicions de possibilitat d’aquesta vida. A 
fi de fer-se càrrec de la vida, es desnaturalitzen els coms heretats; 
ens dotem de força suficient per a qüestionar-los en funció del seu 
impacte en termes vitals; i apel·lem a la valentia i a la creativitat. 
Perquè es tracta de la vida i venim d’un atac sistèmic sobre aques-
ta, el ventall de coms possibles no pot estar prefixat pel possibilis-
me ni la inèrcia.

Ara bé, de quina vida han de fer-se càrrec, de manera explícita i 
directa, les mesures de transició? La vida, com afirmàvem anterior-
ment, és sempre vulnerable. Per tant, tota mesura de transició ha 
d’atendre aquesta vulnerabilitat i, per extensió, l’ecodependència 
i la interdependència. Això implica que no poden considerar-se 
com a tals les mesures que obvien els límits biofísics del planeta i 
no se sotmeten a un criteri de sobrietat en el consum de recursos i 
energia, o siguen indiferents a la generació de residus. De manera 
similar, és crucial reconéixer la interdependència i, en conseqüèn-
cia, plantejar dos objectius que passarien a formar part del procés 
de transició. D’una banda, gestionar la interdependència en ter-
mes de reciprocitat. Això implica, entre altres qüestions, una rup-
tura central amb la figura del «ciutadà xampinyó», aquell que té 
tot el temps i l’energia disponibles per al mercat o per a la res pu-
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blica, i que es basa en l’ocultació d’un matalàs de treballs de cures 
que assumeixen tot allò que qui aspira a l’autosuficiència no pot 
assumir; l’existència d’aquest matalàs i la seua infinita elasticitat 
ha sigut un altre supòsit implícit de les polítiques públiques amb 
el qual cal trencar. D’altra banda, es perfila l’objectiu de gestionar 
la interdependència garantint alhora l’autonomia dels subjectes.

Aquest debat, que pot semblar abstracte, es concreta en infini-
tat de qüestions. Entre altres, en la discussió sobre quin és el sub-
jecte de drets. Des del feminisme hem denunciat que el subjecte 
de drets en l’Estat del benestar era la família nuclear, la qual cosa 
imposava un horitzó en el qual el cap de família accedia, a través 
de l’ocupació, a drets directes, mentre que els seus dependents ac-
cedien a drets derivats de pitjor qualitat. La rebel·lió contra aquest 
subjecte ha passat per proposar la individualització de drets socials 
i fiscals, això és, per exigir que l’estat tinga una relació particular 
amb cada ciutadana al marge dels seus vincles legals o afectivo-
sexuals. Ara bé, ací s’obrin dos debats. D’una banda, quina ha de 
ser la base d’accés a drets: si pot mantindre’s una base contributi-
va, entenent que els treballs de cures no remunerades són també 
contribució, o si han de tractar-se de drets universals. D’acord 
amb la noció d’interdependència, l’aposta ha de passar pels drets 
universals enfront dels contributius. La pregunta és si aquest prin-
cipi general pot mantindre’s en tot cas i circumstància.

El segon debat al qual ens porta la idea d’individualització és 
com evitar que aquesta no s’entenga en termes de radical indi-
vidualitat:21 quina noció d’individualització pot plantejar-se de 
manera que no subjaga l’individu aïllat, autosuficient, neoliberal, 

21  Nancy Fraser fa un recorregut pels «casos [en els quals] l’ambivalència 
del feminisme ha sigut resolta en favor de l’individualisme (neo)liberal»; vegeu 
Fraser, De cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo. Y la 
manera de rectificarlo, 20 d’octubre de 2013; disponible en línia.
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sinó l’«individu en relació» o «subjecte relacional». Aquest debat 
sorgeix, per exemple, a l’hora d’establir drets de conciliació: si 
demanem que el mercat laboral no done per fet que tenim una 
senyora esposa fent-se càrrec de les cures, demanem aleshores per-
misos per a cuidar… a qui? Filles, pares i mares, companyes de 
pis...? Quines xarxes d’interdependència volem reconéixer i com 
fer-ho? El maneig del binomi interdependència/autonomia també 
és complex quan es reivindica el dret a no cuidar. Aquest dret és 
ara com ara clau per a garantir l’autonomia de moltes dones que 
han sigut històricament i social designades com a cuidadores sa-
crificials. Ara bé, constituiria aquest dret part de la nostra aposta 
utòpica del bon viure? En quines condicions? Dret a no cuidar 
entés com el fet que cuidar no siga una obligació en el marc dels 
rols de gènere o de les desigualtats de classe, ni entre en conflicte 
amb el gaudi d’altres drets? El dret a no cuidar tindria cabuda, 
com a dret individual, en una futura articulació de les maneres 
de reconéixer els subjectes en sistemes que hagen trencat amb les 
formes actuals de l’Estat del benestar? És a dir, en fer-nos càrrec 
de la vida en comú, podem continuar mantenint el llenguatge dels 
drets individuals?

Promouen o ofeguen el debat sobre el bon viure?

Si una labor urgent és repolititzar el debat sobre el bon viure que 
està implícit en la transició, tota mesura que posem en marxa ha 
de promoure aquesta discussió. Les preguntes són, si més no, dues: 
quina és eixa vida que mereix ser viscuda de la qual ens volem fer 
col·lectivament responsables? I com posar-ne les condicions de 
possibilitat i sostenibilitat respectant els criteris d’universalitat i 
singularitat?

Sovint, les polítiques públiques i altres iniciatives tendeixen a 
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ofegar el debat, naturalitzant els coms heretats sense qüestionar els 
quès als quals serveixen. Això succeeix amb freqüència en el debat 
sobre el treball. Una mesura de transició no pot limitar-se, per 
exemple, a tindre com a objectiu la generació d’ocupació, sinó que 
ha d’obrir múltiples preguntes que la figura del treball assalariat 
sotmés a la lògica, ritmes i necessitats del procés d’acumulació i 
de la condició d’esclavitud del salari ha mantingut silenciades: per 
a què treballem, què construïm amb el treball, com valorem els 
treballs. Aquestes preguntes, per exemple, han de situar-se en el 
nucli dur dels debats sobre el treball —ocupació!— garantit. Si la 
proposta d’ocupació garantida serveix per a contindre el debat so-
bre els treballs socialment necessaris —és a dir, què és el bon viure 
i quines tasques són consegüentment necessàries per a accedir a 
ell— i sobre la seua valoració, repartiment i organització, aleshores 
no és una mesura de transició. Una condició imprescindible —no 
única— perquè poguera formar part d’una ruta de transició seria 
que afrontara aquestes qüestions.

Succeeix també en el debat sobre la riquesa. La reivindicació 
del repartiment de la riquesa genera nombroses adhesions, però 
ho fa sobre la base de no replantejar a què estem donant aquest 
nom. La riquesa en el marc del capitalisme es mesura per un valor 
de canvi que cada vegada queda més desvinculat del valor d’ús 
d’allò que se suposa que representa, especialment amb el procés de 
financerització de l’economia. La riquesa expressada en diners, en 
la mesura en què els diners funcionen com a mitjà d’acumulació 
i no de mer intercanvi, no és només un mecanisme d’acumulació 
de poder i recursos, sinó que es genera a partir de la concentració 
del poder en mans cada vegada més escasses; dit d’una altra ma-
nera, la mateixa generació de riquesa requereix d’una distribució 
regressiva. Per tant, no podem reivindicar el repartiment de la ri-
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quesa sense obrir el debat sobre què entenem per riquesa, quin és 
el bon viure que volem sostindre —entenent com a riquesa allò 
que en posa les condicions de possibilitat— i sense replantejar els 
mecanismes de generació de la riquesa.

En obrir el debat sobre el bon viure, hem de retindre els criteris 
ètics que, en un començament, qualificàvem com a irrenuncia-
bles. Però, com actuar-hi en conseqüència? L’ecologisme social ha 
deixat en evidència que la noció de benestar associada al desenvo-
lupament no compleix el criteri d’universalitat, ja que la petjada 
ecològica associada excedeix amb escreix la biocapacitat del plane-
ta, en general, i de les geografies on es materialitza aquest desenvo-
lupament, en particular.22 És una manera de vida factible a costa 
de la desigualtat global i de l’espoli de les generacions futures. 
Partint d’aquest plantejament i en un context de profundíssima 
crisi ecològica, es planteja que les maneres de vida sòbries no po-
den deixar-se únicament a l’atzar del voluntarisme. Dit d’una altra 
forma, la simplicitat no pot ser només voluntària. Ha d’obrir-se 
espai per a mesures coercitives que asseguren, per exemple, que el 
consum d’energia fòssil o la generació de residus per part de cada 
subjecte no excedisquen el llindar que permeta complir el criteri 
d’universalitat. Podríem fer un reclam similar des dels feminismes 
quant a l’ús del temps? Els feminismes han evidenciat que el mo-
del de treballador exigit pel mercat laboral, cada dia més reduït a 
la mera faceta de mà d’obra, plenament disponible i flexible per 
a les necessitats del procés d’acumulació, sense necessitats de cu-
res ni responsabilitats sobre les vides alienes, es construeix sobre 
l’existència d’esferes econòmiques invisibilitzades que atenen les 
necessitats i assumeixen les responsabilitats suposadament inexis-

22  Sobre petjada ecològica, vegeu Global Footprint Network http:// www.
footprintnetwork.org/es/
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tents. Dit d’una altra manera, és un model d’èxit econòmic no 
universalitzable en termes d’ús del temps.23 Quines nocions de 
bon viure poden evitar aquesta asimetria en fluxos de temps?

El debat sobre el bon viure està latent cada vegada que es plan-
teja què ha de ser un servei públic garantit des de l’estat: la salut 
forma part del bon viure i ha de ser, per tant, un dret universal? 
És probable que la resposta positiva siga aclaparadorament majo-
ritària. Però, i el transport o estudiar a la universitat? Els serveis 
públics tenen una capacitat universalitzadora gran; el problema 
és la seua escassa capacitat de respondre al criteri de singularitat. 
Com evitar un sistema sanitari que estigmatitze, per exemple, la 
diferència? Les institucions públiques poden jugar un rol actiu en 
un procés de normalització i de càstig de les diferències. Com es 
pregunta Martu Långstrumpf (2013): «És aquest model de sanitat 
pública, que ens tracta com una merda cada vegada que anem a 
una consulta del o la ginecòloga, el que estem defensant al carrer 
amb mareig pa ca ací mareig pa ca allà? Per descomptat, jo no ho 

23  Igual que el sobreconsum d’energia i recursos pot mesurar-se amb el dèficit 
ecològic —en veure en quant excedeix la petjada ecològica d’una població 
la biocapacitat del seu territori—, està sobre la taula la proposta de calcular 
una petjada de cures. Aquesta petjada captaria fluxos de temps: l’absorció de 
temps alié i la cessió de temps de vida propi a altres persones —tot això en 
funció de la capacitat d’entrar en intercanvis de temps recíprocs; dit d’una altra 
manera, no podríem dir que una xiqueta de tres anys té un dèficit de temps 
pel fet que requerisca molt de temps d’atenció d’altres persones. És una idea 
interessant, però que està per elaborar i que, en tot cas, podria servir com a 
indicador aproximat del (des)equilibri de l’intercanvi de temps —l’existència 
de reciprocitat o asimetria en la gestió de la interdependència—, però atesos 
els límits que els feminismes han reconegut com a inherents a tota aposta per 
indicadors quantitatius, tant en el sentit que es construeixen sempre sobre 
consensos polítics —ja que és impossible l’objectivitat com a neutralitat 
valorativa—, com que impedeixen, entre altres coses, captar les vivències 
subjectives dels temps.
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vull».

Promouen o ofeguen la revolució silenciosa?

Les mesures de transició han d’actuar necessàriament en una 
multiplicitat d’àmbits de manera simultània. En concret, han de 
tindre capacitat d’incidència —o, si més no, obrir espai per a la 
incidència— en l’àmbit macro o estructural i en l’àmbit micro o 
particular, així com en l’àmbit material i en l’àmbit simbòlic. A 
què ens referim amb això?

Per estructures materials podem comprendre el repartiment de 
recursos, treballs, temps; el compendi d’institucions polítiques, 
socioeconòmiques, científiques… Mentre que en parlar d’es-
tructures simbòliques comprenem els discursos, els imaginaris, 
els règims de veritat. Aquesta distinció, útil en termes analítics, 
és nefasta quan obri la possibilitat d’esferes d’incidència diferen-
ciades que, a més, tendeixen a mantindre una relació jeràrquica 
entre si. Així, la diferència entre injustícies de distribució —que 
fan referència a les estructures materials i els diferents nivells de 
precarietat vital— i de reconeixement —que fan referència a les 
estructures simbòliques i l’associada constitució d’identitats he-
gemòniques o subjugades— pot resultar útil sempre que no impe-
disca intentar comprendre’n la inextricable connexió, ni derive en 
estratègies unidimensionals.24

Un exemple de la dificultat de combinar totes dues dimen-

24  Vegeu el debat mantingut entre Judith Butler («Merely Cultural», New 
Left Review, núm. 227, 1998, pàg. 33-44) i Nancy Fraser («Heterosexism, 
Misrecognition and Capitalism: A Response to Judith Butler», New Left Review, 
núm. 228, 1998, pàg. 140-150), així com les reelaboracions al voltant de Nancy 
Fraser («La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, 
reconocimiento y participación», Revista de Trabajo, any 4, núm. 6, agost-
desembre de 2008, pàg. 83-99)
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sions està en la disjuntiva paralitzant amb la qual massa sovint ens 
trobem en parlar de com reorganitzar les cures: o bé emfasitzem 
només els aspectes relacionats amb drets, prestacions, etc., o bé 
posem tota la càrrega de la transformació en l’educació. Redistri-
buir o revaloritzar com si foren estratègies excloents. Ara bé, sense 
revaloració no pot haver-hi redistribució: mentre la cura seguisca 
sense valorar-se, qui puga fugirà d’ella. I viceversa, sense redistri-
bució no hi haurà revaloració: qui no cuida, no sap el que costa 
atendre un cos. Tot sistema de cures involucra una certa orga-
nització social de la cura, un conjunt d’escenaris en els quals es 
reparteixen les cures; i una cultura o concepció social de la cura, 
que defineix, abans que res, què és això que cal repartir. O incidim 
en totes dues dimensions, o no podrem efectuar canvis substan-
cials. A més, cal tindre en compte que en les actuals «societats de 
control» apareixen mecanismes que lliguen aquesta doble dimen-
sió i permeten una construcció identitària que s’acomoda en si a 
l’estructura material. Es conformen el que podríem denominar 
«subjectivitats còmplices».25

Tot plegat, implica que qualsevol guia temptativa de la transi-
ció inevitable passa per treballar de manera simultània i intercon-
nectada els diversos àmbits: tan imprescindibles són, per tant, els 
canvis a petita escala, en allò micro, com les transformacions en 
les grans estructures. I no és factible avançar en la redistribució si 
no hi ha alhora una bolcada simbòlica. En la següent taula reco-
llim plantejaments fets en el doble àmbit, material i discursiu.

25  Vegeu Comisión Feminismos-Sol, Dossier deuda, juny de 2013.
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Decreixement
Ecologisme 
social

Feminisme

Quina vida 
(allò sim-
bòlic)

Millor amb menys 
(ruptura amb el 
model d’èxit basat 
en el consum 
mercantil)

Reconeixe-
ment de 
l’ecodepen-
dència

Reconeixe-
ment de la in-
terdependència 
i la vulnerabi-
litat (ruptura 
amb el model 
masculinitzat 
d’autosuficièn-
cia)

Com (allò 
material)

Fer decréixer les 
esferes de mercat 
(capitalista)

Sobrietat i 
redistribució 
de la petjada 
ecològica

Construir 
estructures 
econòmiques 
per a assumir 
la responsabi-
litat col·lectiva 
en la sostenibi-
litat de la vida

Això suposa que els canvis no poden produir-se exclusivament en 
els elements externs o visibles, sinó que han de travessar, així ma-
teix, les construccions internes o invisibles. Simplificant, podem 
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dir que hi ha dues vies clau d’incidència. Pot començar-se des 
d’allò macro per a, des d’ahí, afectar a allò micro. O viceversa, pot 
començar-se des d’allò micro per a afectar a allò macro. De ma-
nera similar, cal començar amb canvis en allò material per a, des 
d’ahí, impactar allò discursiu o des d’allò simbòlic per a afectar 
allò material. Podríem dir que les mesures públiques —sobretot, 
les polítiques públiques— tendeixen a situar-se en les primeres lí-
nies d’incidència: d’allò macro a allò micro i normalment afectant 
a allò simbòlic per mitjà de canvis materials.

Però hi ha un altre tipus d’iniciatives que, sense quedar-se en el 
terreny d’allò estrictament individual, afecten àmbits més micro i, 
des de la seua incidència en les estructures simbòliques, precipiten 
canvis en les estructures materials. Aquest tipus de mesures són 
les que, podríem dir, duen a terme una revolució silenciosa. És la 
política que no s’anomena, la que, sense reconéixer-se com a tal, 
permet la desarticulació dels mecanismes de control. La que des 
de les pràctiques encarnades aposta per la transformació d’ima-
ginaris, estils de vida i relacions de quotidianitat i proximitat. Es 
tracta d’aquelles pràctiques i formes que boicotegen la (re)cons-
trucció quotidiana de les subjectivitats còmplices. Des de la idea 
que les identitats no són fixes ni inamovibles, sinó dinàmiques, 
que es refan en cada gest, en cada pas quotidià, és a dir, des de la 
idea de la performance, podem afirmar que les estructures mate-
rials i discursives que conformen el sistema en crisi es reconfiguren 
cada vegada que es despleguen. Des d’aquest punt, la micropolí-
tica adquireix una importància crucial. Els feminismes han tingut 
particularment èxit a l’hora de promoure aquesta revolució silen-
ciosa, però sovint no tenim ni tan sols noms per a comprendre el 
que succeeix; no es tracta d’una política pública amb el seu des-
plegament de justificacions, fases de disseny, implementació, se-
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guiment i avaluació, procediments prefixats… No obstant això, és 
una política summament eficaç. Tota mesura pública de transició 
ha de promoure la revolució silenciosa o, com a mínim, donar-li 
l’aire imprescindible per a no ofegar-la.

Creen mecanismes per a l’assumpció de responsabilitats asimètriques?

La noció de responsabilitats asimètriques sorgeix de la mateixa 
idea de subjectivitats còmplices. Capta la consideració que ocupem 
posicions desiguals en un sistema profundament jeràrquic i que 
aquestes posicions no són netes, és a dir, que no cal classificar-les 
de manera nítida com a situacions d’opressió o privilegi. Els llocs 
que ocupem cadascú estan estructurats entorn d’una complexa 
xarxa de relacions de poder. A això ens referim en dir que aques-
ta Cosa escandalosa no ens divideix de manera clara entre classe 
obrera i capitalista, 1% i 99%, a dalt i a baix, dones i homes, 
sinó que el que fa és definir un únic subjecte, el BBVAh,26 com 
la vida plenament mereixedora de ser viscuda, de ser sostinguda 
pel conjunt social i de ser rescatada en temps de crisi a costa dels 
mals viures desigualment repartits de la resta. En un cert sentit, 
podríem dir que és el substrat socioeconòmic després de l’aposta 
epistemològica feminista dels coneixements situats. Ara bé, aques-
tes posicions desiguals que ocupem tampoc se’ns imposen de ma-
nera irremeiable, sinó que ens acomodem a elles mitjançant la 
construcció de subjectivitats còmplices.

26  María José Capellín, en la seua participació en el seminari de llançament 
de la campanya organitzada per col·lectius de dones i sindicats per una Llei 
Basca d’Atenció a la Dependència, Bilbo, 13 de maig de 2005, va parlar del 
BBVA: blanc, burgés, home, adult. Ací reprenem aquesta idea afegint l’«h» 
d’heterosexual, per a referir-nos al subjecte blanc, burgés, home, adult, amb 
una funcionalitat normativa, heterosexual, etc.
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Aquest plantejament es visualitza especialment bé en pregun-
tar-nos en quina mesura hem viscut per damunt de les nostres 
possibilitats. Déiem abans que els estils de vida associats al progrés 
i a l’èxit implicaven una petjada ecològica insostenible i un ús del 
temps que tampoc és universalitzable. I això no ha succeït al marge 
de les nostres expectatives vitals, sinó d’acord amb elles. Afirmem, 
per tant, que sí que hem viscut —o aspirat a viure— per damunt 
de les nostres possibilitats, entenent el «nostres» com les de tot el 
conjunt social. Això no significa acceptar lectures culpabilitzado-
res que recorren a aquesta acusació per a imposar mesures d’ajust 
que, en última instància, a més d’un atac a la vida, impliquen la 
consolidació d’un model que genera aquestes mateixes expectati-
ves i desigualtats. Però sí que implica no desentendre’ns d’aquests 
processos, no col·locar-nos en una posició de meres víctimes, sinó 
reconéixer el marge d’agència que tenim per a rebel·lar-nos i per a 
construir unes altres maneres d’estar i de ser. Les responsabilitats 
asimètriques suposen escapolir-se de la dicotomia paralitzadora 
culpable/víctima i reconéixer els marges d’agència associats, entre 
uns altres mecanismes, a la micropolítica anteriorment comenta-
da. Esmentar-les és un punt de partida indispensable per a avançar 
en la desactivació de privilegis.

Ara bé, parlar de responsabilitats asimètriques significa dir, 
precisament, que no totes les persones tenim la mateixa respon-
sabilitat. Pot haver-hi responsabilitats criminals, en la mesura en 
què sostindre unes certes vides s’haja fet a costa de la despulla 
d’unes altres. És el cas, per exemple, de les d’alts directius del sec-
tor bancari. Unes altres responsabilitats poden tindre un grau lesiu 
menor, com les de qui ha especulat amb un segon habitatge. En 
resposta a aquesta responsabilitat també podrien desenvolupar-se 
uns certs mecanismes impositius. Podria parlar-se, així mateix, de 
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qui ha participat en la bambolla immobiliària signant una hipote-
ca abusiva perquè se li ha denegat el dret a l’habitatge. Però, fins i 
tot en aquest cas, pot subjaure un anhel d’accés a la propietat pri-
vada del que, en la transició, caldria acabar redefinint com a béns 
públics. En aquest cas, entenem l’assumpció d’una responsabilitat 
com el fet mateix d’involucrar-se en aquest procés de debat, d’ac-
tivar-se per a evitar l’horitzó distòpic.

L’assumpció de les responsabilitats asimètriques passa, entre al-
tres assumptes, per una deconstrucció de la masculinitat i la femi-
nitat.27 En altres llocs hem argumentat com la matriu heterosexual 
que ens configura com a dones o homes té fortes implicacions 
econòmiques.28 Estableix una doble línia de concatenació: la via 
de la masculinitat, que fila la figura del proveïdor amb l’autosufi-
ciència mitjançant la inserció reeixida en el mercat —via empresari 
de si mateix o consumidor— i amb una ètica productivista de si 
per a si. I la via de la feminitat, que enfila la figura de la cuidadora, 
la dependent de la vida aliena i l’ètica reaccionària de la cura d’im-
molació i sacrifici. Totes dues identitats constitueixen «subjectes 
danyats» i són punts de partida tòxics per a reconstruir el siste-
ma socioeconòmic.29 L’assumpció de responsabilitats asimètriques 

27  Des de l’Eje de precariedad y economía feminista («Un 1 de mayo de 
economía feminista: ¡sucedió en Madrid!», Diagonal-blogs. Vidas precarias, 
22 de maig de 2015) es llancen les següents preguntes per a pensar sobre les 
responsabilitats asimètriques, considerant que aquesta és una clau per a una 
transformació econòmica feminista: «Et sents responsable / culpable / víctima de 
la situació de crisi? Quins són els teus privilegis quotidians? A què renunciaries/
per què lluitaries per transformar la situació?». Alhora, es planteja que una altra 
clau és «Deconstruir el gènere per a eixir de l’economia capitalista».
28  Sara Lafuente i Amaia Orozco, «Economía i (trans)feminismo: retazos de 
un encuentro», en Urko Elena i Miriam Solá (eds.), Transfeminismos. Epistemes, 
fricciones y flujos, Tafalla, Txalaparta, 2013, pàg. 91-108; i Amaia Orozco, cit, 
2014.
29  Expandim a la masculinitat hegemònica la noció de subjectes danyats que 
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passaria, en aquest cas, per endinsar-nos en un procés conscient, 
individual i col·lectiu de deconstrucció del binarisme heteronor-
matiu, amb l’èmfasi en les facetes econòmiques. Ara bé, això no 
significa que totes dues localitzacions tinguen la mateixa respon-
sabilitat. En la de la masculinitat es dona una reconstrucció quo-
tidiana del privilegi amb la qual s’ha de trencar. I això imposa una 
tasca pròpia i quotidiana a cada home, alhora que requereix idear 
mecanismes socials de «correcció de privilegis».

És així mateix cert, no obstant això, que les dones no ocupem 
ni molt menys les mateixes posicions en l’economia, com queda 
summament palés en les cadenes globals de cures. De nou la pre-
gunta és com articular políticament la lluita contra les desigualtats 
múltiples sobre les quals s’articulen aquestes cadenes, alhora que 
reflecteixen el problema compartit —de tint tan capitalista com 
heteropatriarcal— de menyspreu per la cura de la vida. I la noció 
de responsabilitats asimètriques pot ajudar-nos una vegada més, 
ja que implica fer-se càrrec del marge d’agència propi i d’una si-
multània posada en marxa de mecanismes col·lectius, públics, que 
obliguen, si escau, a assumir-les i a desmuntar la reconstrucció 
quotidiana del privilegi.

 
Reverteixen el rol de l’estat?

Com hem afirmat en altres llocs, l’Estat del benestar és l’intent de 

M. Jesús Izquierdo refereix a la feminitat constituïda entorn del que podríem 
dir ètica reaccionària de la cura; vegeu «Del sexismo y la mercantilización del 
cuidado a su socialización: hacia una política democrática del cuidado», Cuidar 
cuesta: costes y beneficios del cuidado, Donostia, Emakunde, 12 i 13 d’octubre 
de 2003.
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conciliar allò irreconciliable: promoure condicions de vida digna 
per al conjunt social en un sistema socioeconòmic que gravita en-
torn de la lògica d’acumulació de capital. Forma, per tant, part del 
sistema en crisi i no és l’horitzó de trànsit…, però sí que podem 
donar suport amb ell a la transició. L’Estat del benestar disposa 
de diversos mecanismes per a incidir en les economies capitalistes 
i està a les seues mans tant escorar-los cap al benefici directe del 
procés d’acumulació com usar-los per a posar-li cert fre, per tal de 
facilitar el procés de sostenibilitat de les vides. Podem classificar 
aquests mecanismes en tres tipus.

D’una banda estan els mecanismes que regulen la intensitat 
del funcionament de la lògica d’acumulació. Ací se situa la regula-
ció dels mercats capitalistes i no capitalistes. Pot desenvolupar-se 
així tant una regulació que beneficie comparativament l’econo-
mia social i solidària, com una altra que, per contra, afavorisca 
la presència de grans corporacions transnacionals. Especialment 
rellevants són les polítiques de preus màxims i mínims, la norma-
tiva mediambiental i la regulació del mercat laboral. En referèn-
cia a això, per exemple, hem argumentat que hi ha dues maneres 
d’exigir responsabilitats sobre les cures a les empreses: a través del 
sistema de cotitzacions en la seguretat social, que s’use després 
per a finançar prestacions que vagen articulant el dret a les cures, 
i mitjançant la regulació d’espais i temps de treball en funció dels 
requeriments de cura de la vida. També s’emmarca ací la regula-
ció que defineix quins àmbits són susceptibles de constituir-se en 
nínxol de negoci i que estipula els mecanismes normatius i legals 
per a possibilitar-ho. Per exemple, el procés de financerització de 
l’economia no s’ha basat en la desregulació dels mercats financers, 
sinó que ha exigit una forta regulació d’aquests, de manera que 
permet l’aparició de nous títols financers summament complexos. 
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En contrast, podria haver-se fet una aposta per la banca pública.

El segon tipus de mecanismes té a veure amb aquells que redis-
tribueixen i afecten a la distribució primària regressiva que es dona 
a través del funcionament dels mercats. En ells, com afirmàvem 
adés, tendeix a produir-se un procés de concentració de la riquesa 
sobre el qual posteriorment pot incidir l’estat. És urgent posar en 
marxa una reforma fiscal progressiva: apostar per gravar més el ca-
pital que el treball i pels impostos directes enfront dels indirectes 
amb un reforçament de la progressivitat dels primers i la introduc-
ció de criteris de gènere en la mateixa definició de progressivitat 
—redistribuir a favor dels treballs no remunerats i evitar el tracte 
de favor als models de gènere i de família normatius.

La tercera via d’incidència passa per l’assumpció de responsabi-
litats directes sobre determinades dimensions del benestar... i què 
s’entén per benestar —en què enllacem amb la pregunta sobre el 
bon viure. Si bé afirmem que l’Estat del benestar mai podrà assu-
mir una responsabilitat plena, atés que es configura en un marc de 
societat en l’epicentre de la qual estan els mercats capitalistes, sí 
que pot, no obstant això, assumir responsabilitats parcials a través 
de la posada en marxa de serveis públics i un altre tipus de políti-
ques: salut, educació, garantia d’ingressos… Hi ha dos temes que 
són matèria clau de discussió hui dia: l’atenció a la dependència i 
l’habitatge.

És clau considerar que el desplegament del capitalisme finan-
ceritzat i neoliberal, així com els programes d’ajust estructural que 
ho han promogut, no suposen una feble, sinó, per contra, una for-
ta presència de l’estat, si bé, absolutament escorada cap als proces-
sos d’acumulació, especialment els que beneficien grans capitals 
transnacionals i financers. Sempre hi ha regulació, sempre hi ha 
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redistribució, l’estat sempre assumeix tasques. Les polítiques neo-
liberals dediquen una despesa ingent —com a tal o per la via de no 
ingressar— a afavorir el procés d’acumulació i a sostindre aparells 
repressius que garantisquen aquest procés i ofeguen el conflicte 
social. La pregunta és, en el marc del conflicte capital-vida, cap a 
quin costat de la confrontació s’inclina l’estat.

Construeixen una responsabilitat col·lectiva sobre el bon viure?

L’exigència que l’estat done un gir radical en la seua orientació 
no és un objectiu en si mateix, sinó un mecanisme que pot acos-
tar-nos al que seria l’aposta última: anar conformant una xarxa 
d’estructures socioeconòmiques demoeleuthèriques en les quals 
s’assumisca una responsabilitat compartida sobre allò que col·lec-
tivament definim com a bon viure. I això requereix incidir en les 
dues parts de l’iceberg socioeconòmic que visualitzem des de l’eco-
nomia feminista. Fan decréixer el poder de la lògica d’acumulació?

És crucial que decresca la rellevància de la lògica d’acumulació 
o del creixement com a eix sobre el qual pivota el conjunt del 
sistema. I això, al seu torn, exigeix anar provocant diverses trans-
formacions. Exigeix l’esmentat gir de cent huitanta graus en la 
inclinació dels mecanismes de l’Estat del benestar. Exigeix, en un 
sentit ampli, el fet de deslligar-nos de l’obligatorietat del creixe-
ment econòmic, i establir una ruptura amb totes aquelles situa-
cions en les quals aquest es configura com a fita de referència, i 
fer una aposta per un sistema d’indicadors alternatius que puguen 
ajudar-nos a llegir l’esdevenir socioeconòmic. Finalment, exigeix 
erosionar el nexe bàsic d’una economia capitalista entre ocupa-
ció, qualitat de vida i consum individual en el mercat. En aquest 
sentit, per exemple, una limitació clau de la renda bàsica és que 
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trenca el nexe entre consum mercantil individual i ocupació, però 
en si mateixa —una altra cosa és si s’acompanya d’una altra sèrie 
de mesures— no trenca el nexe entre qualitat de vida i consum. 
Podríem, fins i tot, afirmar que algunes propostes reforcen aquest 
nexe.

Disposem de multitud de mecanismes per a anar provocant 
un decreixement de la rellevància de la lògica d’acumulació. Des 
d’aquells que ataquen angles hui en el candeler, com l’habitatge —
es pot apostar per l’expropiació de l’habitatge buit, la paralització 
dels desnonaments i la revisió de les clàusules hipotecàries—, a 
aquells que impliquen un debat sistèmic no sols de l’economia ac-
tual, sinó de com s’ha anat configurant —és crucial ací la proposta 
d’una auditoria ciutadana del deute. No obstant això, una pre-
gunta bàsica és a què dedicar tots aquests recursos que arranquem 
a la lògica d’acumulació i convertim en públics.

Socialitzen les cures? Acaben amb les cures?

I és que no es tracta d’aconseguir recursos per a tornar a alimentar 
la roda de l’hàmster, sinó per a eixir-nos-en; per a anar posant-los 
al servei de la construcció d’una responsabilitat col·lectiva sobre la 
sostenibilitat de la vida. I això passa per desprivatitzar i desfemi-
nitzar la responsabilitat sobre les cures. Les cures són, ara com ara, 
l’altra cara del treball assalariat, els treballs residuals del capitalis-
me heteropatriarcal que assumeixen la responsabilitat de sostindre 
la vida en un sistema que l’ataca. Tanquen el cicle econòmic i 
intenten compensar els atacs provocats per la lògica d’acumulació. 
I això ho fan sota una triple condició de privatització —tancats en 
llars heteropatriarcals—, feminització —amb una doble associació: 
simbòlica, a la feminitat hegemònica, material, a la divisió sexual 
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del treball— i invisibilització —fora del debat polític. Sembla crí-
tic, per tant, incidir de manera simultània sobre la part invisibilit-
zada de l’iceberg. I darrere d’aquesta incidència, són dos els movi-
ments estratègics: demoeleutheritzar les llars i socialitzar les cures.

La incidència sobre les llars requereix, abans que res, reco-
néixer-les com a unitat socioeconòmica bàsica i escenari de con-
flicte cooperatiu profundament marcat per codis heteropatriar-
cals. Hi ha companyes que parlen de polititzar la intimitat; no es 
tracta de fer polític un terreny que no ho era, sinó de reconéixer-lo 
i d’abordar-lo com a tal. Cap discussió sobre el sistema socioe-
conòmic pot deixar fora l’àmbit en què, hui dia, es resol l’econo-
mia. A partir d’ací, es perfilen dues tasques clau. Cal reconéixer la 
pluralitat de les formes de convivència existents per a evitar que 
només algunes d’elles obtinguen legitimitat social i normativa i 
puguen, en conseqüència, accedir a drets. Més encara, ha de pro-
moure’s aquesta diversitat i proporcionar els mecanismes que per-
meten l’establiment de famílies lliures. Amb aquest terme volem 
englobar les formes d’organització de la intimitat i allò quotidià 
que es basen en la lliure elecció, però tenen, alhora, capacitat d’as-
sumir compromisos amb el procés i el treball mateix de sostindre 
les vides.

Combinar llibertat i compromís és virtualment impossible en 
el marc d’un sistema socioeconòmic que sobrecarrega de tal forma 
les llars que només és assumible sota la imposició moral de l’he-
teropatriarcat. Per això, aquesta pluralitat requereix descarregar 
aquests últims de nombroses tasques. I això enllaça amb l’aposta 
de socialitzar les cures.

L’altra via d’incidència és la relativa a facilitar i promoure el 
repartiment radicalment equitatiu de treballs i recursos dins de 
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les llars. I reconéixer-les com a escenari de conflicte cooperatiu a 
fi d’evitar les intervencions que actuen sobre elles i siguen enteses 
com a unitats harmonioses, un fet que permetria, o fins i tot fo-
mentaria, el desplegament de relacions de desigualtat intrallar. Po-
dem imaginar mesures d’incidència directa dins de les llars, a més 
dels mecanismes que incideixen fora d’aquestes o que intenten 
afectar el marc de valors? Per exemple, a més de reclamar permisos 
parentals iguals i intransferibles de naixement i adopció, o més en-
llà d’introduir una perspectiva apoderadora en els cursos dirigits 
a cuidadores familiars, podríem pensar en serveis de mediació en 
matèria de repartiment de treballs?

El segon moviment d’incidència en les dimensions invisibilit-
zades de l’iceberg passa per allò que sovint hem definit com socia-
litzar les cures. Què significa això si entenem les cures no com un 
conjunt predefinit de tasques, sinó, en la manera anteriorment 
descrita, com aquell matalàs de composició i volum tremenda-
ment flexible que exerceix l’altra cara del treball assalariat? Signifi-
ca revertir la tendència a delegar les cures sobre la base d’eixos de 
desigualtat. Hem argumentat que els sistemes de cures injustes, 
que estan en la base dels models de mal desenvolupament social-
ment insostenibles, tenen com a característica definitòria la gestió 
de les cures —expressió mateixa de la interdependència— en ter-
mes d’asimetria i de desigualtat. Revertir aquest procés passa per 
traure fora de les llars moltes de les tasques que hui es donen en 
el seu si. D’una manera clau, les que impliquen respondre a les si-
tuacions en què la vulnerabilitat de la vida és més acusada: l’aten-
ció a la infància i la promoció de l’autonomia per a les persones 
amb una funcionalitat no normativa, així com per als qui viuen 
situacions de dependència lligada a l’edat. Socialitzar les cures im-
plica, aleshores, construir formes públiques de resposta a aquestes 
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situacions.

Hi ha una altra sèrie de tasques que poden quedar dins de les 
llars: aquelles relacionades amb la cura del propi cos. És a dir, 
l’atenció quotidiana de la vida no pot ser una tasca de la qual 
ens desentenguem perquè aleshores perdem tota perspectiva del 
que costa sostindre un cos. Ara bé, argumentar que no podem 
desentendre’ns d’aquesta responsabilitat no implica aspirar, per 
exemple, al fet que cadascú cuine per a si mateix tots els dies, sinó 
apostar per l’establiment de relacions de cura mútua, en les quals 
l’acte-cura convisca amb fluxos simètrics de cures i on aquests pu-
guen organitzar-se al seu torn en xarxes més àmplies que les llars 
aïllades, per molt que aquests es componguen de famílies lliures. 
Es tracta, per tant, de facilitar les condicions per a aquesta mena 
de relacions de cura mútua: des de permetre espais col·lectius de 
bugaderia als parcs d’habitatge públic de lloguer social, la cons-
trucció dels quals seria fruit de l’expropiació d’habitatges buits, 
fins a recuperar el carrer com a terreny de convivència, passant per 
usar aquest plantejament com a argument clau per a exigir una 
reducció dràstica de la jornada laboral —sobre la qual tornarem 
en el següent punt.

En última instància, apostar per socialitzar les cures significa 
traure de les cases la responsabilitat feminitzada de sostindre la 
vida. El sentit últim d’aquesta aposta és el sentit global de l’aposta 
pel decreixement: construir una responsabilitat compartida sobre 
el bon viure. En aquesta línia, podem dir que l’aposta final passa 
per acabar amb les cures com a treballs residuals i invisibilitzats, 
de la mateixa forma que volem acabar amb el treball assalariat 
com a treball alienant.
Construeixen ponts entre allò públic, l’autogestió i el comú?
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En quina mena d’estructures socioeconòmiques pot assumir-se la 
responsabilitat compartida de posar les condicions de possibilitat 
del bon viure? Hui dia coexisteixen diverses apostes: la recupera-
ció dels serveis en mans de l’estat en els seus diversos nivells; la 
defensa i ampliació dels béns comuns; l’èmfasi en l’autogestió; la 
constitució d’espais mercantils que no es moguen per l’ànim de 
lucre —economia social i solidària, mercats socials, etc. És fàcil 
imaginar aquestes alternatives com a mútuament excloents. Així 
succeeix, per exemple, en el debat sobre si s’han de remunicipalit-
zar els serveis públics subcontractats en tants llocs —com neteges 
o ajuda a domicili— o si han d’introduir-se clàusules socials i me-
diambientals en els plecs, de manera que aquestes contractacions 
públiques fomenten l’economia solidària.

Però també caldria pensar aquesta diversitat de mecanismes 
com a complementaris entre si. Cal que allò publicoinstitucional 
avance de manera urgent cap a una gestió dels serveis més parti-
cipativa i transparent, la qual cosa podria acostar-ho, en molts ca-
sos, als principis de l’autogestió. Molts béns de titularitat institu-
cional podrien passar a ser béns comuns, alhora que els principis 
de la gestió comunal podrien permear el funcionament del comú. 
Una reordenació del model energètic pot passar per una planifica-
ció estatal, alhora que es reforça la generació local. Aquesta mena 
de tela d’aranya podria tindre, entre els seus principis rectors, els 
dos següents: d’una banda, la relocalització, descomplexització o 
autocentrament dels processos socioeconòmics. D’una altra, res-
pondre al que caldria denominar les diverses escales de la interde-
pendència: la gestió de la conca d’un riu requereix una coordinació 
que excedeix, però no és incompatible, amb sistemes de reciclatge 
d’aigües en cada habitatge.
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Posem un exemple relatiu a la salut.30 Si modifiquem estils de 
vida i el mateix entorn, serà possible reduir moltes malalties i la 
necessitat consegüent d’establir maneres d’atendre-les. Si recupe-
rem el saber sobre els nostres cossos, moltes coses seran resolubles 
en la mateixa família d’elecció. Després podem establir centres de 
salut de tall local, amb una forta participació comunitària o, fins i 
tot, pròpiament autogestionats. Però hi ha un nivell de cura de la 
malaltia que desborda aquest radi, per exemple, no pot establir-se 
a escala local un sistema de trasplantament d’òrgans o de tracta-
ment de quimioteràpia.

Afronten els conflictes i trenquen la pau social?

Afirmàvem al començament d’aquestes línies que el sistema 
en crisi es caracteritza pel profund conflicte entre els processos 
d’acumulació de capital i els processos de sostenibilitat de la vida. 
Aquest conflicte no té únicament un caràcter de confrontació de 
classe. La lògica del creixement no és solament capitalista,31 és 
també antropocèntrica. S’erigeix sobre la metàfora de la produc-
ció, que és en si mateixa una fantasia antropocèntrica. Representa 
la noció de superioritat de l’ésser humà sobre la resta dels éssers 
vius i la comprensió de la civilització com el domini d’una na-
turalesa posada al servei d’un fi superior. Es tracta d’una lògica 
colonialista: forma part de la imposició d’un projecte modernitza-

30  Prové del diàleg amb Juan Luis Ruiz-Giménez en la sessió « Sanidad, salud 
y cuidados», curs de Nociones Comunes El bienestar malherido. Estado, derechos 
y la lucha por el bien común, primavera de 2013 (àudio disponible en línia).
31  Marta Soler i David Pérez parlen del triple biaix antropocèntric, etnocèntric 
i androcèntric; vegeu «Alimentación, agroecología y feminismo: superando 
los tres sesgos de la mirada occidental», en Emma Silipandri i Gloria Patricia 
Zuluaga (coords.), Género, agroecología y soberanía alimentaria. Perspectivas 
ecofeministas, Barcelona, Icària, 2014, pàg. 17-40.
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dor eurocèntric, funciona sobre la base d’un sistema d’hegemonia 
global que estableix relacions profundament asimètriques entre 
el Nord i el Sud globals, i exigeix una constant acumulació per 
despossessió de nous territoris.

A més, la lògica d’acumulació és heteropatriarcal en diversos 
sentits. Primer, perquè reflecteix els valors associats a la masculini-
tat hegemònica en basar-se en la negació d’altres subjectes. Segon, 
perquè hi ha forts fils de continuïtat entre la violència del capital 
i els crims sexuals entesos com a «violència expressiva la finalitat 
de la qual és l’expressió del control absolut d’una voluntat sobre 
una altra» (Rita Segato, 2006: 21). En conseqüència, podem en-
tendre el règim de dominació imposat per la lògica del capital 
com un règim de sobirania en el qual «alguns estan destinats a 
la mort perquè en els seus cossos el poder sobirà grave la seua 
marca» (Rita Segato, 2006: 22). Tercer, perquè atorga legitimi-
tat a l’escissió producció/reproducció, que reflecteix el binarisme 
heteronormatiu constitutiu de l’heteropatriarcat. La comprensió 
de la producció —de mercaderies— com una cosa diferent a la 
reproducció —de persones— és una falsa dicotomia: per a què 
volem produir si no és per a reproduir? La producció en si mateixa 
només ens importa si validem el fet que tinga una lògica pròpia 
i diferent a la reproducció de la vida: la lògica d’acumulació. A 
més, és una dicotomia sexuada. La producció encarna els valors 
masculinitzats del creixement i la transcendència, mentre que la 
reproducció encarna els valors feminitzats de la immanència, la 
naturalesa, la subsistència. I, finalment, entre elles s’estableix una 
relació jeràrquica, en què allò feminitzat es posa al servei d’allò 
masculinitzat en una relació de subalternitat o d’«heterosexuali-
tat obligatòria». Perquè l’esfera de la producció puga imposar la 
lògica d’acumulació és necessari que la vida es resolga en un altre 
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lloc: esferes feminitzades i invisibilitzades. Invisibilitzades en el 
sentit precisament de trobar-se en aquella relació de subalternitat, 
de trobar-se desproveïdes de capacitat de generar conflicte polític 
des d’ací.

Argumentàvem al començament d’aquest text que hi ha una 
labor urgent que passa per construir el comú com a punt de par-
tida. Aquesta construcció és inviable si no s’aborden els conflictes 
oberts, si no es reconeix l’existència d’una construcció material i 
discursiva que estableix una única vida com la plenament digna 
de ser reconeguda com a tal i que desplega els mecanismes perquè 
aquesta vida siga viscuda a costa de les menys-que-vides de la resta 
i de la vida del planeta.

En aquest sentit, les propostes que neguen els conflictes no po-
den abordar les relacions desiguals de poder i tampoc poden, per 
tant, erosionar-les. Així succeeix, per exemple, amb les propostes 
dels models d’economia verda, que apunten a un creixement basat 
en la inversió en sectors mediambientalment sostenibles i empre-
sarialment rendibles. És el cas, així mateix, dels plantejaments que 
promouen la inversió en serveis de cures a fi de promoure l’ocupa-
ció, especialment el de les dones, i donar així resposta tant a neces-
sitats socials apressants com a exigències de creixement econòmic. 
La quadratura del cercle.

Negant els conflictes serà difícil aconseguir la suficient força 
social i política per a enfrontar la pèrdua de privilegis que inevita-
blement haurà de produir-se si volem transitar cap a la utopia del 
bon viure. Des de la idea de la pau social no pot reclamar-se, per 
exemple, una reducció dràstica de la jornada laboral a 21 hores, 
sense pèrdua de massa salarial, amb augment del salari mínim, 
revisió de les diferències salarials i demarcació de salaris i ingres-
sos màxims; reivindicar-ne 35 sembla quasi excessiu. De manera 
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similar, exigir la fi de la desigualtat entre els permisos de materni-
tat i paternitat partint de la idea d’un suposat desig d’igualtat de 
gènere únicament impossibilitat pel sistema de prestacions resta 
força a aquella revolució silenciosa de la qual parlàvem anterior-
ment i obri via lliure a la retòrica de la igualtat, tan desactivadora 
de la lluita feminista.

En última instància, la qüestió és que el sistema socioeconò-
mic no és un compendi de mecanismes tècnics, sinó una xarxa 
d’interdependència profundament jeràrquica. És un escenari de 
relacions de dominació —entenent el poder de manera ubiqua, 
relacional i interseccional. Si no ho reconeixem, serem sempre 
incapaces d’abordar els canvis necessaris per a construir efectiva-
ment tant el comú de partida com el comú d’arribada.

Anotacions finals

El repte, afirma Silvia L. Gil (2011), és construir el comú: el comú 
com a punt de partida i el comú com a punt d’arribada. En aquest 
text entenem que la construcció del comú com a punt de partida 
passa per entendre que la vida —comuna, perquè mai és d’una 
altra manera— està en risc. I l’argument que hem desenvolupat, 
complementari a uns altres, part de la constatació feta des dels 
feminismes de l’existència d’un conflicte irresoluble capital-vida. 
Això implica que la transició passa necessàriament per un qües-
tionament d’aquesta lògica d’acumulació de capital, o lògica del 
creixement… això és, pel decreixement. I entenem que la cons-
trucció del comú com a punt d’arribada implica l’assoliment d’un 
horitzó de trànsit compartit; d’una utopia que permeta guiar els 
passos de la transició, sense que en parlar d’utopia parlem ni d’un 
futur tancat, estàtic i amb manual d’instruccions, ni d’un futur 
millor al qual no podem aspirar hui.
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En la transició necessitem mesures de resistència… i mesures 
de transició. Podem pensar que al Sud global l’espai per a la resis-
tència és major que al Nord global. Però això no significa dir que 
al Nord no haja d’haver-hi resistència, ni transició al Sud. En el 
centre de la bèstia queda encara espai per a resistir aquest procés 
material i simbòlic d’expansió de la frontera de la mercaderia. Al 
Nord hi ha encara territoris a protegir. I els qui habitem aquest 
Nord global blanc (neo)colonialista hem d’intentar mirar i pensar 
les mesures de resistència i transició descentrant-nos i pensant-nos 
des del Sud global. Això és fàcil dir-ho, pot sonar a missatge buit 
políticament correcte o, pitjor, a mera rentada de mans… però 
què significa? Qui escriu això no ho sap... tant de bo ho anem 
aprenent.

Les lluites de les companyes llatinoamericanes i de les fortes 
resistències de dones indígenes enfront del neoextractivisme i la 
violència a Abya Yala han donat lloc a un plantejament clau: el 
bon viure mai pot donar-se sobre el buit, sinó que ha d’arrelar-se 
en un territori, en el territori cos-terra. La defensa de la terra —
dels comuns, podríem dir— va inextricablement lligada a la de-
fensa del cos i la seua autonomia, particularment dels cossos de 
les dones i la resta d’altres del sistema heteropatriarcal. Com diu 
Lorena Cabnal (2015):

Resistir per la defensa del territori terra sense oblidar els nostres 
cossos és un acte polític esperançador perquè altres generacions 
aporten a la construcció d’un món nou i transiten de les opressi-
ons a les emancipacions. És pertorbador per al sistema que enmig 
del seu model amenaçador de desenvolupament puguem tindre 
energia per a reivindicar l’alegria sense perdre la indignació.
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Potser una clau és que les polítiques de transició, perquè meres-
quen aquest nom, hagen de reconéixer —i defensar— el territori 
cos-terra sobre el qual s’assenten, de manera que trenquen amb 
la vella tendència eurocèntrica i heteropatriarcal de pensar-se per 
damunt de la contingència de l’espai i el temps, fetes per i per a 
un subjecte no-marcat.
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2. Intuïcions i experièn-
cies compartides al vol-
tant de la defensa del 
territori
Anaïs Florin Langlois i Alba Herrero Garcés

El text que esteu a punt de llegir ha suposat per a nosaltres una 
oportunitat per a ordenar i reflexionar sobre aquelles experiències 
i processos que hem viscut juntes i separades en els últims anys i 
que venen, en gran mesura, de les nostres pràctiques militants, 
professionals i artístiques. Aquest text parteix d’un desig de com-
partir pensaments i idees no resoltes sobre maneres de fer i mane-
res d’estar amb altres. 

Si bé pensem que algunes de les intuïcions que volem com-
partir funcionen en l’abstracte i podrien ser compartides –d’una 
manera o una altra– per contextos diversos, ens sembla important 
situar-nos i situar-vos en el context concret en el qual treballem, 
amb l’honestedat, les limitacions i les especificitats que comporta 
allò concret. En el nostre cas el context és l’Horta. L’Horta com 
a territori físic i simbòlic, en el qual les formes de vida, els relats 
subalterns i la memòria tangencial conformen el nostre punt de 
partida.

Entenem que malgrat existir, clarament, dinàmiques comunes 
en les agressions territorials d’aquest i d’altres contextos geogrà-
fics, de cap manera podem i hem de considerar que les lògiques i 
formes en què aquestes es manifesten (sobretot en graus de violèn-
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cia) són equiparables en tots els llocs. No obstant això, identificar 
trets comuns també ens permet percebre les agressions locals com 
a baules d’una mateixa cadena que manté a flotació el desenvo-
lupament del sistema neoliberal i no com a conflictes anecdòtics 
propis d’un teixit específic. 

El nostre relat és, per tant, local amb ressonàncies en allò glo-
bal i naix de la necessitat d’entendre i desfer el malestar que ens 
envolta. Parteix d’un nus en la gola davant la impossibilitat de 
comprendre i acceptar les lògiques de poder que violenten el terri-
tori de l’Horta i les persones i les històries que l’habiten. Però ens 
sembla important evidenciar des de l’inici que el nostre malestar 
i el nostre dolor no parteix d’una agressió en primera persona, 
no som filles de llauradores, ni hem viscut l’expropiació en els 
nostres cossos. No obstant això, en algun moment, que no recor-
dem amb claredat i potser van ser diversos, prenem la decisió de 
vincular-nos a processos que buscaven donar resposta a aquesta 
violència estructural32. 

Comencem així, tímidament a caminar al costat de persones 
que habitaven els relats locals silenciats pel discurs hegemònic, 
tractant d’evidenciar(-nos) les lògiques de poder existents dins 
de les polítiques d’ordenació del territori i les formes d’opressió 
que aquestes generen sobre els territoris, sobre els cossos i sobre 
els imaginaris col·lectius. En el nostre recorregut, des del lloc on 
ens situem, hem diferenciat tres tipus de processos vinculats a la 
defensa del territori: els processos que sorgeixen com a resposta 
a agressions concretes sobre l’Horta; els processos que parteixen 
de la necessitat de qüestionar i revisar la memòria que configu-
ra el territori i que ens permet entendre qui som; i els processos 

32   Marina Garcés, Ciudad Princesa, Galaxia Gutenberg, S.L., 2018.
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d’acompanyament o dinamització vinculats a l’activitat agrària ac-
tual. Per a nosaltres, aquests són els tres grans focus des dels quals 
ens aproximem a la configuració territorial actual.

Gran part de les reflexions que recull aquest text tenen a veure 
amb un lloc comú entre les experiències dels qui van viure i/o 
viuen a l’Horta, i les nostres inquietuds i interessos sobre la cons-
trucció del territori i els relats i imaginaris sobre aquest. Un lloc 
comú que sorgeix de la necessitat de generar dispositius i expe-
riències que sacsegen allò hegemònic en totes les seues dimensions 
i permeten ampliar i entendre la complexitat de les formes del 
present i la memòria que ens permet entendre i que fa de pont 
entre el temps, l’espai i el poder.

Un lloc comú que vol ser un caminar juntes. Des d’ací escri-
vim, i ho fem com un exercici de compartir –de compartir encerts 
i entrebancs, de compartir intuïcions i absències, de compartir 
alegria i també moltes incerteses. Com uns primers passos, als 
quals els queda molt per caminar encara.

***

Entre els anys 1956 i 2011 va desaparéixer el 64% de la super-
fície de l’Horta de València33. Un 64% ocupat per una infinitat 
d’infraestructures i especulació urbanística: el Pla Sud, múltiples 
carreteres i rondes, la Zona d’Activitat Logística del Port (ZAL), 
els diferents accessos al port i les seues ampliacions, Mercavalèn-
cia, bases de contenidors il·legals, depuradores i PAIs desconnec-
tats dels contextos en els quals s’erigeixen. Durant la dècada dels 

33   Víctor Soriano i Piqueras, La huerta de Valencia: Un paisaje menguante, 
2015.
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noranta i la primera dècada dels anys 2000 la ciutat creixia i la 
seua estructura es modificava d’acord amb un model d’expansió 
residencial desenvolupista, fortament dependent de sòl i capital 
privat, secundat i/o impulsat per l’administració, megaprojectes 
urbanístics i grans esdeveniments mediàtics34.

Aquest tipus de creixement, desordenat i desvinculat del terri-
tori al qual afecta, genera una fragmentació espacial forta. D’una 
banda, l’expansió urbana residencial engoleix tot el que es troba 
al seu pas i crea noves lògiques de vida alienes a les que ja exis-
tien. D’altra banda, la implantació d’infraestructures, al marge 
del que elimina per la seua pròpia construcció, parteix territoris i 
els fragmenta impossibilitant, en la majoria dels casos, la perdu-
rabilitat del que queda. Aquests processos de desterritorialització 
produeixen desplaçaments físics i simbòlics. En un sentit físic, 
aquests processos destrueixen terres i cases i desplacen persones, 
acaben amb les seues maneres de vida i les seues maneres d’habi-
tar. Persones que no sempre troben un altre lloc per a continuar 
la seua vida tal com l’entenien. En un sentit simbòlic, modifiquen 
i simplifiquen els imaginaris col·lectius locals, contribuint així a 
perpetuar el model desenvolupista hegemònic i la sistematització 
de la desaparició d’altres relats. 

Mai és casual la desaparició d’un relat en pro d’un altre. La 
jerarquització dels relats, sabers i coneixements és una cosa ben 
orquestrada, per a la qual el sistema operant ha sabut traçar tota 
mena d’estratègies per a legitimar les seues accions. Els relats 
formen part del procés de definició de la realitat, de la genera-

34  Beatriz Santamarina Campos i Albert Moncusí Ferré, «De huertas y 
barracas a galaxias faraónicas. Percepciones sociales sobre la mutación de la 
ciudad de Valencia», Papers: Revista de Sociologia, ISSN 0210-2862, ISSN-e 
2013-9004, Vol. 98, núm. 2, pàg. 365-391, 2013.
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ció de sentits i de la construcció de veritat. Però la possibilitat 
de construir veritat és desigual per a diferents grups socials, es 
troba travessada per relacions de poder i articulada i legitimada a 
través de la racionalitat científica, de la història hegemònica i de 
determinades formes de la memòria social en detriment d’unes 
altres.

Quan parlem del territori, en el cas de l’Horta, els potencials 
polítics desiguals que competeixen per la legitimació de sentit, 
ho fan també pel control, l’accés i l’ús dels recursos35. Els 
coneixements locals o les memòries subalternes o tangencials no 
ocupen els llocs de poder amb capacitat per a construir veritat, 
per a generar sentits, per a legitimar formes d’ús dels recursos i, 
per tant, són sistemàticament desplaçats. Amb això es desplacen 
també altres realitats possibles, altres imaginaris i altres maneres 
de dur a terme la vida.

El sistema neoliberal ataca i desmantella les diferents formes 
de vida existents que no contempla com a vàlides a través de múl-
tiples estratègies de les quals volem destacar ací, sobretot dues 
(simplificant molt), quan parlem del cas de l’agressió territorial 
en el context que ens concerneix. En primer lloc, la més evident, 
l’eliminació física del territori i el desplaçament directe de les per-
sones que l’habiten. El sistema esborra així tot un context que per-
met el desenvolupament d’unes certes maneres de vida, en aquest 
cas, fortament vinculades a la terra. La depredació de l’espai físic 
té com a conseqüència directa la dispersió de les persones, la des-
trucció dels seus llocs de vida i de les seues formes de sostindre’s.

35  Ismael Vaccaro i Oriol Beltran, Ecología política de los Pirineos. Estado, 
historia y paisaje, Garsineu Edicions, Tremp,  2007.
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En paral·lel i de forma molt més subtil, el sistema travessa les 
pràctiques quotidianes, i genera maneres de vides afins amb les 
dinàmiques que permeten la seua perennitat (noves maneres de 
consumir, d’habitar, de desplaçar-se, de relacionar-se, etc.) i que 
condicionen les aspiracions col·lectives i les decisions individuals. 
El menyspreu social, la vulnerabilitat davant el mercat global i la 
consegüent precarietat-inestabilitat econòmica que configuren el 
tauler de joc, provoquen que les persones que viuen vinculades 
a la terra es vegen sovint en una cruïlla entre el manteniment –o 
no– de l’activitat agrària i la negociació íntima i constant entre les 
expectatives respecte a les maneres de vida i les pràctiques possi-
bles/desitjades, en el cas de mantindre l’activitat productiva. En el 
binomi capital-vida es desplega una infinitat de llocs intermedis 
no sense contradiccions, un estira-i-arronsa entre dos mons que 
no aconsegueixen ser complementaris. 

Mitjançant aquestes dinàmiques, els ecosistemes culturals lo-
cals se simplifiquen, les maneres de pensar-fer el territori desit-
jat es redueixen i els imaginaris es constrenyen. Les dinàmiques 
de poder que anomenem es caracteritzen per tindre un caràcter 
fractal, les seues estructures es repeteixen a diferents escales i po-
dem, sense perdre mai de vista les especificitats dels contextos, 
establir un paral·lelisme entre la fragmentació territorial i les seu-
es conseqüències, i la dispersió i atomització pròpia del sistema 
neoliberal que ens envolta. L’homogeneïtzació del territori por-
ta associada l’homogeneïtzació del pensament i des d’ací resulta 
especialment necessari buscar-nos i construir un nosaltres. Un 
nosaltres complex que ens permeta repensar el present, des dels 
silencis, les escletxes i les arestes. Un nosaltres que ens permeta 
prendre partit des d’una escolta atenta. Posicionar-nos en veu alta 
i buscar des d’allò col·lectiu una resposta.
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En aquest sentit, com a agrupacions de persones afectades, de 
col·lectius militants o plataformes més àmplies, l’autoorganització 
social ha donat resposta d’una forma o una altra a cadascuna de 
les agressions a l’Horta de València en els últims 50 anys. Són 
molts els col·lectius i agrupacions que sonen en la nostra memòria 
i/o el nostre present: Salvem el Pouet, Salvem l’Horta, Salvem 
l’Horta de Benimaclet, Salvem l’Horta de Vera, Coordinadora en 
defensa de l’Horta, La Unificadora Associació de Veïns i Veïnes 
de la Punta, la Taula per la Partida, Associació de Veïns i Veïnes 
de Castellar-l’Oliveral, Per l’Horta, Horta és Futur, Recuperem 
la Punta, Cuidem Benimaclet, Forn de Barraca i molts altres que 
falten en aquest text, així com totes aquelles veïnes anònimes que 
van defensar les seues cases i les seues terres davant les agressions. 
També, d’una altra manera totalment diferent, molt més invisible 
i desapercebuda, les respostes venen de totes les persones que 
mantenen, amb el seu treball quotidià, l’Horta com un espai 
productiu viu. Totes les persones llauradores que construeixen el 
territori amb el seu fer. 

A grans trets, entenem que aquestes respostes s’han articulat, 
fonamentalment, de dues maneres, d’una banda, a través de res-
postes concretes davant les amenaces específiques i delimitades 
vinculades a projectes concrets planejats sobre l’horta i, de l’altra, 
a través de respostes més àmplies i generals relacionades amb el 
model d’ordenació territorial de l’horta i les mesures per a la seua 
protecció. De fet, les recents figures de protecció o reconeixement 
aprovades sobre l’Horta (Llei de l’Horta, PATODH, SIPAM) són, 
en gran mesura, resultat de les demandes socials dels col·lectius de 
defensa del territori. Però malgrat això, les actuals figures de pro-
tecció i els imaginaris projectats sobre l’horta presenten friccions 
i tensions entre els qui pensen/pensem i anomenen/anomenem el 



68

territori i els qui l’habiten. Les formes que adopten les figures de 
protecció i els processos pels quals aquestes figures són definides, 
no sempre contemplen les necessitats i sabers de les poblacions 
i els col·lectius que habiten els territoris que es protegeixen, de 
manera que la tensió i/o el malestar sobre la protecció adopta di-
ferents formes. 

El territori, més enllà de l’espacialitat física, paisatgística i iden-
titària, se sosté mitjançant formes de vida amb necessitats mate-
rials concretes. Amb freqüència les projeccions ideals que es defi-
neixen sobre l’Horta no acaben d’ajustar-se amb aquestes formes 
de vida actuals a una escala major i semblen invocar imatges bu-
còliques de les quals els qui habiten aquests contextos s’esforcen, 
en gran mesura, per allunyar-se. 

Des d’ací necessitem estar juntes i generar processos d’au-
toorganització que ens permeten pensar, de manera creativa, 
les maneres de superar el salt que, a vegades, encara ens separa. 
Estar juntes per a prendre partit i amb això vincular-nos a les 
múltiples capes de la vulnerabilitat com a lloc comú des del qual 
respondre de manera col·lectiva davant la violència i el malestar. 
Estar juntes per a pensar les possibilitats del fer des de la certesa 
que ens necessitem.

El nosaltres que plantegem hauria de ser capaç d’incorporar les 
qüestions materials que possibiliten la vida en el territori que es 
defensa i de traçar ponts entre imatges i expectatives sobre el terri-
tori i entre pensament i cos, esforçant-se per superar concepcions 
dicotòmiques del món. Perquè una cosa indiscutible, i segura-
ment bàsica però absolutament central, és que l’Horta romandrà 
en la mesura en què tinga sentit per als qui la treballen. Allò més 
interessant, pensem, en aquest cas, és que el nosaltres puga ser 
capaç d’ampliar els imaginaris i conjugar de manera complexa les 
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necessitats materials i emocionals que possibiliten la vida amb els 
desitjos i les expectatives col·lectives.

Aquest seria l’epicentre des del qual ens situem, des de la neces-
sitat de construir el nosaltres i fer-lo cada vegada més permeable, 
heterogeni i polifònic. Un nosaltres que ens permeta trobar-nos i 
entendre on estem, com es configura el malestar des de les diverses 
arestes en què cadascuna ens situem, i que ens permeta també ge-
nerar altres relats, altres sentits, altres memòries i altres imaginaris 
possibles. Un nosaltres com a lloc comú, com a procés d’aprenen-
tatge col·lectiu, en què la memòria subalterna, els coneixements 
i experiències locals i quotidianes, passats i presents, conformen 
estructura. 

En el nostre cas, les reflexions que ens agradaria compartir so-
bre les maneres de construir el nosaltres tenen a veure, en primer 
lloc, amb el reconeixement de la nostra exterioritat respecte a de-
terminats processos territorials —i la comoditat/incomoditat que 
això suposa; tenen a veure també amb tractar de compartir, des de 
l’honestedat, els nostres interessos i posicionaments en cada pro-
cés; i amb reconéixer les veritats parcials des de les quals sempre 
partim. Si necessitem anomenar aquests llocs, a pesar que puguen 
semblar obvis, és perquè pensem que en ells radiquen qüestions 
encara pendents i possibilitats de transformació, qüestionament i 
aprenentatges majors des dels quals sacsejar el malestar.

***

Per tot el que venim apuntant al llarg d’aquest text, ens interessen 
especialment els processos amb una intenció transformadora que 
siguen capaços d’atrevir-se a produir nova realitat a partir de la 
trobada entre singularitats diferents. Processos que situen, fins i 
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tot ancoren el lloc de partida, però que entenguen que no podran 
predir l’arribada, ja que això dependrà dels cossos que els confi-
guren. Processos, per tant, encarnats i situats que reivindiquen la 
corporalitat de la percepció i del pensament, tenint en compte 
que cossos diversos perceben i s’inscriuen en el món de manera 
desigual. Propostes d’investigació/intervenció/acció (militant) en-
ganxades a la vida des de la contradicció de la vida mateixa36.

En aquest sentit, reivindiquem processos i pràctiques que, en 
la generació de nou coneixement, assumisquen-incorporen la 
sacsejada dels cossos i de les subjectivitats dels qui participen en 
el procés. Amb l’atenció i la cura del lloc que cadascuna ocupa en 
aquest. En el context en el qual ens situem, acompanyar processos 
de resistència, com pot ser la lluita per la no-destrucció d’una 
superfície d’horta, la reivindicació d’una memòria que va ser 
esborrada pel poder o les formes i les necessitats de l’agricultura 
present, és acostar-se a realitats molt complexes quan qui ho duu 
a terme no és afectada en primera persona.

És important recordar, una vegada i una altra, al principi, du-
rant i al final (si és que acaba) que nosaltres passàvem per ací. Que 
el primer dolor que se’ns evidencia no és nostre i que hem de cui-
dar aquest acostament. Nosaltres, al cap i a la fi, ens acostem per 
un interés propi: perquè ens violenta, perquè necessitem entendre 
d’on venen les formes de violència que cauen sobre el territori 
que ens envolta. Començar per escoltar l’altra, explicar-li per què 
estem ací, ser sinceres, acurades, honestes, convertir-nos en com-
panyes i en còmplices. L’escolta atenta és crucial per a no caure en 
projeccions d’imaginaris i ideals que portàvem de casa i que no 

36  Marta Malo en Nociones comunes experiencias y ensayos entre investigación 
y militancia (VV.AA.), Traficantes de sueños, 2004.
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tenen per què coincidir amb les realitats a les quals ens acostem. 
Conéixer el context al qual ens apropem és preguntar també per 
les lluites i els processos previs d’abans que arribàrem, ja que to-
tes som hereves de la desobediència d’unes altres, del pensar/fer 
col·lectiu previ, i és important tindre’l en compte, aproximar-se 
al que ja s’ha fet, anomenar-lo, reconéixer-lo encara que el nostre 
camí siga un altre.

De la mateixa manera que apuntàvem com el fet de prendre 
partit pot tindre diferents formats, més o menys explícits, els pro-
cessos de defensa del territori que tractem de compartir es troben 
íntimament lligats a les formes de prendre partit i a les maneres 
d’estar i percebre el territori. Una de les idees centrals en les quals 
estem insistint en aquestes línies és la importància d’acompanyar 
processos i amb això permetre llocs i pràctiques comunes. Aquest 
acompanyar no podrà ser mai una recepta, més aviat se sosté i s’ali-
menta, en gran part, per l’exercici d’escolta contínua. Però depe-
nent del focus del procés, de la tipologia, hi ha algunes qüestions 
estructurals o algunes consideracions amb què ens hem trobat, i 
que ens sembla oportú apuntar, aprofitant aquest espai-exercici 
de reflexió. A l’inici d’aquest text diferenciàvem tres tipologies de 
processos de defensa del territori: processos de resposta a agres-
sions concretes sobre l’Horta, processos de memòria -subalterna, 
tangencial o desplaçada- vinculada al territori i processos vinculats 
al manteniment i/o millora de l’activitat agrària a l’Horta. En el 
primer i segon cas, ens atreviríem a dir que, la construcció del lloc 
comú és molt més automàtica. La urgència en el primer cas i el 
temps i/o la distància en el segon juguen a favor de la construcció 
del nosaltres. No es tracta mai de processos lliures de contradic-
cions, tensions i/o conflictes. No es tracta tampoc de processos 
en els quals no s’evidencien, de maneres diverses, les relacions de 
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poder i legitimitat desiguals. Però podríem dir que apareix, de 
manera relativament àgil, un lloc d’interpel·lació que fa necessària 
la trobada i el nosaltres.

En el tercer cas, en canvi, pensem que és on encara trobem les 
arestes més fines entre posicionaments diversos i on l’acostament 
per a superar el salt requereix una cura major, d’una escolta que no 
sempre resulta senzilla. En aquest cas, la distància entre col·lectius 
socials i/o de defensa del territori i el sector agrari amb freqüèn-
cia sembla enorme. Des dels moviments socials que defensen el 
territori es planteja un model agrarioterritorial que responga als 
impactes del sistema però que no es correspon amb les pràcti-
ques i vivències de la major part del sector agrari, fet que el fa 
sentir criminalitzat. Per descomptat, compartim la urgència de 
qüestionar el model i plantejar alternatives que posen la vida en 
el centre. Però sentim també la necessitat d’entendre les lògiques 
particulars que assumeixen i assenten el model actual i que po-
den ser reticents a canvis estructurals. Una vegada més, pensem 
que el repte està en el fet de ser capaces de generar un lloc comú, 
un coneixement compartit que ens permeta entendre i posar en 
pràctica, acompanyar. La distància encara és gran però pot no ser 
un abisme. 

Cada procés constitueix, així, una travessia diferent en la qual 
podem tindre un full de ruta, que vindrà sobretot condicionada 
pels nostres primers contactes, però mai una recepta. Els contex-
tos són tan complexos com les persones i les relacions que els habi-
ten. Acompanyar és caminar tenint en compte els ritmes vitals, les 
pors i els desitjos d’aquestes altres persones. Avantposar les nostres 
expectatives (sovint de manera inconscient) als ritmes i sensibili-
tats d’altres persones comporta acabar entrant en dinàmiques ins-
trumentalitzadores, apropiadores i simplificadores. Vincular-se a 
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processos sensibles implica una pugna constant i necessària amb 
nosaltres mateixes. Parar i repensar-nos, una vegada i una altra, 
on estem, com i per a qui i observar els canvis que experimentem. 

Les bones intencions no són suficients. Hem de cuidar i no 
suplantar mai les altres persones ni apropiar-nos d’un dolor que 
no és nostre, per molt que vulguem vincular-nos a la seua resposta. 
I si ens equivoquem, perquè ens equivoquem sovint i perquè 
la vida és complexa, parem, retrocedim, parlem, preguntem, 
comptem i desfem els nusos. Perquè una cosa bonica i potent 
d’aquests processos són els afectes i els vincles que van apareixent 
i que ens acompanyen en el temps més enllà dels projectes, de les 
assemblees, les accions i de les manifestacions. Són les amigues 
que no haurien aparegut d’una altra forma i que es planten en 
les nostres vides per a ensenyar-nos altres històries i amb les que 
inventem una nova manera d’estar juntes en contra d’un sistema 
que ens oprimeix, a cadascuna d’una forma diferent, en els 
nostres cossos i en el nostre pensar. Cal, doncs, cuidar els afectes 
de principi a fi pensant devolucions justes, generant dispositius 
i formes sempre en concordança amb les persones amb les quals 
hem estat, dispositius en els quals elles es reconeguen, que puguen 
ser útils i de fàcil apropiació i que puguen tindre una vida més 
enllà del procés en si, de manera autònoma sense dependre de 
nosaltres. Acompanyar-nos i no trair-nos37 de cap de les maneres.

37  Íbid.
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3. Aprenent en col·lectiu 
des de la solidaritat
Brigada Feminista per Palestina

La Brigada Feminista per Palestina

La Brigada Feminista per Palestina (BFP) naix al setembre de 
2015, de la mà de més d’una vintena d’activistes feministes de 
base del País Valencià – Països Catalans. Al principi ens vam esta-
blir com a grup feminista de suport a Palestina, un grup d’afinitat 
que decidim organitzar-nos de manera assembleària, autogestio-
nada i horitzontal amb l’objectiu de formar-nos sobre la situació a 
Palestina des d’una perspectiva feminista. Des del principi existia 
el desig de viatjar a la Palestina històrica, és a dir, a la Palestina del 
48 (l’actual Estat d’Israel), i al territori ocupat de Cisjordània (in-
clòs Jerusalem Est). Gaza (també territori palestí ocupat), a causa 
de la situació d’ocupació i bloqueig que pateix, no podia entrar 
en els nostres plans inicials. Però abans de prendre la decisió de 
viatjar allà, sabíem que teníem un llarg camí per recórrer, perquè 
la nostra condició d’activistes feministes blanques ens recordava 
constantment les possibles conseqüències i riscos que els nostres 
privilegis com a occidentals podien ocasionar. És per això que de-
cidim formar-nos, no sols sobre la situació sociopolítica de Pales-
tina, sinó també sobre els feminismes decolonials com a eina per a 
analitzar-nos i intentar desconstruir els nostres bagatges colonials i 
eurocèntrics. Teníem clar que ens quedava molt per aprendre i per 
desaprendre, però a mesura que avançàvem en la nostra formació 
i ens afermàvem com a grup, perquè moltes de nosaltres no ens 
coneixíem prèviament, la idea d’establir-nos com a brigada femi-
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nista de solidaritat internacionalista anava prenent forma. El grup 
ens definim des del principi com a no-mixt (entenent la no-mix-
ticitat com a dones, bolleres i trans) posicionades en un procés 
d’aprenentatge de feminismes/transfeminismes decolonials, des 
d’una perspectiva anticapitalista i antiimperialista, des del respec-
te mutu i la lluita i solidaritat internacionalistes.
 
El nostre posicionament: els coneixements situats i la 
solidaritat feminista internacionalista 

Com acabem d’apuntar, de(s)colonitzar la nostra mirada, el nostre 
posicionament, la nostra forma de solidaritat i el nostre feminis-
me era un dels majors reptes que ens plantejava aquesta brigada 
internacionalista. Però aquesta de(s)colonització no és un procés 
immediat, ni tan sols fàcil i ràpid. Tant de bo! Desfer-se de la 
colonialitat i de l’etnocentrisme que articulen els nostres discur-
sos, encara que aquests siguen feministes, no és una tasca senzilla. 
Els intents del feminisme neoliberal de fagocitar les nostres lluites 
feministes anticapitalistes i anticoloniales estan hui més presents 
que mai. 

Si bé el nostre procés d’aprenentatge i de(s)colonització va 
arrancar abans del viatge de la brigada a Palestina, va ser a la tor-
nada quan vam començar a organitzar i estructurar molts dels 
sentiments i reflexions que vam portar amb nosaltres. El posi-
cionament teòric i metodològic que presentem a continuació es 
deriva del treball de recerca militant que una de les companyes 
de la brigada està duent a terme arran del projecte de la BFP. A 
més de la proposta teòrica dels feminismes decolonials, que des 
d’un primer moment han articulat el nostre marc teòric i pràctic, 
aprofundirem en l’epistemologia feminista sustentada per Ha-
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raway (1995) dels coneixements situats, i seguirem els passos de 
Mohanty (2008), que ens presenta la solidaritat feminista interna-
cionalista com a estratègia per a construir vincles i aliances entre la 
diversitat dels moviments feministes, així com identificar les rela-
cions de poder que pogueren aparéixer entre ells. Gràcies a aques-
tes reflexions teòriques i metodològiques proposarem en l’últim 
apartat certs aprenentatges que hem adquirit, tant del mateix pro-
cés de la brigada (aprenentatges col·lectius entre nosaltres), com 
de l’experiència d’intercanvi amb els col·lectius i organitzacions de 
dones a Palestina.
 
Els coneixements situats

Un dels corrents epistemològics sens dubte més influent en les 
investigacions feministes crítiques contemporànies és la dels co-
neixements situats de Donna Haraway (1995). Enfront de la mira-
da pretesament neutral i omniscient de la qual treu pit la ciència 
tradicional en la recerca de l’objectivitat, del coneixement i de 
la veritat sobre alguna cosa, Haraway proposarà la parcialitat, la 
mirada situada i el quequeig com les estratègies més plausibles per 
a aconseguir una visió objectiva:

Aquesta mirada [la mirada conqueridora des d’enlloc] significa 
les posicions no marcades d’home i de blanc, un dels molts tons 
obscens del món de l’objectivitat a oïdes feministes en les societats 
dominants científiques i tecnològiques, postindustrials, militarit-
zades, racistes i masculines, és a dir, ací, en la panxa del monstre, 
als Estats Units de finals dels anys huitanta. Jo voldria una doc-
trina de l’objectivitat encarnada que acomode projectes de cièn-
cia feminista paradoxals i crítics: l’objectivitat feminista significa, 
senzillament, coneixements situats (Haraway, 1995: 324).



78

La proposta feminista dels coneixements situats que presenta Ha-
raway (1995) s’allunya de l’objectivisme que planteja l’existència 
de veritats universals i de la falsa visió de la transcendència de tots 
els límits i responsabilitats, així com de les visions relativistes,  i 
apel·la més aviat a un nou tipus d’objectivitat, una objectivitat 
forta (Harding, 1986) que explicite el lloc de la mirada i que siga 
producte de les connexions parcials i de coneixements encarnats, 
limitats i compromesos. Aquesta forma d’objectivitat està estreta-
ment connectada amb una política de localització que implica un 
reconeixement explícit de la posició particular que s’ocupa a pro-
duir coneixement. Serà el mer exercici de posicionament el que 
puga proporcionar aquesta objectivitat i serà des d’una perspectiva 
parcial des de la qual es puga prometre aquesta visió objectiva. Els 
coneixements situats, parcials i crítics seran llavors presentats com 
l’estratègia alternativa a aquesta dicotomia de l’universalisme/rela-
tivisme i admetran la «possibilitat de connexions anomenades soli-
daritat en el fet polític i converses compartides en l’epistemologia» 
(Haraway, 1995: 329). La pràctica i doctrina d’objectivitat per la 
qual lluitaran tant Haraway com altres feministes, haurà d’afavo-
rir la contestació, la desconstrucció, la construcció apassionada, 
les connexions entrellaçades i haurà de tractar de transformar els 
sistemes del coneixement i les maneres de mirar: «L’objectivitat fe-
minista tracta de la localització limitada i del coneixement situat, 
no de la transcendència i el desdoblament del subjecte i l’objecte. 
En cas d’aconseguir-ho, podrem respondre del que aprenem i de 
com mirem» (Haraway, 1995: 327).

 Situar-se, ocupar un lloc, implica responsabilitats en les nos-
tres pràctiques (Haraway, 1995). Quan tractem com a activistes 
de posicionar-nos davant una certa realitat des d’una mirada pre-
tesament neutral, imparcial i objectivista estem obviant (i potser 
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ocultant) qui som, com pensem i des d’on mirem. No es tracta de 
mirar des de cap lloc en concret sinó, justament al contrari, d’ocu-
par una posició per a mirar des d’ací i obtindre un coneixement 
parcial, un coneixement encarnat (en paraules de Haraway), un 
coneixement que busca sempre connectar amb les altres:

El feminisme estima una altra ciència: les ciències i les polítiques 
de la interpretació, de la traducció, del quequeig i d’allò parci-
alment comprés. El feminisme tracta de les ciències del subjec-
te múltiple amb (com a mínim) una doble visió. El feminisme 
tracta d’una visió crítica conseqüent amb un posicionament en 
l’espai social generitzat no homogeni (Haraway, 1995: 336).

Haraway planteja amb això un punt clau i essencial en el pensa-
ment feminista decolonial, que no és altre que buscar la nostra 
situació com a activistes en posicionaments i visions no hegemò-
niques, dels marges, no significa apropiar-se dels discursos de 
les menys poderoses sinó tractar de desconstruir la nostra mira-
da eurocèntrica i colonial instaurada en el saber-poder i deixar 
pas a l’aprenentatge d’altres coneixements que ens permeten re-
situar-nos, reposicionar-nos. Sobre aquest tema, Medina (2016) 
posa un exemple que resulta molt esclaridor:

Petra Kelly, fundadora del partit Els Verds a Alemanya i pacifista, 
ecologista i feminista, ens advertia de les dificultats de les dones 
occidentals per a comprendre les diverses situacions en què pot 
emergir un imaginari feminista diferenciat, mentre reflexiona-
va sobre les dones sahrauís: «A nosaltres, dones occidentals, ens 
continua costant molt exercir la solidaritat activa amb les nostres 
germanes del tercer món. Estem encara molt lluny d’un movi-
ment feminista internacional i solidari. En presència de dones 
d’altres països comprenem que podem aprendre molt de les coses 
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que ens diferencien, sense deixar de caminar al mateix temps pels 
nostres diferents camins. La solidaritat conscient requereix una 
consciència prèvia de la situació pròpia» (Kelly, 1992: 347 en 
Medina, 2016: 74).

 Reconéixer la nostra pròpia posició-situació (en el nostre cas com 
a activistes, feministes, del Nord eurocèntric) no significa obviar 
ni menysprear les situacions i posicions d’altres dones (del Nord 
o del Sud, feministes o no, activistes o no). Reconéixer la nostra 
situació, i la d’altres dones implica reconéixer la complexitat i la 
diversitat del multiposicionament feminista.

 La solidaritat feminista internacionalista (SFI)

El concepte de solidaritat feminista internacionalista es tracta d’un 
posicionament ètic i polític que requereix d’una postura crítica i 
autoconscient d’horitzontalitat amb les altres, d’humilitat deco-
lonial, i aquestes només podran aconseguir-se des del reconeixe-
ment en la diferència colonial. Abdli Sibai (2017) ens recorda que:

Únicament des de la consciència, el reconeixement, l’acceptació 
i el respecte de les diferències, les particularitats, les trobades i 
desacords, especialment pel que concerneix un necessari exerci-
ci d’autoqüestionament i redefinició dels seus discursos i de les 
fórmules de solidaritat paternalista i colonial per part de les fe-
ministes occidentals, així com el reconeixement del seu paper de 
complicitat en l’empresa colonial occidental respecte a la resta 
del món, podria plantejar-se la possibilitat de construir aliances 
i lluites conjuntes que, per descomptat, han de partir d’una re-
forma estructural i revolucionària de les fórmules d’interacció i 
interrelació entre els diferents grups transnacionals. Només pot 
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donar-se la vertadera trobada a partir de solucionar el desacord 
colonial (Abdli Sibai, 2017: 167).

En l’esforç per aconseguir aturar aquest desacord colonial, Mo-
hanty (2008) suggereix els estudis feministes comparatius o de 
solidaritat feminista com l’estratègia metodològica més útil i pro-
ductiva per al treball feminista en un context de diversitat cultu-
ral. Aquesta perspectiva s’oposa a la manera de conducta d’altres 
models acadèmics utilitzats per a internacionalitzar els estudis de 
gènere. 

En primer lloc, Mohanty (2008) assenyala el model de la femi-
nista com a turista, com a consumidora internacional, o la càrrega 
de responsabilitat de la dona blanca. Es tracta del discurs colonial 
eurocèntric en el qual les cultures no-occidentals són presentades 
com les altres, les endarrerides i incivilitzades, dignes de ser es-
tudiades, i les cultures euro-nord-americanes apareixen com els 
exemples a seguir. Ací les relacions de poder es mantenen intactes 
seguint les lògiques de l’empresa modernocolonial. Les acadèmi-
ques estan posicionades en l’àmbit local (Occident/Nord), mentre 
que el global farà referència a totes les altres (no-Occident/Sud), 
un fet que mostra l’abisme entre tots dos costats. Aquest model és 
definit per l’autora com una recepta que «afig dones com a vícti-
mes globals o com a dones poderoses, i retorna». 

En segon lloc, presenta el model de la feminista com a explo-
radora. Aquest posicionament planteja la dona estrangera (mai la 
dona occidental) com l’objecte de coneixement, i a estudiants i 
mestres (occidentals) com les que sustenten el poder del coneixe-
ment. A diferència del model anterior, obertament extractivista 
i colonial, aquest podria aportar un cert marc teòric feminista, 
encara que així les dones poderoses arribarien a experimentar la 
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sensació de diferència i separació, una espècie de nosaltres/elles. El 
relat que es narra té, normalment, un caràcter cultural relativista, 
la qual cosa significa que les diferències entre cultures són discretes 
i relatives, i que no hi ha bases comunes ni punts de contacte per 
a fer una avaluació. Les idees de l’àmbit global i de l’àmbit local 
haurien col·lapsat en la de l’àmbit internacional com un fet que 
per definició exclou els Estats Units, i els seus companys occiden-
tals: «Els Estats Units no es consideren com a part dels estudis 
d’àrea, de la mateixa manera que el blanc no es considera com a 
color quan es parla de la gent de color» (Mohanty, 2008: 437). En 
aquest model allò global o internacional s’entén com una cosa se-
parada del racisme, com si el racisme no fora central en els proces-
sos de globalització i en les relacions de poder en aquests temps. 
Obvien el fet que les vides de les dones estan connectades i són 
interdependents, encara que no siguen iguals, sense importar en 
quina àrea geogràfica es visca. 

És per això que Mohanty planteja un últim model, el de soli-
daritat feminista o d’estudis comparatius feministes. Aquesta estra-
tègia es basa en la premissa que l’àmbit local i l’àmbit global no 
es defineixen en termes de geografia física ni de territori, sinó que 
existeixen simultàniament i es constitueixen mútuament. Són en 
els vincles, en les relacions entre l’àmbit global i l’àmbit local, on 
es posa el focus mitjançant un enfocament i anàlisi comparativa 
en la direccionalitat del poder. Existeixen diferències i existeixen 
punts en comú, tant en relació com en tensió mútues en tots els 
contextos, però el que s’accentua són les relacions de mutualitat, 
corresponsabilitat i interessos comuns, ancorades en la idea de soli-
daritat feminista: «El focus no se situa solament en les interaccions 
de raça, classe, gènere, nació i sexualitat en comunitats diferents de 
dones, sinó en les de mutualitat i coimplicació/solidaritat, la qual 
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cosa suggereix un estudi atent de les trames entreteixides de les 
històries d’aquestes comunitats. A més, l’enfocament es fa simul-
tàniament sobre experiències individuals i col·lectives d’opressió i 
explotació, de lluita i resistència» (Mohanty, 2008: 439). Es deixa 
arrere aqust «afegir i regirar» de la postura turista o la perspectiva 
relativista de «separades però iguals» i s’opta per la solidaritat:

La perspectiva de solidaritat requereix entendre les especificitats 
i diferències històriques i experiencials de les vides de les dones, 
així com les connexions històriques i experiencials entre dones de 
diferents comunitats nacionals, racials i culturals. En conseqüèn-
cia, és un punt de vista que suggereix organitzar les bibliografies 
analítiques entorn dels processos socials i econòmics i a les his-
tòries de diverses comunitats de dones en àrees particularment 
substantives, com el treball sexual, la militarització, la justícia 
ambiental, el complex carcerari/industrial i els drets humans, i 
buscar els punts de contacte i de connexió i de diferència. És 
important que es posen sempre en primer pla no solament les 
connexions de dominació, sinó també les de lluita i resistència 
(Mohanty, 2008: 440).

En aquest model de solidaritat feminista Mohanty (2008) sugge-
reix l’adequació d’utilitzar un terç/dos terços en comptes d’Occi-
dent/Tercer Món, local/global, o Nord/Sud, ja que la primera dico-
tomia permet ensenyar i aprendre entorn de punts de connexió i 
de distància entre unes i altres comunitats de dones marginades i 
privilegiades al llarg de moltes dimensions locals i globals. Aquest 
model solidari feminista, a més d’estar centrat en aspectes de mu-
tualitat i d’interessos comuns, exigeix que ens preguntem sobre 
les connexions i les desconnexions entre els moviments activistes 
de les dones a tot el món. Més enllà dels feminismes teòrics i aca-
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dèmics serà crucial potenciar el caràcter militant o activista de les 
persones que conformem els moviments de solidaritat feminista, 
ja que aquests són llocs decisius per a construir coneixements, co-
munitats i identitats: 

Una pràctica feminista transnacional depén de construir solida-
ritats feministes capaces de creuar les divisions de lloc, identitat, 
classe, treball, creences, i així successivament. En aquests temps 
tan fragmentats resulta molt difícil construir aquestes aliances 
però, al mateix temps, poder construir-les és més important que 
mai. El capitalisme global destrueix possibilitats i també ofereix 
altres de noves (Mohanty, 2008: 453). 

Aprenentatges de la brigada

A l’agost de 2016, després d’un any de formació sobre Palestina i 
sobre els enfocaments feministes decolonials, 15 de les companyes 
de la Brigada Feminista per Palestina decidim emprendre aquest 
viatge. La nostra estada va durar 17 dies i durant aquest temps 
vam visitar activistes, col·lectius i organitzacions a Cisjordània 
(inclòs Jerusalem Est) i a la Palestina del 48 (actual Estat d’Israel). 
El ritme d’aquells dies va ser frenètic ja que cada dia visitàvem 
tres o quatre col·lectius diferents. Potser una de les eines que ens 
ajudava a donar forma a una infinitat de sentiments, emocions i 
reflexions que inundaven els nostres cossos i les nostres ments va 
ser l’escriptura col·lectiva del nostre blog38. Al final de cada dia dos 
de nosaltres escrivíem una crònica que narrava la jornada. Aquesta 
crònica solia explicar aspectes dels col·lectius que havíem visitat, 
així com el context de la ciutat o barri en el qual havíem estat i 

38   https://brigadafeministapalestina2016.wordpress.com
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un altre tipus de detalls que podien ser de caràcter més tècnic i 
històric; reflexiu i polític, o més emocional i personal. Tots aquests 
testimoniatges eren publicats dia rere dia en el blog i constituïen 
una espècie de diari de camp col·lectiu. Igualment, cada dia o cada 
dos dies féiem assemblees en les quals, d’una banda, analitzàvem 
la jornada, compartíem com estàvem, com ens sentíem i, de l’al-
tra, preparàvem tot allò necessari per a l’endemà. Aquests espais 
permetien una posada en comú de sentirs, d’observacions, de con-
fusions, de cansaments..., sense jutjar cap d’aquests aspectes. Mol-
tes vegades eren aquests espais de seguretat, de compartiment, els 
que ens ajudaven a posar una mica d’ordre en el caos dels nostres 
sentiments, dels nostres pensaments i de les nostres emocions. No 
obstant això, va ser quan vam tornar a casa, quan va començar el 
procés d’aprenentatge que encara hui continua.

La tornada a les nostres realitats no va ser del tot fàcil. Veníem 
carregades d’energies i ganes de dur a terme la nostra comesa: 
explicar i compartir als nostres territoris el que havíem viscut i 
aprés. Havíem experimentat situacions molt intenses i sabíem que 
necessitaríem un temps per a poder reposar-les i començar a ex-
traure aquests aprenentatges i reflexions. I és que, aprendre no és 
una cosa immediata, sinó que es tracta d’un procés que requereix 
calma, assossec, assimilació, reflexió… Ha sigut als espais on hem 
realitzat xarrades/debats, en el procés col·lectiu d’edició del docu-
mental Aquesta lluita és per la vida39, en el disseny de l’exposició 
fotogràfica Palestina, on existir és resistir, però també en les nostres 
assemblees i en els sopars de germanor, en què tots aquests apre-
nentatges han començat a emergir.

El que segueix a continuació pretén ser una síntesi d’alguns 

39  Disponible en youtube, versió original subtitulada en català (VOSC) i 
castellà (VOSE).
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d’aquests aprenentatges. Parlarem, d’una banda, d’aprenentatges 
més personals que hem extret entre nosaltres pel fet d’haver for-
mat part d’aquesta brigada i, de l’altra, dels que hem adquirit amb 
les nostres companyes palestines des del nostre posicionament de 
solidaritat feminista internacionalista.

Aprenent en col·lectiu, aprenent amb les altres 

Emocions militants

Són molts els aprenentatges que hem anant visualitzant a través 
d’aquest viatge que encara ens acompanya en les nostres vides. Des 
d’un primer moment en què ens vam plantejar anar a conéixer la 
realitat de les dones palestines, la seua organització i les seues eines 
de lluita, vam entendre que era necessari fer un treball en col·lectiu. 
Més enllà d’organitzar el viatge, buscar grups allà, llocs on dormir 
i formar-nos sobre la història i el context actual de Palestina, vam 
anar veient que era molt important generar una bona cohesió com a 
grup per a tindre una base sòlida en què les diferents individualitats 
estigueren incloses i respectades dins de la col·lectivitat. Això va ser 
un objectiu durant tot el procés previ al viatge. Ens vam adonar que 
necessitàvem tindre una pràctica feminista entre nosaltres, posar les 
emocions en el centre del nostre projecte, ser conscients d’allò que 
ens calia com a col·lectiu i a cadascuna de nosaltres. Van ser moltes 
les reflexions que vam generar al voltant d’aquest tema, ja que ens 
vam unir per la nostra condició d’activistes, on ens trobàvem molt 
còmodes treballant juntes, però no ens coneixíem en l’àmbit emo-
cional, és a dir, com cadascuna de nosaltres transita les diferents 
emocions i sentiments.
Un altre dels objectius primordials al llarg d’aquest primer 
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moment va ser tindre una mirada feminista amb un posicionament 
decolonial, que va suposar un procés reflexiu respecte a la nostra 
condició de dones blanques occidentals que viatgen a un context 
no occidental. En aquest sentit, vam sentir pors i inseguretats de 
generar una pressió, des del feminisme blanc, de com ha de ser la 
lluita i l’alliberament de les dones. Aquesta autocrítica en moltes 
ocasions ens paralitzava i ens feia sentir deslegitimades a l’hora 
d’afrontar moltes situacions i generar algunes pràctiques.

Aquests objectius es van començar a gestar prèviament al viat-
ge i, una volta allà, es va evidenciar molt més la importància de 
sentir-nos acompanyades en un viatge d’aquestes característiques. 
Ens vam trobar amb una cultura diferent, en un context de violèn-
cia sistemàtica i estructural molt més explícita que en els contexts 
en què vivim i amb un idioma diferent, que dificultava l’espon-
taneïtat de moltes situacions quotidianes; tot això englobat dins 
del marc teòric de la solidaritat feminista internacionalista, que 
ens servia de guia per desenvolupar les nostres pràctiques. Al llarg 
dels dies i a mesura que anàvem coneixent allò que les palestines 
ens mostraven a l’obrir-nos les portes de sa casa i de la seua terra, 
van ser moltes les emocions que vam sentir. Ens vam impregnar 
en moltes ocasions d’emocions negatives com la tristesa, la ràbia i 
l’hostilitat al veure una situació d’apartheid i neteja ètnica al poble 
palestí durant tants anys i per la judaïtzació forçada de la Palestina 
històrica. Ens vam commocionar en viure la crueltat amb la qual 
l’Estat d’Israel, emparat per la comunitat internacional, vulnera 
els drets humans del poble palestí. Vam evidenciar en primera 
persona els privilegis que tenim com a occidentals, vam sentir im-
potència, frustració, fàstic, cansament i, en algunes ocasions, fins 
i tot, odi a la nostra condició privilegiada. Però també ens vam 
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impregnar de la dignitat amb què el poble palestí viu i resisteix, 
vam sentir admiració per la valentia de les dones palestines que 
lluiten pel seu alliberament com a dones i com a palestines, ens 
vam sentir afortunades i agraïdes per l’acollida i per l’oportunitat 
de compartir entre totes, ens vam entusiasmar en compartir eines 
per continuar lluitant, ens vam sentir fortes per denunciar el que 
està ocorrent. A més a més, a mesura que anaven passant els dies 
i coneixíem més dones i les seues realitats, ens vam adonar de la 
importància d’assumir la nostra condició de dones blanques occi-
dentals i de les conseqüències, a voltes inevitables, que comporta. 
Vam haver de canalitzar les emocions negatives que ens generava 
i deixar d’autocastigar-nos. L’autocrítica que ens acompanyava era 
necessària, però també va ser important acceptar allò que no po-
dem canviar, no deixar-nos dur per la por i generar pràctiques des 
d’un altre lloc, que minimitzaren l’impacte de la nostra condició.

Totes aquestes emocions, les vam viure cadascuna de nosaltres 
a la nostra manera, però les vam viure juntes gràcies al fet d’haver 
generat espais de confiança i intimitat entre nosaltres. Aquests es-
pais tenien el format d’assemblees nocturnes, on el cansament del 
dia es reflectia a les nostres cares, però també en moments d’in-
timitat, de compartir escenes quotidianes, en mirades, en rialles 
abans de dormir, en plors compartits...

Una volta vam tornar, el viatge no havia acabat, tocava assentar 
tot el que havíem viscut i tots els aprenentatges generats. Per a 
aquesta tasca, cadascuna de nosaltres ho va fer de la manera que 
més còmoda la va fer sentir: va haver qui va continuar el seu viatge 
des d’un procés més individual i d’altres vam continuar des del 
format de brigada.

En tot aquest procés, hem aprés la importància de posar les 
cures i les emocions en el centre, la importància que té formar 
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part d’un grup i viure els processos col·lectius juntes, però tam-
bé que la col·lectivitat ha d’acollir les necessitats individuals i no 
anul·lar-les, la importància de respectar els ritmes de cadascuna de 
nosaltres i de trobar les formes de poder acompanyar-nos.

Estat d’Israel: sentiments de rebuig i denúncia

Els últims dies del nostre viatge, els passàrem a Haifa, una 
ciutat costanera situada al nord de l’actual Estat d’Israel. Allí 
ens van acollir amigues i amics palestins (als quals l’Estat israelià 
denomina araboisraelians). Després de més de dues setmanes 
en territoris palestins ocupats, veient i entenent les opressions 
i injustícies de l’ocupació i de la colonització dutes a terme 
per l’Estat d’Israel, arribar a la pretesa normalitat tenyida de 
democràcia a Haifa ens va deixar sense alé. Després de tots els 
sentiments i emocions (de tristesa, de ràbia, d’impotència) que 
havíem experimentat als checkpoints, als camps de refugiats, a la 
ciutat colonitzada d’Hebron, en els desplaçaments amb cotxe 
sense deixar de veure assentaments il·legals de colons i el mur 
de l’Apartheid, en cada entrevista en què ens explicaven com 
continuar resistint davant tanta violència... Després de tot això 
van aparéixer també altres sentiments. Aquests eren de rebuig, 
d’incomprensió, de ràbia i d’enuig, tant per les experiències 
viscudes com per les violències constatades. Com era possible 
que totes aquestes persones, ciutadans i ciutadanes israelianes no-
palestines visqueren d’acord amb aquesta falsa normalitat creada 
per l’Estat sionista d’Israel? Aquesta pregunta turmentava les 
nostres ments. Moltes intentàvem trobar la resposta preguntant 
sense parar per la població antisionista a l’Estat d’Israel i, tot i 
que existeix i treballen colze a colze amb la població palestina, el 
nombre de persones implicades és, tristament, molt reduït. Vam 
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comprendre llavors que les ciutadanes i ciutadans israelians també 
són víctimes de les estratègies violentes amb les quals l’entramat 
sionista opera i que, encara que la majoria accepta convençuda i 
sense qüestionaments els discursos racistes i islamòfobs sobre la 
població palestina, albergar sentiments negatius contra elles no 
canviava absolutament res. Per descomptat, com a ciutadanes totes 
tenim responsabilitats en les accions i en les polítiques dels nostres 
governs, així com un paper important a l’hora d’exigir rendició de 
comptes a aquests. Però eren, sens dubte, l’Estat sionista israelià i 
les seues polítiques de deshumanització, colonització i racisme els 
objectius del nostre rebuig, del nostre enuig.

Serà a la llum d’aquesta reflexió on la solidaritat internacio-
nalista vindrà igualment a rescatar-nos. Lluitem dia a dia per a 
construir territoris lliures de qualsevol expressió d’odi (de racis-
me, de feixisme, d’islamofòbia, de judeofòbia...) i desitgem teixir 
totes juntes xarxes de solidaritat des d’on acabar amb totes elles. 
Per això aprenem juntes que els nostres sentiments d’ira, de ràbia 
i de rebuig són i seran sempre contra les polítiques inhumanes 
i violentes dissenyades i executades per estats assassins i deshu-
manitzadors (com l’israelià, com l’espanyol) i lluitarem perquè la 
solidaritat siga cada vegada més feminista, més antifeixista i més 
internacionalista.

Aprendre des de la solidaritat feminista internacionalista

Trencar estereotips, generar vincles

Totes i cadascuna de nosaltres teníem unes idees preconcebudes 
del que ens trobaríem en la brigada. Ens havíem ajuntat per afi-
nitat política, és a dir, totes compartíem un posicionament femi-
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nista, anticapitalista i de solidaritat internacionalista. Tot i això, 
algunes de nosaltres coneixíem la historia de Palestina, altres ens 
estàvem formant mentres definíem el viatge, unes altres estàvem 
més familiaritzades amb el concepte de decolonialitat, unes altres 
érem activistes de la lluita pel territori... Malgrat les similituds i 
diferències dels nostres discursos, coincidíem en el fet de ser dones 
blanques europees. Reconéixer la nostra situació i posició era im-
portant per a ser conscients que la nostra mirada cap a les dones 
palestines està influenciada per la nostra condició.

Una de les primeres idees que ens van traslladar diferents 
col·lectius i dones a les quals vam visitar va ser que les dones pales-
tines pateixen una triple opressió: el patriarcat palestí, l’ocupació 
israeliana i l’opressió del feminisme blanc. Les dues primeres les 
havíem treballat i reflexionat des d’una posició més externa, ja que 
no ens véiem tan interpel·lades en la responsabilitat d’aquestes 
opressions. No obstant això, l’opressió del feminisme blanc ens 
convertia en el subjecte actiu de les violències generades i també, 
per tant, en responsables de deixar de generar-les. Una de les eines 
essencials per a revisar-nos va ser trencar amb els mites i estereo-
tips que teníem sobre les dones palestines i la seua lluita contra el 
patriarcat. Conéixer i aprendre sobre les violències masclistes que 
viuen i les seues eines per trencar amb les opressions, així com 
veure l’organització col·lectiva i la lluita històrica de les dones pa-
lestines contra el patriarcat i l’ocupació va ser clau per desmitificar 
els estereotips de les dones àrabs com a oprimides.

Ens vam adonar que, des del feminisme blanc, ens resulta més 
fàcil veure les opressions patriarcals que es viuen en altres territo-
ris. Fins i tot, quan observem com s’expressa el patriarcat en altres 
cultures arribem a justificar les violències que nosaltres patim en 
catalogar-les com a menys greus. De la mateixa manera, en moltes 
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ocasions, en conéixer la línia de lluita contra el patriarcat en altres 
territoris, caem en el judici, la valoració i el paternalisme, compa-
rant les diferents eines de lluita en un intent de crear un coneixe-
ment universal i generalitzat, com explicava Haraway (1995), que 
acaba generant violències i opressions pel fet de no tenir en comp-
te la complexitat i la diversitat amb què el patriarcat s’articula en 
cadascuna de les nostres vides, les de totes.

Vam continuar reflexionant i ens vam adonar que si conside-
rem que el sistema patriarcal és estructural i universal i que la 
seua expressió és diversa i s’adequa a cada cultura i societat, hi ha 
opressions que són compartides per totes les dones arreu del món 
i d’altres que tenen formes diferents. Per tant, trencar amb els 
mites i estereotips ens va portar a posar el focus en les opressions 
compartides. Aquest posicionament suposaria un intent de tren-
car amb el que explica Mohanty (2008) de categoritzar i generar 
una diferència i separació entre nosaltres/elles. 

Finalment, va ser a través dels vincles generats, els quals ens 
van permetre conéixer opressions diferents i compartides a través 
de les violències i experiències viscudes, que vam poder sumar co-
neixements. I és gràcies a aquesta consciència dels diferents tipus 
d’opressions i al fet de compartir les diferents eines, que podem 
sumar forces en el combat per una mateixa causa: destruir el sis-
tema patriarcal. 

Feminisme i territori: lluites inseparables
Durant la nostra estada a Palestina, una de les coses que escoltà-
vem argumentar a les companyes era la importància d’equiparar 
el feminisme i la lluita nacional. Per a Soraida Hussein, «l’ocupa-
ció israeliana, els contextos militars, les crisis violentes, el milita-
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risme… silencien el feminisme». A més, parla de l’autocensura 
que es produeix en el si de les organitzacions feministes, quant 
a «qüestions socials, de la vida personal o de la dignitat com a 
dones», per a prioritzar altres qüestions que venen donades pel 
context social i polític.

Com a feministes militants de base, aquestes paraules ens han 
fet reflexionar sobre quantes vegades hem hagut d’interposar les 
agendes d’uns altres a les nostres pròpies, i fins i tot en alguna oca-
sió com han sigut arrabassades, i hem deixat a un costat el que per 
a nosaltres era important i/o necessari.

Si ens centrem en qüestions territorials, entenem que aquestes 
necessàriament han d’avançar sota una perspectiva feminista anti-
capitalista, l’una amb l’altra i sense avantposar una qüestió per da-
munt de l’altra. Aprofitem per a destacar el concepte de feminisme 
anticapitalista com a òptica sota la qual dissenyar els nostres terri-
toris, ja que entenem que la justícia social únicament serà assolible 
si eixim de la lògica de la creació de beneficis i productivitat. Totes 
aquestes qüestions són tan necessàries que no poden ser obviades, 
perquè si això ocorre estarem reproduint els patrons de conducta 
i suposat desenvolupament40 que ja han demostrat no ser eficients 
en la construcció d’una societat més justa socialment parlant.

Els nostres territoris, barris, pobles o ciutats, han de posseir 
ambients sans, amb xarxes socials de solidaritat i suport mutu, 
una participació ciutadana real en les qüestions que ens afecten 
com a societat, que prenga les decisions des de la base… És a dir, 
sentim el deure de continuar qüestionant com s’organitza la vida 

40  Comunament s’utilitza el terme desenvolupament com a eufemisme de 
progrés econòmic. Sota aquesta perspectiva, la capacitat de generar riquesa en 
termes econòmics relega les qüestions socials i/o mediambientals a un segon 
pla. 
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i proposant solucions que arriben a una àmplia majoria. Conso-
lidar una societat sense atendre qüestions de gènere, edat, raça, 
condició socioeconòmica o identitat sexual, suposa contribuir a 
llocs que no són per a totes.
 
La solidaritat internacionalista: una pràctica per a la quotidianitat

Com ja hem comentat, per a poder situar-nos dins de la solidari-
tat feminista internacionalista (SFI) hem hagut d’evidenciar, tant 
individualment com col·lectiva, la nostra posició i privilegi, així 
com la colonialitat dels nostres discursos. Aquest procés reflexiu 
no és una cosa que es done de manera puntual en el temps, sinó 
que planteja tants qüestionaments i ensenyaments que resulta in-
dissociable del mateix grup i ha generat la base de les iniciatives 
que s’han desenvolupat al llarg del temps.

És comú pensar que la solidaritat internacionalista únicament 
pot ser duta a terme una vegada es traspassen les nostres fronteres 
polítiques, però si entenem que aquest concepte comporta una 
gran càrrega ideològica i beu de la diversitat de contextos i cultures, 
és fàcilment comprensible que es podria aplicar a la nostra activitat 
militant quotidiana. És a dir, la sensibilitat amb les diferents lluites 
no ve donada per una qüestió de distància o fronteres, sinó per 
un convenciment ideològic que qüestiona una sèrie de problemes 
estructurals globalment. Això ens fa aproximar-nos a iniciatives, 
no únicament en Palestina, sinó a les que puguen donar-se en 
altres barris i comunitats dins o fora del nostre propi territori, 
reforçant així la nostra intenció de fugir del que Mohanty (2008) 
denomina el model de feminista com a turista.

Posicionar-nos en la SFI ens ha permés la identificació 
d’aquests problemes estructurals comuns, és a dir, aquells que 
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afecten les dones d’un costat i de l’altre del Mediterrani encara 
que s’expressen de formes molt diverses en cada cas. El patriarcat 
ens oprimeix a totes, encara que no en tots els llocs i contextos 
les formes en què s’evidencia són les mateixes. Entendre els punts 
comuns i mostrar les diferències ens ha servit per a teixir aliances 
de forma horitzontal, nodrint i fortificant les lluites d’una forma 
multidireccional. Per tant, al nostre parer, estaríem cometent un 
error ètic si la nostra mirada solidària únicament va dirigida cap 
a altres llocs, empobrits o no, fora de les nostres fronteres, sense 
mirar ni posar en valor totes aquelles lluites que es donen i s’han 
donat al llarg de la història, dins del nostre propi territori. A més, 
prendre consciència d’aquesta desigualtat i vulnerabilitat sistèmi-
ques ens ha permés repensar les accions realitzades des d’una pers-
pectiva d’anàlisi global, és a dir, com les accions en l’àmbit local 
poden tindre una repercussió directa o indirecta en el global. Com 
a grup, som coneixedores que la nostra manera de comunicar la 
nostra experiència com a brigada a Palestina condiciona la visió 
que tenen altres persones d’aquesta mena d’iniciatives. Per tant, 
col·lectivament hem tingut l’obligació de generar un discurs sent 
conscients de la posició que ocupem i de manera que no supose 
una apropiació ni perpetue uns rols o prejudicis ja establits en al-
guns sectors de la societat. La creació dels nostres materials (blog, 
documental i exposició de fotos) s’ha realitzat tenint en compte 
totes aquestes premisses i, gràcies a aquest enfocament, les succes-
sives presentacions ens han servit com a via d’accés al coneixement 
de diversos col·lectius i lluites solidàries que s’estan produint, tant 
dins de l’Estat espanyol com fora d’aquest.

 
Reflexions finals 
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Ens agradaria aclarir que aquestes pàgines no pretenen ser el va-
demècum d’una bona brigadista. Som conscients que el nostre 
procés ha tingut errors, igual que els tenen tots els processos, però 
també molts encerts. Aquestes pàgines pretenen posar en valor la 
col·lectivitat d’aquests. Entenem que totes les reflexions i aprenen-
tatges, i també desaprenentatges, ens han permés fer una anàlisi 
de les nostres accions des de diferents angles i tindre un posicio-
nament ferm en les nostres creences, que només s’haurien pogut 
donar en conjunt. Tampoc tot el treball que va suposar gestionar 
un col·lectiu divers de més de 15 persones.

Gràcies a aquest treball de totes hui podem entendre una mica 
més què és això de la solidaritat, de l’internacionalisme i del fe-
minisme decolonial. I és que, en aquests temps que vivim, en què 
aquests posicionaments corren el risc de ser fagocitats pel gegant 
de tres caps (patriarcat-colonialisme-capitalisme) hem de teixir 
més fort que mai xarxes que els aglutinen. És per això que acos-
tant-nos des d’altres enfocaments i des d’altres metodologies, com 
les que ens permet la solidaritat feminista internacionalista, po-
drem extraure aprenentatges de les lluites d’aquestes dones de l’al-
tre costat del Mediterrani per a incorporar-los a les nostres lluites 
feministes d’aquest costat i al nostre procés decolonial, antiracista 
i antiislamòfob tan necessari i urgent; així com analitzar la res-
ponsabilitat que tenim com a part de la comunitat internacional 
en la denúncia de les violències i les vulneracions de drets humans 
que comet l’Estat d’Israel contra la població palestina, en general, 
i contra les dones, en particular. 
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4. De l’arrel al fruit: apunts 
ecofeministes per a com-
batre el feixisme en el 
món rural
Patricia Dopazo Gallego i Paula Duran Santacatalina

Quan ens digueren d’escriure aquest text, al principi no ens hi 
vèiem. Com analitzar el feixisme des d’una perspectiva ecofemi-
nista i, a més, en el món rural. Són coses massa antagòniques 
com per a començar a escriure sense haver fet una reflexió prèvia. 
Què direm i com ho lligarem perquè puga transformar-se en un 
discurs motivacional. Perquè tal com està el panorama no ens cal 
autoinfligir-nos més por. Però també cal dir les coses clares; si no, 
ens quedarem en la corfa i no arribarem al moll de l’os.

Serem sinceres, l’extrema dreta està agafant embranzida a tot 
arreu, protegida per un estat, unes lleis i uns cossos de segure-
tat còmplices, just tal com va passar al País Valencià durant la 
Transició. Algú els està donant la gasolina, el foc i les armes per 
incendiar els nostres espais –fins i tot literalment, com és el cas del 
Casal Popular de Castelló a l’estiu de 2020 o del Gaztexte Sastraka 
de Portugalete (Bizkaia)– i per provocar altercats que acaben amb 
companyes hospitalitzades o assassinades –com està passant arreu 
d’Europa i, ara més a sovint, als Estats Units. La policia i el feixis-
me de carrer sembla que van de la mà, de manera coordinada, 
com s’ha vist tantes vegades al País Valencià –l’última i més clara 
amb el judici del cas Pánzer.
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L’ofensiva és clara, companyes. Ara no ens ho podem permetre, 
no podem quedar-nos atònites tota l’estona, hem de reaccionar. 
Escrivim açò en aquest estiu de 2020 amb els ulls com a plats, 
encara perplexes per com ha esdevingut tot i de les conseqüències 
d’aquesta crisi sanitària (i ecològica, i humanitària, i de valors, i 
mediàtica) mundial. La maquinària ha descarrilat, però sembla 
que tot ha quedat igual, encara que tot estiga molt pitjor per a 
la majoria de nosaltres. La falsa estabilitat que ens ha venut el 
capitalisme s’ha esfondrat. Els beneficis d’aquest xoc mundial i 
intergeneracional han anat a parar a les butxaques de qui, durant 
massa temps, ha estat acumulant gran part de la riquesa d’aquest 
planeta. Aquelles que ho tenen tot –a costa de la sang de la terra 
i de la vida de milions de persones al llarg de la història– ens han 
declarat l’última guerra. I una de les eines més fortes que tenen 
contra nosaltres és el patriarcat, la violència i el feixisme.

L’enriquiment absolut segueix sent l’objectiu final d’aquests 
psicòpates capitalistes. Eixos monstres es veuen amenaçats perquè 
s’acaba el «benestar» que havien construït per tindre’ns amansa-
des. Benestar que, com sabem, ha existit a costa d’invisibilitzar 
el treball de cures i l’eterna explotació dels nostres cossos per a 
qualsevol finalitat. Això s’acaba i els qui tenim a dalt saben quina 
és la millor estratègia per a distorsionar la lluita de classes, que 
torna com un boomerang a colpejar a les seues portes, saben que 
per a aturar la ràbia i la ira col·lectiva només cal dividir-nos, en-
frontar-nos. Manipulen la nostra percepció de la realitat perquè 
volen que arribem a l’extrem, a exterminar-nos les unes a les al-
tres sense necessitat que intervinga cap exèrcit. Volen sembrar el 
caos, la histèria col·lectiva, justificar la seua violència i promoure 
la competitivitat i la supervivència del més fort, perquè tot passe 
ràpid i no hagen de tacar-se gaire les mans. Els exemples d’aquesta 
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manipulació i divisió són cada vegada més i, si ens detenim a ob-
servar-ho, els darrers anys el món sembla fer més feredat que mai. 

Al País Valencià, per desgràcia per a la salut democràtica de 
la nostra societat, sabem molt de doctrina del xoc i estratègies 
feixistes. Només cal analitzar l’enginyeria del blaverisme i les seues 
conseqüències sobre la població per veure fins on es pot arribar. 
Divideix i venceràs, retalla el territori i practica el caciquisme i el 
cantonalisme, promou un conflicte identitari i lingüístic irreal i 
visceral per evitar parlar dels problemes reals del territori i de les 
persones que l’habiten. De manera més barroera, dona de men-
jar a un feixisme de carrer ben organitzat i protegit perquè puga 
amenaçar i atemorir els dirigents polítics que proposen progrés 
social i drets humans, que puga martiritzar i atemptar contra els 
moviments socials i de base, i li deixa que provoque alguna mort. 
A més, arredoneix-ho tot plegat amb una justícia encara al ser-
vei del mandat oligàrquic i franquista que perdura a les entranyes 
d’aquest estat. I suma-li una premsa dòcil que manipule l’opinió 
pública a favor de tots els anteriors. 

En aquest petit tros de terra, aquesta combinació d’elements va 
donar peu a fets d’una gravetat tan increïble com la injustícia del 
judici als assassins de Guillem Agulló i Salvador. Fins al punt de 
donar-li la volta a un assassinat polític i tractar de vendre, amb re-
talls de premsa i sentències judicials, que la víctima és la culpable 
de la seua pròpia mort, tant per la seua ideologia com per la seua 
militància política, per ser així, d’esquerres. Tot aquest experiment 
anomenat blaverisme, amb Las Provincias al capdavant de la mani-
pulació de masses, el van idear i dur a terme franquistes, feixistes 
i d’altres personatges llepabotes que sustentaven el poder durant 
els anys de la Transició, amagats sota la marca de partits polítics 
suposadament democràtics.
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El verí del blaverisme va infectar moltes arrels i consciències. 
Moltes decisions polítiques que es van prendre sota aquest context 
han estat dramàtiques per a la salut democràtica d’aquesta socie-
tat. I, per descomptat, han arribat a capgirar el rumb d’aquest 
país i de la seua gent. Així és com durant més de dues dècades 
hem estat governades pel Partit Popular, que arrossegava majories 
absolutes tant a la Generalitat com a les diputacions, capitals de 
província i moltes capitals de comarca del país. Pràcticament, i 
durant molts i molts anys, el País Valencià n’ha estat seu. És per 
això que incidim en la importància de conéixer quines estratègies, 
com és aquest cas de feixisme de masses «suau», s’han fet servir a 
l’Estat espanyol i a casa nostra per dividir-nos i sotmetre’ns.

Amb tot, el que al principi ens va fer dubtar d’acceptar la pro-
posta, finalment ha sigut part dels motius per encetar el debat i 
la reflexió entre nosaltres i arribar a consensuar aquest text. La 
urgència de prendre partit col·lectivament, la complexitat dels fets 
actuals i les seues arrels en la memòria col·lectiva, la necessitat de 
mirades diverses i d’interpel·lar-nos a nosaltres mateixes... Una de 
les coses que hem aprés en aquest procés és que necessitem més 
espais de trobada on vertebrar el nostre territori, enfortir les com-
plicitats i nodrir l’esperança. On continuar fent-nos preguntes i 
reflexionar juntes sobre els fils que ací identifiquem i els que vo-
saltres mateixes aportareu.

Qui és qui?

És per totes les cendres abans exposades que en el món rural va-
lencià hi és present el feixisme de carrer. Pobles i comarques de 
tot arreu, alguns d’ells propers a grans nuclis urbans, han vist 
aparéixer i desaparéixer onades d’altercats de caire feixista i anti-
catalanista pels seus carrers. Després de dècades de successos vio-
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lents, atemptats, i algunes morts, podem esbrinar com actuaven 
–i actuen– aquests grupuscles. Qui els crea, qui els sosté, qui els 
finança i a qui li interessa tindre’ls pel carrer atemorint-nos.

L’arrel ve de lluny, el feixisme organitzat mai va desaparéixer 
d’Europa, ni del món. Alguns dels exdirigents d’aquella ignomí-
nia es van restituir i van sobreviure alimentant-se de la mà del ca-
pitalisme, a qui encara li interessava donar-los joc dins del tauler. 
En el seu moment, els nazis de les SS que aconseguiren fugir de la 
justícia internacional s’amagaren en estats com l’espanyol –sobre-
tot a costes com les valencianes– i es protegiren mundialment dins 
la fundació ODESSA41. Posteriorment, l’Estat espanyol va acollir 
la creació de la primera organització nazi legal després de la Se-
gona Guerra Mundial: la CEDADE (Círculo Español de Amigos 
de Europa). La dissolució d’aquesta va donar pas a la ramificació 
del feixisme de tall falangista en diferents partits i organitzacions 
neofeixistes. Tot i que poques vegades s’han posat d’acord per anar 
a l’una. Els diversos «pares» de les ramificacions ultradretanes han 
sigut personatges amb molt d’ego i misteri a les seues esquenes que 
sempre han tingut conflictes amb la resta de dirigents neonazis.

I és curiós perquè hi ha dirigents ultres que sembla que estiguen 
alimentats a propòsit pel mateix Estat espanyol. És el cas de J. L. 
R. N., conegut com el Cojo. Una de les cares més representatives 
de l’extrema dreta al País Valencià. Una persona que sembla into-
cable i que té un historial bastant desconcertant: mestre i director 
d’algunes escoles catòliques, director de l’escola militar Jaume I 
de Bétera, amb estudis de dret, psicologia i pedagogia terapèutica, 
condecorat pel govern autonòmic del PSOE i poc després també 
pel govern estatal socialista amb la Creu al Mèrit Militar i amb la 

41   La huella de la bota. De los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha. 
Joan Cantarero. En primera persona, 2010.
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Medalla al Mèrit de la Protecció Civil, fundador de l’empresa Le-
vantina de Seguridad, amo del despatx d’advocats Roberto & Sa-
lazar –curiosament especialitzat en protecció de feixistes de carrer, 
com va ser en el seu moment el cas de l’assassí de Guillem Agulló.

L’any 2000 és nomenat cap dels serveis jurídics i secretari ge-
neral tècnic de l’Asociación Nacional de Empresarios de Locales 
de Alterne (ANELA), moment en el qual passa a formar part del 
negoci de la prostitució –durant 11 anys al càrrec fins que va di-
mitir. També és líder del partit ultradretà España 2000 i, a partir 
del 2004, va ser secretari de la patronal valenciana de seguretat. 
Però no només això. Destaca la seua faceta empresarial pel fet de 
ser fundador de moltes empreses que ara actuen a tot l’Estat i do-
nen feina a milers de persones i en diversos sectors: en el camp de 
la comunicació, en el seu moment amb Telefònica i els descomp-
tes per als clubs d’alterne; en l’elaboració de roba de luxe junt 
amb empresaris russos; en l’elaboració de roba per a la policia; en 
l’obertura de gimnasos en diferents ciutats, denunciat per orga-
nitzar campionats de Valetudo;  a més de ser l’amo de discoteques 
importants en ciutats com Benidorm.

També va ser detingut en temps de la Transició per posar dues 
bombes en unes trobades valencianistes i –quina casualitat– mai 
va ser condemnat. Tampoc ha estat condemnat per cap dels boi-
cots i sabotatges que ha organitzat contra els moviments populars 
d’aquest país. Ni per la creació i l’alimentació del grupuscle armat 
nazi Acción Radical, que va protagonitzar moltes agressions i al-
tercats des del 1990 fins al 1995, entre les quals es troba l’assassi-
nat de Guillem Agulló.

Conta la llegenda que la seua dona és neboda de l’últim al-
calde franquista de València, un dels suposats principals artífexs 
de la idea que després s’ha convertit en el que coneixem com a 
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blaverisme. També conta la llegenda que forma part de trames 
mafioses amb empresaris russos que es dediquen al tràfic de dones 
per a la prostitució. I que els seus despatxos d’advocats duen les 
transaccions immobiliàries dels russos que s’assenten a les costes 
d’Alacant –és cert que actualment moltes urbanitzacions i ciutats 
de la Marina, l’Alacantí i el Baix Segura estan copades per russos 
de classe alta.

Des de fa uns anys que parlem de les empreses desokupa com 
l’aparició del moment, quan la seua va ser la primera a encarre-
gar-se de desallotjar les okupes més importants de València. Con-
ta la llegenda que estava fora dels desallotjaments de cadascuna 
d’elles:  Kasal Popular, Malestric i es diu que la policia li va donar 
les claus del Malas Pulgas als perdonavides de Levantina perquè 
els feren la feina ells. 

L’historial d’aquest home no pot deixar indiferent a ningú, so-
bretot si es coneix també la faceta més agitadora de carrer que 
sol tindre al País Valencià, a l’hora de fer crides a boicotejar ac-
tes i agredir integrants de moviments socials. Milers de persones 
que lluiten contra el feixisme en aquest país el coneixen, però cap 
d’elles es pot fer una idea dels seus tentacles, de quina relació té 
amb l’estat ni quina funció està acomplint en aquesta democràcia 
«modèlica». És aquest el feixisme de masses «suau» que ha creat 
l’oligarquia franquista espanyola per detindre els processos sobira-
nistes en aquest estat? És aquesta l’estratègia que estan fent servir 
a casa nostra? Agitar el feixisme de carrer i normalitzar el seu dis-
curs reaccionari? Criminalitzar les lluites dignes i atemorir a qui 
les lluita perquè ho deixe estar? En realitat no en sabem res. Tot 
això són supòsits i informacions massa difuses, entre la rondalla 
popular i la veritat sagnant d’aquest país tan nostre i tan xafigat.
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El verí que infecta els nostres pobles

Hui dia tracten de canviar l’estètica, les marques i el missatge, 
però els neonazis de carrer segueixen amb els mateixos referents i 
«pares» del moviment. No s’aturen, saben que la foscor fa temps 
que estava cuinant-se i que tenen una oportunitat d’or amb el 
possible caos que se’ns ve a sobre. Podem saber la història i els 
antecedents de tots eixos militants que actuen en ciutats com Cas-
telló, València, Alcoi, Elda, Elx o Alacant. Podem extreure l’his-
torial i fer elucubracions sobre la seua vida i aspiracions, però és 
difícil desactivar-los amb la impunitat que els envolta. Tot i que, 
per sort, el seu perfil els delata: tots ells comparteixen una mas-
culinitat entesa des del poder, l’autoritat, la possessió, la força i la 
violència. I contra això, per sort, tenim moltes eines.

A València és on es concentra gran part del múscul de l’extre-
ma dreta del país. Per allà han passat desenes de joves. Els qua-
dres més antics tenen moltes causes judicials obertes i ja no solen 
embrutar-se les mans, però segueixen adoctrinant les noves ge-
neracions. La grada d’animació de l’equip de futbol de la ciutat 
ha estat el principal camp de cultiu del feixisme al País Valencià. 
Tot i que no l’única, ja que a Elx i Castelló també han tingut 
uns teixits semblants. Des d’aquests espais, a més d’inculcar a 
molts joves –la gran majoria homes– eixes idees, el hooliganisme 
ha estat l’únic valor a respectar, és a dir, la violència gratuïta –
fins i tot entre ells– i la insensibilitat com a prova d’accés. Tot 
aquest caldo de cultiu ha estat essencial per a alimentar les files 
militants de grupuscles feixistes i blavers com Ultra Yomus, la 
Curva Nord, el GAV, les Joventuts del GAV (JJGAV), el Frente 
Orellut o la Jove Elx. 

Després estan els subgrups d’aquestes organitzacions, com els 
dels Ultra Yomus, que solien ser integrants del mateix poble, joves 
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molt egocentristes i amb masculinitats malenteses d’Alzira, Xàtiva 
o Gandia. Fills sans del patriarcat i el nacionalcatolicisme, pijos i 
classe obrera, condicions que solien esfumar-se a la grada, on es 
sentien tan homes per cridar fort, donar-se cops al pit i pegar-se 
amb qui fora, fins i tot amb suposats companys.

Aquests subgrups, quan tornaven al seu lloc d’origen, repro-
duïen les mateixes activitats que acostumaven a fer per la ciutat 
quan s’ajuntaven, abans o després d’un partit: agressions, insults, 
amenaces i algun altercat gros. Per sort, moltes de les agressions 
que s’han donat fora de nuclis urbans massificats han tingut reper-
cussions legals i d’imatge pública per a alguns dels agressors feixis-
tes. I és que les relacions socials als pobles mantenen un factor de 
proximitat que ha ajudat a identificar i neutralitzar molts d’ells. 
No obstant això, es continuen donant casos d’impunitat greus en 
aquest entorn. De fet, encara hui, costa de creure la llibertat amb 
la qual els deixen actuar.

Per exemple, en els últims dos anys s’han donat una sèrie 
d’agressions físiques i han aparegut centenars de pintades de caràc-
ter feixista i anticatalanista en alguns municipis de la comarca de 
la Ribera, sobretot a Alzira i Carcaixent. Segons va denunciar fa 
més d’un any un moviment antifeixista de la Ribera anomenat 
A.R.A. –ja desaparegut o dissolt–, aquestes pintades i agressions 
han estat protagonitzades per un grup de joves neonazis coneguts 
als seus respectius pobles. Alguns pertanyen a l’entorn faller i són 
ben coneguts per la policia i representants institucionals, tot i que, 
segons denuncien des del moviment, aquests no han fet, en cap 
moment, res per identificar-los o aturar-los, «una actitud que ens 
afectarà a totes», denunciaven de manera contundent en un tríp-
tic que van haver de realitzar i difondre per desemmascarar-los i 
evitar represàlies directes.
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Per posar altres exemples, està el cas de V. E. C. –conegut per 
uns quants malnoms i líder durant una bona temporada d’Ultras 
Yomus– qui està vinculat amb el poble de Benigànim, a la Vall 
d’Albaida. Allà té un gimnàs que, segons asseguren fonts del po-
ble, el fa servir per entrenar «noves fornades» que ompliran les files 
del moviment ultra o, si més no, de l’empresa de seguretat privada 
on treballa, Levantina de Seguridad. O el cas de N.F.C., natural 
de la comarca de la Safor, vinculat als hooligans del Gandia CF i 
a Ultra Yomus i amb un historial d’agressions ben conegudes a la 
seua comarca. Ambdós es van fer mediàtics per les agressions que 
van cometre davant de les càmeres el 9 d’Octubre de 2017. Hui 
dia, aquests dos i molts altres integrants «històrics» tenen comptes 
pendents amb la justícia, fet que els impossibilita realitzar agres-
sions, almenys on se’ls puga reconéixer. Tots ells esperen el mo-
ment que tot prescriga per poder tornar a fer de les seues amb 
total impunitat.

Feixistes de moltes comarques valencianes com la Vall d’Albai-
da, la Costera, la Ribera, la Safor, l’Horta Nord, el Camp de Túria, 
el Vinalopó o la Plana tenen vinculació amb partits i grupuscles 
d’extrema dreta forts com Ultra Yomus, Frente Orellut, Democra-
cia Nacional, Lo Nuestro o España 2000. Això afavoreix que els 
feixistes compten amb petites cèl·lules arreu del territori que els 
permeten mantindre finançament, una certa visibilitat i capacitat 
d’acció i difusió dels ideals o missatges dels seus líders. És a dir, els 
grupuscles sempre naixen per l’existència d’un líder que sol ser un 
home adult, algun tocant la vellesa, al qual mostren una mena de 
feixisme de vassallatge.

I, ara bé, què podem fer des dels feminismes en el món rural 
davant d’aquestes cèl·lules feixistes, més reduïdes que a la ciutat 
però igual de perilloses? Què els ha dut a tots ells a formar part 
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del feixisme militant de carrer? Per què ser els gossos violents de 
quatre uelos mafiosos? Per què es taquen les mans, es mullen, s’ex-
posen i s’arrisquen d’eixa manera tots eixos militants?

El sentit de la vida

Alguna vegada vos heu preguntat quins són els factors vitals i fets 
motivacionals que porten a una persona a militar en les files del 
feixisme? Una companya de Castelló de la Plana, que viu al barri 
de la Guinea –conegut per la seua multiculturalitat i per la gran 
presència de la comunitat gitana–, em contava com xavals gitanos 
del seu barri havien militat anys enrere en les files del feixisme i 
alguns duien un tatuatge de l’esvàstica nazi tatuat. Ella em con-
tava com això va ser una moda durant una època al barri, on els 
fills dels guàrdies  civils –que acabaven d’arribar a la ciutat– i els 
joves gitanos del barri s’ajuntaven quan hi havia partit del Castelló 
per anar a la mateixa grada. Allà es va forjar la seua unió i allà es 
van difondre les idees feixistes que els joves fills de guàrdies civils 
duien de casa. Avui dia, un dels gitanos que viu a la seua finca i 
que duu l’esvàstica al pit és de les poques persones que ella coneix 
que la Nit de Nadal ix a buscar una persona sense sostre pel barri 
i la convida a sopar a sa casa.

Aleshores, què va induir a eixos joves, colpejats pels prejudicis 
racials i de classe, a entrar en les files del feixisme? Quin és el per-
fil sociològic d’aquestes persones? Basant-nos en els que podem 
conéixer en persona o els que podem analitzar a través del que 
publiquen en les seues xarxes, molts dels feixistes de carrer que 
hi ha al País Valencià responen a dos prototips ben característics, 
només diferenciats per una qüestió de classe: els uns són fills de 
cossos policials o de la burgesia de capitals de comarca, pobles 
industrials o grans ciutats; els altres són fills de barris pobres o 
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marginats per les institucions locals, es pot trobar el cas d’alguns 
que viuen als seus pobles xicotets, però la gran majoria resideixen 
en municipis molt industrialitzats o en grans ciutats. Això ens pot 
acotar el marge d’anàlisi del perfil psicològic d’aquestes persones: 
classistes, racistes, egocèntriques, violentes, traumatitzades, colpe-
jades pel sistema, drogoaddictes... un ventall de personalitats que 
comparteixen un sentiment de pertinença a un grup que per a 
ells representa el poder, la valentia, la força, el lideratge. Aquesta 
sembla ser la seua visió sobre el que és o hauria de ser la vida en 
aquest planeta i les relacions entre éssers humans i amb els ecosis-
temes que ens envolten, una visió totalitària perquè és incapaç de 
qualsevol diàleg, de dubtar o fer-se preguntes, i nega allò que no 
coneix. «L’altre, com a ésser negat, sustenta el feixista en les seues 
certeses. El cercle és viciós. La funció de la certesa és negar l’altre», 
afirma l’activista i filòsofa Marcia Tiburi42

Què podem fer des dels feminismes? Quina estratègia podem 
teixir per plantar cara a aquesta lacra? Josep Maria Esquirol de-
fineix la resistència com «la fortalesa que podem tenir i aixecar 
davant dels processos de desintegració i de corrosió que venen de 
l’entorn i àdhuc de nosaltres mateixos». Afegeix que «el resistent 
no anhela el domini, ni la colonització, ni el poder. Vol, abans que 
res, no perdre’s ell mateix i també, d’una manera molt especial, 
servir els altres»43.  La cooperació, el procomú, la solidaritat, l’es-
tima, la germanor... són valors que beuen de postulats feministes i 
ecologistes que clamen per posar la vida en el centre, per reproduir 
i cuidar la vida, els éssers vius i els ecosistemes que ens envolten, 

42  Tiburi, Marcia. ¿Cómo conversar con un fascista?. Ed. Akal. Ciudad de 
México, 2018.
43  Esquirol, J.M. La resistència íntima. Ed. Quaderns Crema, Barcelona 
2015.
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centrar-nos en cobrir les necessitats més bàsiques que tenim com a 
éssers humans ecodependents i interdependents. Aquests són, no 
només els ingredients de la resistència que necessitem, sinó també 
els del futur que volem teixir.

Feixisme, malestar social i ruralitat

Ara bé, aquests valors que hem mencionat estan ben lluny d’es-
devenir hegemònics. La foto de la realitat social que ens envolta, 
agreujada per la crisi sanitària de la covid-19, mostra el que po-
dem entendre com una fase avançada del capitalisme: explota-
ció laboral i desigualtats socials extremes, emergència climàtica i 
pèrdua de biodiversitat a ritmes accelerats, retallada de drets so-
cials i sobiranies i, com s’ha explicat abans, auge i expansió d’idees 
totalitàries i de delictes d’odi. Si ampliem la resolució d’aquesta 
fotografia amb mirada ecofeminista, podem veure també l’indivi-
dualisme i el fort trencament de vincles amb la natura, propis de 
formes de vida urbanocèntriques.

I és que durant el segle XX el model de vida urbà es va aca-
bar d’imposar en bona part del món, a mesura que el capitalisme 
s’anava obrint pas pertot arreu. A l’Estat espanyol, a més a més, 
el creixement de les grans ciutats i l’abandonament dels pobles va 
anar de la mà de la ridiculització i homogeneïtzació d’allò rural, 
especialment de l’activitat primària (agricultura i ramaderia). Es 
van facilitar així, amb el suport indestriable dels mitjans de co-
municació de cada època, la creació d’estereotips que encara hui 
persisteixen.

Aquest menyspreu de la ruralitat i de les fórmules tradicio-
nals de producció d’aliments i d’economies locals en general, va 
fer més fàcil el camí cap a la industrialització de l’agricultura: la 
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introducció de la maquinària, l’extensió de l’ús de productes fito-
sanitaris (per tant, la dependència del petroli), l’endeutament de 
les economies familiars i, després, el lliure comerç i l’economia 
d’escala, que despullaren, definitivament, a molta gent del camp 
del control sobre la seua activitat. Els obligaren a abaixar els preus 
i transformaren el sistema de mercat amb la proliferació i pre-
domini de grans superfícies. Amb aquestes tensions, els projectes 
productius a xicoteta escala han anat desapareixent, un fet que es 
reflecteix en la pèrdua de vida als pobles i en el trencament de vin-
cles de la població amb el camp i la natura, a més de consolidar-se 
les ciutats i el pensament urbà com a centre de gravetat planetària. 

Com a continuació d’aquest procés històric –que hem 
sintetitzat a grans trets–, a començaments de 2020 van esclatar 
campanyes i manifestacions de la població rural i del sector agrari 
que van visibilitzar una realitat d’abandonament institucional a la 
qual la ciutat dona l’esquena; d’una banda, van posar damunt la 
taula la manca de serveis públics bàsics que pateixen els territoris 
rurals, i d’altra, la denúncia de les dinàmiques de preus de la gran 
distribució, que ofeguen els mitjans i petits projectes productius 
que encara resisteixen. 

El feixisme contemporani no és alié a les possibilitats d’aprofi-
tament d’aquesta particular insatisfacció de l’àmbit rural. De fet, 
aquests darrers anys al País Valencià algunes mobilitzacions sota 
consignes que defensen un món rural «viu», han estat liderades 
per entitats i perfils que buscaven perpetuar els seus privilegis, 
insistir en associar ruralitat amb els bous o la caça i enfrontar els 
sectors de la població –com ara l’ecologista–, més que cercar una 
veritable transformació del sector primari i una millora de les con-
dicions de vida rurals. Es tracta també de mobilitzacions on és 
freqüent la presència de banderes d’Espanya, fins i tot banderes 
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preconstitucionals, i en les quals crida l’atenció el predomini d’as-
sistents homes.

És aquesta la ruralitat que volem? Un món rural viu ha de su-
posar, entre altres coses, facilitar l’accés de dones i joves a l’activi-
tat productiva i als òrgans de decisió de cooperatives, llotges i sin-
dicats. També ha de suposar la dignificació del treball de la terra i 
la mar amb preus remuneradors, la millora de serveis bàsics com 
salut, cultura i educació als pobles, l’impuls de l’economia local i, 
molt important, la custòdia i cura del territori, la biodiversitat i els 
béns naturals. Aquesta és la proposta de la sobirania alimentària 
i de l’agroecologia, dos paradigmes que, des de totes les latituds, 
es declaren obertament feministes i antifeixistes i que recuperen i 
reivindiquen el diàleg amb les economies camperoles tradicionals. 

Al País Valencià, les iniciatives que treballen en aquest sentit 
es reprodueixen i s’enxarxen malgrat les dificultats que el siste-
ma alimentari capitalista imposa sobre el seu dia a dia en forma, 
principalment, d’obstacles normatius i  precarietat econòmica. 
Aquesta vegada, les dones som al capdavant. El convenciment, 
la cooperació i la tossudesa són part dels trets identitaris d’aquest 
teixit emergent, que beu de la memòria camperola de les nostres 
àvies. Noves lògiques de producció d’aliments que, en realitat, són 
les de sempre.

El món rural en el centre

S’ha escrit molt sobre els trets comuns de les formes de vida cam-
peroles al món. La sociòloga francesa Silvia Pérez-Vitoria, en el 
seu llibre El retorno de los campesinos44, es pregunta si podem parlar 

44  Pérez-Vitoria, Silvia. El retorno de los campesinos. Icaria Editorial. 
Barcelona, 2010.
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de «valors camperols» i fa una revisió bibliogràfica en què conclou 
que aquests valors estarien en les antípodes del productor agrícola 
o ramader modern. Ella parla, entre altres coses, de tres caracterís-
tiques. Primerament, de la cultura de la supervivència col·lectiva, 
és a dir, la recerca de l’equilibri i de la seguretat, front al creixe-
ment, el consum i el canvi. Segon, de la utilització de pràctiques 
culturals que brollen principalment de recursos locals i coneixe-
ments ancestrals, de vegades combinats amb noves tècniques, amb 
l’objectiu de mantindre els equilibris naturals, socials i culturals. 
I, per últim, d’un fort component de cooperació social, generador 
d’estructures d’intercanvi de treball, de productes i de serveis, i de 
la propietat comunal com a baluard per a defensar la seua autono-
mia respecte a les institucions i els poders de cada època. 

Què podem aprendre d’aquestes formes d’organitzar la vida? 
Nosaltres pensem que en la memòria camperola podem trobar la 
inspiració necessària per avançar cap a una societat ecofeminista, 
en què el feixisme no trobe mai cap lloc idoni on arrelar. El sub-
títol del llibre de Pérez-Vitoria és explícit: «una oportunidad para 
nuestra supervivencia».

Ara bé, al País Valencià tenim un llarg camí per recórrer. Hem 
de recuperar i dignificar els sabers rurals i camperols del nostre 
territori, especialment els més invisibilitzats, aquells que adminis-
traven i perfeccionaven les dones, un treball que col·lectius joves 
com Arada o Les Espigolaores ja han començat a fer. També hem 
de definir què entenem per ruralitat, construir una definició prò-
pia, identificar els elements clau i lluitar per reviscolar els nostres 
pobles i les economies locals. Iniciatives com el Fòrum de la Nova 
Ruralitat també avancen ja en aquest sentit, a través de l’articu-
lació de la societat civil rural al voltant de la reflexió, el debat i 
l’acció política.
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El camí cap a la vida

I, relacionat amb tot això, ens cal un debat fonamental: què és 
el feminisme rural? Podem construir un feminisme rural propi? 
Les dones feministes, com a activistes antifeixistes, tenim aquesta 
responsabilitat, perquè a hores d’ara el feminisme té un clar biaix 
urbà que fa que moltes dones rurals el senten com llunyà, alié, i 
fins i tot generen un rebuig que pot apropar-les a posicions de 
dreta i extrema dreta. Hem de fer aquesta autocrítica, revisar-nos 
i generar ponts amb els col·lectius de dones i joves rurals, parti-
cipant juntes en els debats i en la construcció d’alternatives. No 
podem deixar que el feminisme contribuïsca ni un mil·límetre a 
l’avanç dels feixismes.

Potser la millor conclusió a tot això és que hem d’anar teixint, 
a poc a poc, amb el pas dels anys, les experiències i les vides, una 
realitat fora del capitalisme. Una realitat des d’on demostrar que 
tenim raó, que allò més imprescindible a fer com a éssers vius és 
la cura i la reproducció de la vida, de tot allò que la fa possible i 
que ens la fa possible. Una realitat que pose en el centre els fac-
tors clau per a la supervivència: aigua, menjar, sostre, comunitat, 
ecosistema. Una realitat plantejada pels ecofeminismes i per les 
economies camperoles ancestrals, executada amb un ritme cohe-
rent amb el ritme de vida que volem reconstruir, un ritme arrelat 
als batecs de la natura, que no estiga marcat pels temps que hem 
mamat del capitalisme. 

Tot açò és possible, ja ho van fer les nostres avantpassades. Ja 
construïen espais comuns on l’epicentre era la reproducció de la 
vida. Necessitem organitzar-ho de manera que tothom tinga ca-
buda, en la mesura que se n’adonen de la urgència d’abandonar les 
lògiques asfixiants que imposa el capitalisme. Volem evolucionar 
cap a dinàmiques que possibiliten la vida més enllà de regles auto-
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ritàries i patriarcals? Si aconseguim construir tot això, a tot arreu, 
veurem com el monstre acaba per desistir i adonar-se que aquesta 
és l’única manera de sobreviure en aquest món. Tot i que si el 
monstre no vol desistir, li haurem d’ensenyar el que és treballar 
la terra, sense petroli ni màquines, perquè sàpiga el que costa fer 
callar els budells d’un poble i perquè sàpiga el que és la dignitat, 
que puja per les entranyes de la terra cap amunt, entra pels peus i 
arriba fins al cor.
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5. Construint la València 
acollidora des dels barris 
EntreBarris

Qui som i com ens organitzem

EntreBarris és una xarxa de col·lectius i/o assemblees veïnals de 
diferents barris de la ciutat de València, que naix cap al 2017 per 
posar en comú aquelles problemàtiques que es podien generalitzar 
arreu de la ciutat. Arran d’aquelles primeres trobades, vam veure 
que l’habitatge i el model de ciutat, suposaven un dels problemes 
més greus que afectava directament les nostres vides. Així, alguns 
dels objectius de l’espai d’EntreBarris va ser pensar com fer els 
barris més habitables, recuperar-hi sobiranies i posar en valor els 
espais de cures i suport mutu.  

Quan escrivim aquest capítol, després de 3 anys en marxa, 
creiem que cal reivindicar aquest model de xarxa d’assemblees 
veïnals, bastant característic i diferenciat del de la resta de col·lec-
tius en defensa del dret a l’habitatge de l’estat. I és que, tot i que 
acompanyem persones amb problemes amb l’habitatge, com són 
els desnonaments o les pujades dels preus del lloguer, no som un 
sindicat de llogateres. Tampoc no som un col·lectiu contra el tu-
risme, tot i que treballem el discurs i fem accions freqüents contra 
la mercantilització i turistificació de la nostra ciutat, o assenyalem 
el negoci dels apartaments turístics. Amb tot, som un col·lectiu 
que denuncia el model de ciutat capitalista, patriarcal i racista en 
què vivim. I ens organitzem amb campanyes com València No 
Està en Venda (campanya i manifestació en defensa de l’horta i de 
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l’habitatge) o donant suport a les lluites contra els projectes urba-
nístics i PAIs d’arreu de la ciutat.

Intentem ser eixa xarxa de veïnes i militants que done resposta 
a les diferents problemàtiques dels barris, amb propostes en què 
el veïnat estiga en el centre de les decisions, amb tota la seua di-
versitat, peculiaritats i ritmes diferenciats, intentant posar en valor 
totes les tasques reproductives i productives que fan possible la 
vida. Perquè si ens vam adonar d’una cosa de seguida era de com 
de connectat estava tot, com no podíem mirar solament el barri 
on vivíem, ja que allò que passava ací tindria repercussions als 
barris de l’altra banda de la ciutat. 

Ha sigut molt important també el fet de trobar-nos amb di-
ferents col·lectius, als barris i a la ciutat, que, tot i no treballar 
l’habitatge directament, tenen molt a dir en el model de ciutat que 
volem, com per exemple els grups ecologistes, centres socials, asso-
ciacions i col·lectius de persones migrants, assemblees feministes, 
col·lectius de joves, sindicats de classe, cooperatives de l’economia 
social i solidària, etc. Amb els quals creiem que és molt important 
seguir treballant i construint juntes.

Durant aquests tres anys han canviat moltes coses, hem anat 
evolucionant i seguim tenint a cada barri peculiaritats, ritmes i 
perfils molt diferents. I és des de les cures des d’on afrontem les 
errades i conflictes que es deriven de la nostra pràctica política i 
heterogeneïtat, per assolir aprenentatges i millores.

D’aquesta manera, amb paciència i amb molta cura dels pro-
cessos, de moment estem construint alguna cosa que pensem que 
és important en l’àmbit de ciutat i que, gràcies al treball en xarxa 
d’aquests anys, per exemple, ens ha donat la base per fer front mi-
llor a l’agreujament de la crisi del sistema de cures, les desigualtats 
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socials, les expulsions del veïnat, les vulnerabilitats, les violències 
sistèmiques derivades, etc. Un escenari que es va complicar més 
després de la pandèmia de la COVID-1945.

La situació de l’habitatge

La realitat de l’habitatge i l’accés a aquest ens porta a parlar de la 
feminització de la problemàtica: dones majors que viuen soles, 
el 70% dels desnonaments els sofreixen dones, dones que viuen 
violència masclista a les seues cases i famílies monoparentals (el 
29,3% de les consultes que es fan a l’oficina d’emergència habi-
tacional de l’Ajuntament de València són de mares soles a càrrec 
dels seus fills i filles). Principalment són les dones qui s’ocupen del 
problema residencial i és per això que entenem que les respostes i 
acompanyaments des de les assemblees han d’esdevenir feminis-
tes. 

L’amuntegament, la proliferació de zones marginalitzades o 
l’ocupació irregular d’habitatge són fenòmens que creixen pa-
ral·lels a les dificultats d’accés a l’habitatge. A això afegim que, a la 
ciutat de València, s’estima que hi ha entre 10.000 i 40.000 cases 
on no hi viu ningú i uns 5.000 solars buits, que també representen 
un recurs habitacional desaprofitat. Ens trobem també un creixe-
ment de la concentració de riquesa immobiliària: la descontrolada 
promoció immobiliària ha sigut un dels principals impulsors del 

45  Aquest capítol va nàixer des del confinament dels mesos de març a maig de 2020, 
provocat per la crisi sanitària de la COVID-19 i, per tant, les dades que puguem aportar 
sobre habitatge, preus de lloguer, pisos turístics, etc. poden haver canviat. Però el que 
no podem negar és la tendència que han tingut les dades fins al moment, abans de 
la pandèmia, com també els canvis que s’estan donant mentre escrivim, corregim i 
maquetem aquest llibre. Per tant, és important que les anem perfilant i estudiant per a 
poder seguir treballant amb elles prompte. 
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PIB, i a la vegada una de les majors raons de la destrucció del te-
rritori i de la creació d’enormes desigualtats en l’àmbit residencial. 

La crisi habitacional que patim a l’Estat espanyol en general 
i a la ciutat de València en particular es fa cada dia més evident. 
Immobiliàries, bancs i fons voltors han impulsat una bambolla 
de lloguer que ha provocat una pujada dels preus a València d’un 
44% en els darrers 5 anys. Preus que suposen que, de mitjana, a 
les llars on es viu de lloguer s’hi haja de destinar un 40% dels in-
gressos al pagament de l’habitatge. Aquestes quantitats posen en 
risc la seguretat residencial de bona part del veïnat. Moltes altres 
queden directament excloses del mercat immobiliari.

A València el parc públic d’habitatge és molt escàs (en total 
estaríem parlant d’uns 2.500 habitatges, un 0,6% del parc total, 
i una part rellevant estarien en mal estat i buits) i mal gestionat, 
una situació que ha provocat que moltes persones es vegen abo-
cades a l’exclusió residencial. Cal canviar el model d’habitatge i 
limitar preus de lloguer, fomentar cooperatives d’habitatge, ma-
soveria urbana i ampliar-hi el parc públic utilitzant totes les eines 
necessàries, fins i tot l’expropiació.

La ciutat neoliberal depreda amb voracitat, i els barris 
s’organitzen 

Com en parlarem recurrentment al llarg del capítol, cada cop són 
més les persones expulsades de la seua llar. Exilis i desterraments 
que comporten expulsions en altres barris, com un tsunami de 
preus creixents dels lloguers pertot arreu, a la ciutat sencera. Les 
expulsions s’encadenen i evidencien la vulnerabilitat exponencial 
d’uns barris respecte a altres. Expulsions que en molts casos passen 
desapercebudes, invisibles, discretes, com si d’un problema íntim 
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es tractara, una mala gestió de la vida, una responsabilitat indivi-
dual. El gran èxit del boom especulatiu actual és just això, fer-nos 
sentir responsables úniques i aïllades d’aquest despropòsit. 

A Carme, la filla de Pepita, li pujaren el lloguer i se’n va anar. A 
Fina, la iaia de Carles, no li renoven el lloguer perquè l’ama vol fer 
apartaments turístics, això li ha dit. Amadou ha hagut de deixar 
el pis on vivia des de feia 3 anys i ara viu en una habitació. Pep, 
el de Maruja, se’n va perquè han convertit tota la finca en aparta-
ments turístics i no pot suportar el soroll i les obres permanents. 
Manoli, Jesús, Guille, Fàtima, Bruno, Lola i Pilar estan lluitant 
perquè el fons que ha comprat el bloc on viuen no els faça fora. 
Emilia tracta de negociar formes de lloguer amb el fons vinculat 
a un banc propietari de moltes cases buides. Aissatou i la seua fa-
mília viuen amb la por de quedar-se al carrer i esperant la propera 
data de desnonament. Cristina ja va ser expulsada fa uns anys de 
Buenos Aires 31, com totes les seues veïnes, en un edifici hui molt 
il·luminat, però que sembla mort, on només hi queda el trànsit 
de turistes, però que ens recorda, mut, que hem de continuar la 
lluita contra el sistema. Tots i totes parlen com si fora ahir quan la 
gent es coneixia i es saludava a l’escala, al pati, a qualsevol racó del 
barri. Saludar-nos pel carrer i dir «no eres tu, és el sistema» hui en 
dia pot arribar a ser revolucionari.

Des d’EntreBarris fem treball de formigueta per intentar posar 
les persones afectades per la crisi, la gentrificació i la turistifica-
ció en el centre, així com les seues experiències diverses. És a dir, 
donar prioritat i importància dins de les assemblees de barri a 
l’acompanyament, des de l’horitzontalitat i no des de la caritat, de 
les persones que patisquen problemes greus d’habitatge: desnona-
ments, desallotjaments, expulsions per la pujada dels preus dels 
lloguers, etc. Cada barri acull aquelles persones del barri, les asses-
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sora i acompanya en la part més burocràtica d’aquest procés, però 
sobretot, ajuda i organitza conjuntament la resistència i la lluita 
tant als mitjans de comunicació com al carrer. De cada assemblea 
hi ha una o dues delegades que es coordinen en la comissió d’afec-
tades d’EntreBarris per poder treballar en campanyes conjuntes, 
compartir informació sobre fons voltor o bancs, valorar accions 
i, el més important, donar-nos suport entre totes. A més, aquesta 
comissió està en contacte amb la PAH de València i altres col·lec-
tius que treballen aquestes situacions per multiplicar els impactes.

Les nostres accions al llarg d’aquest temps estan en la dinà-
mica general d’arreu dels Països Catalans o l’Estat espanyol, és 
a dir, s’han fet escarnis, campanyes contra entitats financeres o 
fons voltor, accions al carrer, mapatges als barris per assenyalar les 
problemàtiques del veïnat i un llarg etcètera. És ben cert que ens 
enfrontem a diferents reptes o debats com és el fet de caure o no 
en l’assistencialisme i situar-nos en la solidaritat, l’autonomia i no 
crear dependències. Caminem cap al model PAHs, en què les per-
sones afectades passen de ser objecte a subjecte de l’acció política. 
Totes ens acompanyem a totes en els nostres processos, i tant en 
EntreBarris com en les assemblees veïnals dels barris, ens trobem 
en un procés d’aprenentatge continu.

Allò comunitari en temps de crisi

Els mesos de confinament per la pandèmia de la COVID-19 van 
suposar oportunitats per treballar molts aspectes pendents. Vam 
veure com les dones vam tornar a liderar respostes comunitàries 
i col·lectives des d’on cuidar-nos, construint barris i ciutat cuida-
dora. Espais que ens cuiden, que permeten cuidar-nos, que per-
meten cuidar altres persones, la mobilitat, l’habitatge, i que també 
cuiden l’entorn. Vam viure la proliferació de les xarxes d’aliments 
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i de suport mutu a diferents barris de València, que van suposar 
espais de respostes a les necessitats urgents i d’emergència a les 
problemàtiques derivades en primer terme per la pandèmia. Mol-
tes d’aquestes xarxes van ser impulsades per les assemblees veïnals 
ja existents als barris. Xarxes veïnals basades en les cures, la solida-
ritat entre veïnes i el suport mutu, i centrades en la proximitat, la 
diversitat, la qualitat de les interdependències (amb el medi i amb 
les persones) i per assegurar l’habitabilitat. 

Aquests espais es van ocupar de problemes en un context de 
pobresa i vulnerabilitat excepcional davant els quals l’administra-
ció hauria d’haver actuat i que els moviments populars van acabar 
cobrint: caixes de resistència, compres a persones amb dificultat 
de mobilitat, baixar el fem a veïnes, acompanyaments telefònics 
a persones en situació de solitud no desitjada, denúncies i acom-
panyaments de violències masclistes.

Aquestes xarxes es van trobar amb diversos reptes, com el de 
resoldre situacions de bretxa digital, trencar els possibles assisten-
cialismes i dependències creades, i la continuïtat en la nova nor-
malitat postpandèmia. 

Qüestionament del model turístic 

En parlar de qüestions d’habitatge i de model de ciutat, és quasi 
impossible no dedicar unes paraules al model turístic instaurat a 
les nostres ciutats, que imposa una lògica capitalista en el disseny 
dels  barris i un model patriarcal en les nostres vides en què la 
riquesa i el poder es reparteix entre pocs i en què la precarització, 
tant laboral com social, ho fa entre moltes, especialment, entre les 
dones. 
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El model territorial i econòmic al País Valencià, caracteritzat 
per una economia terciaritzada amb dependència exclusiva del 
sector serveis, és responsable directe de la precarització laboral, la 
destrucció del territori i l’ús de l’habitatge com a mercaderia.

El turisme en les últimes dècades ha passat a ser l’eix central del 
manteniment econòmic del territori amb unes polítiques abrasives 
de l’entorn natural, és a dir, s’ha especulat amb el medi ambient 
amb projectes urbanístics elitistes (macrourbanitzacions, camps 
de golf...) sense integrar els espais urbanitzats amb els naturals. A 
més a més, ha propiciat la precarització laboral, amb treballs esta-
cionals i estrictament vinculats a l’hostaleria o derivats del turisme 
i en zones de gran afluència turística, notòriament en el primer i 
segon cinturó marítim al llarg de la costa mediterrània i les grans 
ciutats. En matèria d’habitatge –a falta de polítiques públiques– 
aquest s’ha mercantilitzat com a bé especulatiu, amb una forta 
conversió en habitatges turístics, més rendibles econòmicament 
que els de llarga estada, fet que ha provocat l’encariment abusiu 
del preu de l’habitatge i el desplaçament i expulsió dels veïnats.

Un dels mantres que se’ns ha repetit de manera constant en les 
últimes dècades és que el turisme és generador de riquesa i que 
davant d’aquest ha d’haver un ampli consens i ningú no hi pot 
estar en contra. Les dades, però, no ens diuen el mateix. Les co-
marques més pobres del País Valencià en renda per unitat familiar 
són la Marina Alta i Baixa i el Baix Segura, les tres comarques que 
concentren més del 60% de tot el sector turístic. 

Un altre consens generalitzat és que el turisme genera llocs de 
treball, però aquest model turístic suposa divisió sexual i racial del 
treball. Col·lectius de dones com Les Kellys fa molts anys que de-
nuncien les seues condicions laborals, basades en un volum molt 
alt d’hores de feina, moltes d’elles sense declarar i amb unes con-
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seqüències físiques i mentals molt dures. Unes condicions labo-
rals que es repeteixen en tot el sector de l’hostaleria, el qual té el 
mateix conveni col·lectiu des del 2008 i unes taules salarials sense 
augmentar des de l’any 2013.
 
L’impacte del turisme en l’habitatge i la ciutat

La indústria turística ha posat València en el seu punt de mira i 
fons voltors, immobiliàries i bancs, amb el beneplàcit de les admi-
nistracions, estan fent de la nostra ciutat un espai per a les perso-
nes que la visiten i no per a les qui l’habitem.

En matèria d’habitatge, aquest boom turístic també està pro-
vocant unes conseqüències directes a la ciutat de València. Segons 
les últimes dades abans de la pandèmia de la COVID-19, hi havia 
8.000 habitatges al parc de lloguer residencial i, en canvi, sols amb 
els habitatges registrats com a ús d’apartament turístic hi havia 
uns 5.700, però s’estima que, amb els no registrats, es podria do-
blar la xifra. Aquesta situació és especialment greu en alguns barris 
de la ciutat com Russafa, el Cabanyal-Canyamelar i el districte de 
Ciutat Vella. Durant l’emergència sanitària, es van poder detectar 
alguns fluxos entre els dos parcs d’habitatge, si bé estudis acadè-
mics realitzats durant la crisi afirmaven que no havia passat el 
temps suficient perquè els propietaris de pisos turístics canviaren 
les seues estratègies a mitjà i llarg termini, el nombre d’habitatges 
anunciats en un conegut portal immobiliari de lloguer habitacio-
nal, van augmentar un 30% entre el principi i el final del confina-
ment (març-maig de 2020). Sembla, doncs, que en el moment en 
què el sector turístic es va veure paralitzat i el seu futur era incert, 
el negoci del lloguer per al veïnat tornava a interessar a la lògica 
capitalista.
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La turistificació mata els barris i, junt amb d’altres factors, 
ha provocat l’augment del preu del lloguer, l’expulsió del veïnat 
i el canvi de la fisonomia dels barris de la ciutat. Un exemple, 
el trobem en els comerços de proximitat, que estan sent substi-
tuïts per nous establiments dedicats a aquest sector, i molts d’ells 
s’han convertit en un parc temàtic dedicat al turisme. Els negocis 
d’abastiment de productes bàsics, com botigues d’alimentació i 
ferreteries, desapareixen amb l’aparició de botigues de lloguer de 
bicicletes i màquines expenedores de menjar processat i industria-
litzat. A més, els pocs comerços que hi resisteixen a la conversió 
cap al sector turístic es veuen obligats a tancar per la manca de 
veïnat que hi consumeix.

El procés és un peix que es mossega la cua. La destrucció del 
teixit social comporta la destrucció del teixit comercial i aquesta 
contribueix, més encara, a l’èxode social. I és que el monocultiu 
del turisme s’oposa frontalment a la idea de la ciutat 15 minuts, 
en què s’aposta per la proximitat a allò essencial, on cadascuna 
de nosaltres puga viure a 15 minuts de comerços, serveis públics, 
espais d’oci i xarxes de cures. Així, promou desplaçaments més 
llargs i, per tant, menys sostenibles, més contaminants, en què 
les dones, que són les que en termes generals carreguen amb el 
pes de les cures, de portar la xicalla a l’escola, d’acompanyar 
les persones malaltes i de fer les compres de casa, es veuen més 
castigades. A la pèrdua del teixit veïnal que aporta suport i cures 
compartides, s’ha de sumar que els desplaçaments són cada ve-
gada més costosos.

El turisme té també altres conseqüències més directes sobre 
el medi ambient: la construcció massiva i desenfrenada o la con-
taminació de l’aire i de l’aigua causades pels avions o els creuers, 
en són alguns exemples. Per això, no podem parlar d’emergència 
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climàtica sense posar el focus en el turisme i en les conseqüències 
directes que té aquest sobre el nostre ecosistema.

La ciutat per a qui l’habita

Des de fa temps, companyes urbanistes feministes venen denun-
ciant com les ciutats occidentals estan dissenyades i construïdes 
des de propostes centrades en el consum i un únic model d’usuari: 
home, blanc, funcional i de classe mitjana. És, des d’aquests supò-
sits, que tot l’urbanisme i arquitectura de les urbs són capitalistes 
i heteropatriarcals.

En el cas de València, el desenvolupament urbanístic que s’ha 
viscut en les últimes dècades ha condicionat la vida del veïnat i 
la sostenibilitat de l’entorn. Per un costat, el disseny aplicat a la 
ciutat ha comportat canvis en els estils de vida i les dinàmiques 
socials que feien de València un espai a l’abast, còmode per a viu-
re, fet que ha acabat per agreujar l’actual situació de l’habitatge i 
la problemàtica vinculada de la turistificació en certs barris. Per 
l’altre, el desenvolupament expansiu ha afectat negativament el 
territori que l’envolta, un territori privilegiat basat en una pro-
ducció agrícola de gran qualitat que ha vist com les màquines 
arrasaven milers d’hectàrees d’una de les hortes més productives 
de la Mediterrània. És per tot això que és clau promoure i defensar 
un nou model de ciutat.  

La divisió dels espais i dels barris per a usos i funcions determi-
nats no té en compte el desenvolupament de la vida quotidiana, ja 
que trobem espais residencials, de treball, de consum o d’oci, que 
són independents i que ens obliguen a desplaçar-nos constant-
ment per poder desenvolupar-nos. A més de les zones dedicades 
principalment al turisme que, com comentàvem anteriorment, 
han dificultat, i fins i tot impossibilitat, la vida quotidiana en elles.
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Si parlem de com ens desplacem, podem observar que les 
ciutats estan dissenyades a la mesura del transport privat per ex-
cel·lència: el cotxe. L’ordenació de l’espai públic i els espais natu-
rals té a veure amb la importància de construir vials per al trànsit 
motoritzat i de les cues i els embussos que es generen. Ens hem de 
plantejar no solament l’impacte ambiental que té utilitzar el cotxe 
com a mitjà de transport principal (durant les primeres setmanes 
de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la COVID-19, 
la disminució de gasos contaminants, com el NO2, associat di-
rectament al vehicle particular, va arribar a un 72%) sinó també 
revisar com ens movem per les ciutats. Si mirem les estadístiques 
per gènere, les dones són les que menys utilitzen el cotxe i les que 
més utilitzen el transport públic, mentre que la bicicleta s’utilitza 
d’una manera equivalent. No analitzarem en profunditat el trans-
port públic, però cal dir que és el gran oblidat: tren, autobusos, 
metros i tramvies haurien de ser els mitjans més utilitzats per des-
plaçar-nos per les ciutats d’una manera sostenible i sense proble-
mes d’horaris, retards, manca de transports, línies oblidades, falta 
de finançament, etc. Si s’apostara per un transport públic assequi-
ble i real per a totes, un ús més segur de la bicicleta i menys cotxes; 
tindríem ciutats més sostenibles i habitables per a la diversitat de 
les ciutats.

La privatització de les cures i de l’espai públic, els canvis en les 
dinàmiques socials o la desaparició d’espais comuns de qualitat, 
també han contribuït a l’empobriment de la socialització al carrer 
i de les xarxes veïnals sòlides. A això s’afegeix la precarització de la 
vida, factors que arrosseguen la població cap a l’individualisme i 
la segregació social. Amb aquest context capitalista resulta compli-
cat generar dinàmiques vitals col·lectives i identitats comunitàries 
compartides. Per tot això i per atendre la diversitat, és imprescin-
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dible una remodelació del mobiliari públic i de la seua distribució, 
es necessiten més bancs, fonts i banys públics, distribuïts per tots 
els barris per tal de facilitar la mobilitat del veïnat i permetre fer 
pauses de qualitat quan es necessiten. Que s’aposte per una dismi-
nució de l’ocupació de l’espai públic per a ús privat i de consum, 
com les terrasses dels bars, repensar l’oci i la convivència veïnal. 
També cal un augment de zones verdes i espais perquè jugue la 
xicalla, ja que les ciutats i els carrers l’han exclosa, i han donat 
prioritat als cotxes. Per tot això, cal remarcar la importància del 
teixit associatiu del barri, promoure iniciatives veïnals i regenerar 
la xarxa amb una conciliació entre la gent vinguda i la gent au-
tòctona.

També és important tenir en compte el territori que ens envol-
ta, així com els municipis que formen part de l’àrea metropolitana 
de València. Qüestionem la idea de progrés i el creixement injus-
tificat que ha tingut la nostra ciutat i l’àrea metropolitana, que ha 
donat l’esquena a l’ecosistema que ens envolta. En eixe sentit, cal 
promoure des dels barris i municipis un model d’àrea metropoli-
tana menys centralitzat i fomentar així xarxes veïnals d’economia 
circular i de proximitat.

Per a concloure

Un nou model de ciutat suposa una reorganització sencera i una 
reestructuració en què capiguem totes, que tinga en compte els 
diferents ritmes i estils de vida. Volem que  les cures estiguen en 
el centre de totes les decisions. Es fan necessàries alternatives al 
model de ciutat patriarcal, capitalista i colonial que predomina 
actualment. Tot això passa perquè les veïnes ens autoorganitzem 
i fem ús dels espais comuns. Articulem denúncies públiques per 
fer palés que no són situacions individuals, sinó estructurals i co-
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munitàries. En definitiva, en major o menor mesura, a totes ens 
afecta la crisi, les expulsions, la gentrificació i la turistificació. Per 
això cal que la nostra acció política siga de proximitat. Apostem 
per processos participatius, oberts, estratègics, feministes per als 
nostres barris. El veïnat realment és qui coneix els problemes de 
mobilitat, les barreres arquitectòniques, els llocs més insegurs o els 
equipaments que calen als seus barris. 

Entenem que l’habitatge ha de ser pensat per qui l’habita. Cal 
treure l’habitatge de la lògica especulativa i plantejar la rehabilita-
ció i l’expropiació com unes opcions a tindre en compte abans que 
construir ampliant superfície urbanitzable. 

Una de les línies importants del procés de canvi comença en 
el concepte d’habitatge establert, en el qual aquests han de deixar 
de ser simples refugis, quatre parets i un sostre que moltes vegades 
actuen de barrera social i també allotgen violències. Han de passar 
a ser llars on reflexionem, gaudim i compartim la nostra vida, en 
harmonia amb la resta de llars, lliures de violències masclistes, que 
conformen una ciutat inclusiva on totes hi tinguem cabuda.
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6. Les xarxes feministes a 
Benimaclet
Assemblea Feminista de Benimaclet

L’Assemblea Feminista de Benimaclet sorgeix de la necessitat d’or-
ganitzar-nos al barri per a la vaga feminista del 8M del 2018. L’As-
semblea es constitueix com un espai no-mixt i intergeneracional 
per a les dones del barri, on reflexionar col·lectivament sobre les 
nostres vivències compartides. Ens hem inspirat en diverses teo-
ries i pràctiques feministes d’arreu del món i ho continuem fent.

Van ser les vagues, les que ens van apropar les unes a les altres 
i van crear l’espai d’autoorganització feminista al barri. Gràcies a 
aquest, vam dur les reflexions i la lluita compartida més enllà de 
la vaga anual i vam crear una xarxa de feministes a Benimaclet. 
Aquest espai va suposar un punt d’inflexió en la lluita feminista 
del barri, amb un grup que aglutina més de cent dones i lesbianes 
i que des del 2017 no deixa de créixer. 

Cal no oblidar la importància de l’entorn i el context per al 
desenvolupament de projectes associatius com aquest. El nostre 
—el barri de Benimaclet— no podia ser més propici, ja que és 
un barri amb una llarga trajectòria associativa, comunitària i mili-
tant, on les propostes anticapitalistes, de sobirania alimentària, de 
criança alternativa, de joves, etc., naixen i es desenvolupen amb 
gran potencialitat des de fa dècades.
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Construir sobiranies

L’autogovern dels espais no-mixts

Quant al funcionament intern de les nostres estructures d’orga-
nització, cal remarcar que sempre hem funcionat de manera as-
sembleària i horitzontal, de forma que totes puguem expressar les 
nostres opinions i que aquestes, al seu torn, siguen recollides i 
escoltades per totes.

Pel que fa a aquestes formes d’autogovern, hem de remarcar 
la decisió de treballar en espais no-mixts com a pràctica política 
feminista, ja que tradicionalment en espais d’aparent seguretat i 
respecte hem estat invisibilitzades. Des d’aquesta postura, valorem 
les nostres veus i remarquem el nostre dret a decidir sobre el que 
ens travessa a nosaltres mateixes. Aspirem a crear un espai inter-
generacional, obert a les diferents realitats de les dones del barri i 
comprensiu amb aquestes. 

Gràcies a les crítiques d’algunes companyes, treballem per fer 
més inclusives les nostres assemblees. Estem en un procés de re-
flexió sobre els horaris de les nostres accions i reunions, i com 
adaptar-los a les vides de totes nosaltres. Entenem que cadascuna 
milita d’acord amb la seua quotidianitat (amb diferents situacions 
familiars, laborals, de salut…), i per això hi ha perfils amb més 
presència que altres. Intentem avançar cap a la rotació dels rols i 
la visibilització dels diferents treballs, amb la intenció d’escoltar 
totes les diversitats i que cap rol es monopolitze. Treballem juntes; 
el nostre treball i els nostres resultats són col·lectius. Les nostres 
propostes sovint estan obertes a qui vulga participar en tasques 
concretes, com la preparació de cartells i pancartes.

En conclusió, hem trobat un espai de creativitat per a noves 
veus, temporalitats diferents i idees més diverses on ens sentim 
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incloses moltes persones més. Aquest resultat, que constatem en 
cada iniciativa, ens recorda que, al contrari del que se sol argu-
mentar, els espais no-mixts no reafirmen la lluita feminista en clau 
sectorial, sinó que evidencien que els feminismes travessen totes 
les lluites.

Els reptes vers les violències 

Amb la intenció de treballar les violències des de les nostres xarxes, 
hem encetat unes reflexions amb la no-mixticitat i la nostra sobi-
rania com a punts de partida.

La qüestió de les violències és un dels eixos principals del fe-
minisme. Les dones estem travessades per diferents tipus d’opres-
sions que no són sinó formes de violència. Encara que pensem en 
el barri com un espai de seguretat i suport, les agressions masclis-
tes continuen succeint-hi. El discurs feminista està penetrant en 
els moviments socials; no obstant això, moltes pràctiques que s’hi 
duen a terme no són feministes i, per tant, continua perpetuant-se 
aquesta violència.

Hem reflexionat sobre què són les violències, per tal de ser 
capaces de comprendre com donar respostes a les diferents situa-
cions que ocorren, tant al barri en general com als espais de lluita 
i reivindicació. A banda, hem treballat el fet que les persones agre-
dides estiguen en el centre de les gestions, a més de com dirigir el 
focus cap a l’agressor; és a dir, de quines maneres podem aconse-
guir que aquest es responsabilitze de l’agressió exercida, n’assumis-
ca les conseqüències negatives i repare el dany ocasionat. Com a 
feministes, creiem que tot aquest procés s’hauria de fer posant les 
emocions en el centre i amb una pràctica centrada en les cures i el 
suport mutu.
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També hem debatut les possibles respostes que podem donar 
com a assemblea atenent la realitat de la persona agredida i els 
recursos i limitacions del col·lectiu. Es podria gestionar un acom-
panyament amb grups xicotets o una assemblea, o bé un acom-
panyament professional. Tanmateix, està la via d’una denúncia 
—més enllà de l’àmbit institucional— conjunta i immediata per 
part del moviment feminista. De tota manera, creiem que aquesta 
tasca ha de ser col·lectiva i, per tant, veiem clau que qui realitza 
els acompanyaments ha de rebre cures per part de la col·lectivitat. 

L’autoorganització no-mixta: espais antirepressius feministes

Com déiem, entenem la importància dels espais no-mixts com 
a posicionament polític i ideològic clau de l’autoorganització fe-
minista, així com a pràctica política concreta i material impres-
cindible. Aquesta postura ha estat crucial també a causa de la re-
pressió que està vivint des de fa dos anys el moviment feminista 
de la ciutat de València, i que ha estat molt focalitzada al barri 
de Benimaclet. Hem estat sancionades arran d’exercir el nos-
tre dret a manifestar-nos durant les dues vagues feministes del 
2018 i el 2019, legalment convocades, amb més d’11.000 euros 
procedents de vint multes emparades sota l’antidemocràtica llei 
mordassa. Tres d’aquestes multes ens porten a judici a la tardor 
del 2020. Hem estat també encausades per protestar contra l’en-
trada a València de l’autobús neofeixista i masclista d’Hazte Oír, 
dies abans del 8M del 2019, amb demandes de multes de més de 
12.000 euros a tres companyes que també romanen a l’espera de 
judicis. Algunes hem estat acomiadades per fer vaga laboral els 
8M i hem tingut processos judicials durs i llargs. Bé sabem que 
les vagues van atacar els pilars fonamentals de l’ordre establert: 
l’estat i la legalitat es van veure sacsejats i van respondre amb 
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repressió política cap a les feministes que vam prendre els carrers 
de manera legítima.

Davant d’aquesta vulneració dels drets fonamentals, com ara 
la llibertat d’expressió, nosaltres vam decidir desobeir, juntes. 
Però, sobretot, amb noves maneres de fer. Ens vam articular en 
una comissió assembleària antirepressiva, no-mixta, composta per 
companyes encausades i no encausades. Algunes no tenien por. 
Però d’altres sí. Així que vam fer un gran esforç per reconéixer la 
por, identificar-nos amb ella i no negar-la. Deixar-li espai, si calia, 
sense reticències. No invisibilitzar el que sempre queda invisibilit-
zat. És clar que tenim neguits. És clar que, a vegades, la incertesa 
és dolorosa. I és clar que no volíem veure’ns febles, encara que 
podem ser-ho i sentir-nos així. Vam posar en el centre allò que 
necessitava cadascuna de nosaltres. I vam decidir que el centre 
de la nostra acció política consistia a cuidar-nos les unes a les al-
tres davant d’aquesta ofensiva de l’estat i amb l’objectiu d’eixir 
reforçades col·lectivament d’aquests processos, desobeint. 

Algunes no ens coneixíem molt, però vam esforçar-nos a teixir 
complicitats, sororitats associades als processos. Estimes militants 
en situacions difícils com són el fet de perdre una feina o que l’an-
sietat ho envaïsca tot, a més de l’insomni, la precarietat econòmi-
ca, l’aïllament o la incomprensió de la solitud davant la repressió. 
Hem parlat molt de com necessitàvem defensar i denunciar públi-
cament aquests processos. Trobar maneres d’autodefensa diferents 
de les que moltes havíem viscut en espais mixts antirepressius als 
quals trobàvem, també, tanta repressió. Sentir-nos segures i sen-
tir-nos comunitat, sostingudes en el temps, fins que cadascuna de 
les multes i els judicis hagen acabat. 
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Portar els feminismes a la praxi: les xarxes de cures de Beni-
maclet

Des del naixement de l’Assemblea Feminista de Benimaclet hem 
intentat posar les cures en el centre de la nostra acció política, 
visibilitzar-les i promoure-les al barri. És una forma d’articular la 
lluita feminista mitjançant xarxes de proximitat. Hem reflexionat 
molt sobre què són les cures per a nosaltres, i hem vist que és ne-
cessari, des dels feminismes, generar propostes noves i àmplies que 
siguen útils, enfortir els espais de cures ja existents a Benimaclet 
i crear-ne de nous, reconeixent alhora el fort teixit associatiu del 
barri i proposant-hi eines noves. 

El 2018 vam decidir construir una Xarxa de Cures Feminis-
ta materialitzada en una aplicació mòbil per a gestionar les cures 
entre veïnes. L’any 2019 vam impulsar un mapatge per a visibilit-
zar tots els espais, grups, col·lectius, etc., que aportaven cures al 
barri amb les seues activitats quotidianes. Així doncs, emmarcada 
dins del projecte de Ciutat Cuidadora de València, vam crear la 
Xarxa Comunitària de Cures de Benimaclet. El 2020, davant la 
crisi de la COVID-19, vam crear la Xarxa de Suport Mutu i Cu-
res per donar respostes urgents a la salvatge situació creada per la 
pandèmia. Entenem les sinergies de cada xarxa com una evolució 
necessària de les xarxes prèvies, que es retroalimenten de maneres 
molt efectives. 

Xarxa de Cures Feminista (app, 2018)

Per tal de compartir les cures al barri, va sorgir la idea de crear 
una aplicació mòbil amb aquest propòsit. Tot i que ens pareix una 
eina molt útil, també discutírem molt la idoneïtat de l’eina, els 
aspectes tècnics, les limitacions en rangs d’edat per accedir-hi…, 



137

cosa que per descomptat suposà nous debats al voltant del tipus 
de persones que haurien de participar-hi i fer-ne ús. De fet, es va 
discutir bastant sobre si havia de ser una app mixta o no, perquè 
si bé és veritat que les cures han de fer-les totes les persones, la 
nostra intenció era crear una ferramenta per col·lectivitzar les cu-
res que majoritàriament duen a terme les dones. És per això que 
finalment es va definir així:

EntreXarxes de Benimaclet: Xarxa veïnal feminista de cures i suport 
mutu

En les teues mans tens una eina política que ens permet col·lectivitzar les 
cures i donar-nos suport entre les veïnes per a les nostres necessitats. Perquè 
enfront d’aquest sistema que ens vol aïllades, nosaltres construïm xarxes co-
munes, sense l’ús mercantilitzat dels diners i amb una perspectiva de solida-
ritat i intercanvi de cures.   

Aquesta és una eina per a les dones, lesbianes o trans veïnes del barri de 
Benimaclet (tant per a les qui viuen al barri com aquelles que hi treballen 
o el construeixen per altres vies), que té l’objectiu de compartir les cures i 
donar-nos suport les unes a les altres. Les cures sostenen les nostres vides. 
Nosaltres les entenem des d’una perspectiva àmplia: tant les cures de la llar 
(cuinar, tirar el fem…), com cuidar la xicalla, les persones majors o amb 
diversitat funcional, així com trobar-nos per fer esport o compartir el temps 
lliure. 

El patriarcat invisibilitza les cures; per tant, fer-les públiques i compar-
tides és un acte de resistència. Volem posar en valor aquest sistema de cures 
i visibilitzar que és necessari per a fer possible el manteniment de la vida. I 
volem fer-ho juntes. 

Mai més estarem soles!
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Actualment, la idea d’aplicació mòbil s’ha simplificat amb la 
creació d’una pàgina web (accessible i gratuïta) a la qual es pot 
accedir pel mòbil mitjançant un URL i on s’han introduït to-
tes les cures que pensem que ens cal compartir. Aquesta decisió 
és fruit de les reflexions de l’Assemblea al voltant de la manca 
d’accessibilitat d’una part del veïnat a aquesta app (per exemple, 
persones grans o persones sense accés a internet…), a banda de 
l’existent barrera econòmica que impedeix que qualsevol puga 
desenvolupar una app o fer-la accessible. La distribució d’apli-
cacions queda en les mans de les empreses que poden permetre’s 
pagar les taxes de les plataformes de difusió o accés a les aplica-
cions mòbils. Fer-ne una d’accessible i gratuïta per a totes (per 
a qui la desenvolupe i per a qui l’empre) és una necessitat. Per 
tant, ara per ara treballem amb aquest accés via URL; actual-
ment estem fent les primeres proves de funcionament intern per 
a comprovar que la pàgina funciona bé, així com creant tutorials 
per ajudar a donar-s’hi d’alta.

Quant al funcionament intern, decidírem anomenar les 
usuàries de l’app (dones, lesbianes o trans, com a elecció polí-
tica de definició del subjecte i per fer visible les diversitats que 
ens componen) com a «teixidores», seguint la línia conceptual de 
l’Ordit Feminista com allò necessari per a poder teixir de manera 
col·lectiva i configurar les nostres cures. Per tant, una teixidora 
serà la persona que faça ús d’aquesta eina i l’encarregada de teixir 
la xarxa de cures del barri; totes les teixidores estarem unides per 
fils d’autocures que crearan una societat més sorora on es posen les 
cures en el centre de la vida. 

D’altra banda, respecte al debat entorn de la definició de cures, 
decidírem ampliar-ne la visió tradicional —encara que també es-
tan incloses les faenes típiques de la llar (baixar el fem, fer la com-
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pra, rentar roba, cuinar i d’altres)— i ampliar la nostra definició 
amb la creació de més apartats.

No obstant això, tenim alguns aspectes a resoldre, com ara la 
formació d’una comissió de garanties per tal que, en un futur, 
quan llacem l’app, es faça un bon ús feminista d’aquesta eina. Però 
també tenim pendents temes de protecció de dades i qüestions 
legals, així com el manteniment d’aquesta. Sens dubte, és un gran 
repte que volem fer juntes i per a nosaltres és més important com 
fem les coses que el resultat en si. Per això, tractem amb cura, mai 
més ben dit, els detalls i els processos.

Xarxa Comunitària de Cures de Benimaclet (Ciutat Cuidadora, 
2019)

Volíem sensibilitzar i repensar les relacions de cures en l’entorn 
més proper i actiu, amb l’objectiu de posar en valor, fomentar 
i visibilitzar la xarxa i la pràctica de cures al barri que funciona 
informalment des de fa anys. Llavors, vam encetar un procés de 
mapatge dels espais de cures al barri i les pràctiques que hi duen a 
terme diferents col·lectius o propostes polítiques: aquest és el ma-
patge per a la visibilització dels projectes de la xarxa comunitària 
de cures a Benimaclet.

Aquest mapatge per a visibilitzar la xarxa existent al barri sor-
geix de l’espai Ciutat Cuidadora, on vam ser convidades com a 
Assemblea Feminista de Benimaclet i vam treballar des d’octubre 
del 2018 fins a juny del 2019. Ciutat Cuidadora va comportar 
un procés col·lectiu facilitat per l’estudi de sociologia La Dula, 
que va tindre com a objectiu visibilitzar i sensibilitzar al voltant 
de les pràctiques i relacions de cures a la ciutat de València, per a 
contribuir a posar-les en el centre del disseny urbà, del desenvolu-
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pament comunitari i del model de ciutat que desitgem. Tot això es 
va treballar mitjançant la promoció col·laborativa d’una diversitat 
d’accions comunitàries a la ciutat, la realització d’unes jornades 
formatives o el desenvolupament de continguts comunicatius al 
voltant de la idea de ciutat cuidadora. 

Per tal de dur a terme aquest mapatge, ens vam posar en con-
tacte amb mig centenar de col·lectius, associacions i locals comer-
cials del barri perquè ens explicaren en què consisteix el seu pro-
jecte. Per a nosaltres la part més interessant del projecte és esbrinar 
de quina manera cadascun d’aquests espais aporten pràctiques i 
relacions de cures al teixit comunitari de Benimaclet. Amb aques-
ta segona pregunta o reflexió volíem sensibilitzar aquests projec-
tes sobre la xarxa comunitària i veïnal, i fer que es repensaren en 
aquest context; és a dir, sobre com aporten elles i ells cures a les 
relacions de barri. Vam decidir materialitzar-ho en una publicació 
física i digital. Per a la presentació, vam fer la Ruta de les Cures 
pel barri on vam visitar tots els espais físics que formen part de la 
Xarxa Comunitària. La vam fer en una data pròxima al 25 de no-
vembre del 2019, també per a ressaltar que aquesta xarxa era una 
de les maneres amb què, com a feminisme de barri, enteníem que 
podíem lluitar contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques i 
defensar-nos des dels espais de proximitat: com més enxarxades 
estiguem, menys aïllades estarem. 

Així, juntament amb l’app EntreXarxes de Benimaclet (2018), 
els feminismes combatius vam començar a construir un espai 
útil per al veïnat. Aquesta Xarxa Comunitària de Cures està viva 
i en constant construcció, en aspectes com la comunicació flui-
da que ha impulsat la seua participació com a xarxa d’espais en 
el procés participatiu estratègic contra el PAI, que estan duent 
a terme companyes de l’Assemblea, de Cuidem Benimaclet, El 
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Rogle i Apeu de Carrer. La Xarxa ha continuat oberta a am-
pliar-se o a fer difusió d’iniciatives al barri durant les setmanes 
de confinament.

Xarxa de Suport Mutu i Cures (Resposta davant de la COVID-19, 
2020)

Al març del 2020, es declarà l’estat d’alarma a l’Estat espanyol a 
conseqüència de l’expansió de la COVID-19. Durant quasi tres 
mesos, la pandèmia ens ha confinat a les nostres llars i ha restringit 
els nostres moviments. Durant tot aquest temps, les úniques acti-
vitats permeses han estat les productives, les relacionades amb el 
món de la salut i les cures. Però, quines són les activitats realment 
essencials?

Les mesures preses per l’Estat espanyol per a tractar de pal·liar 
les conseqüències de l’atur de gran part de l’activitat productiva 
per a la ciutadania i les empreses resulten evidentment insuficients 
per a la situació de moltíssimes veïnes. La pandèmia ha posat so-
bre la taula una vegada més les desigualtats socials, la precarietat 
i la marginació que sofreixen milers de persones a causa de la re-
tallada de drets i llibertats creixent a què ens aboca el capitalisme. 

En una crisi on els governs han posat en el centre l’activitat 
productiva, nosaltres posem la reproducció de la vida i les cures. 
Així, hem activat la Xarxa de Suport Mutu i Cures de Benimaclet, 
un espai que naix de la voluntat de les veïnes, moltes militants 
i d’altres que també participen en el teixit associatiu i social del 
barri de diferents maneres. Aquesta xarxa de suport mutu existeix 
perquè ja existia un teixit comunitari al barri, una història de tre-
ball veïnal que ha permés articular una resposta organitzada en-
front dels reptes socials que planteja la crisi del coronavirus. Ara, 
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amb la impossibilitat de trobar-nos als carrers, ens trobem gràcies 
a la tecnologia (les que tenim aquest privilegi) amb les mateixes 
forces i per continuar fent barri des de baix. 

La primera iniciativa va ser crear un document que es va pen-
jar als negocis oberts del barri i del qual es van fer còpies perquè 
les veïnes les penjàrem als nostres edificis. La idea era encetar xi-
cotetes xarxes de suport mutu per carrers, edificis, etc., en què 
les persones poguérem escriure les nostres necessitats i/o en què 
podíem ajudar.

El nostre objectiu és organitzar-nos d’acord amb les nostres 
diferents quotidianitats per fer front col·lectivament a les 
circumstàncies que ens travessen. La xarxa pretén allunyar-se 
de l’assistencialisme: sabem que no podem cobrir tota classe de 
necessitats, però formar part de la xarxa possibilita que totes siguem 
escoltades i, a més, aquesta fa d’altaveu per a trobar solucions per 
a situacions més concretes. Es tracta d’una xarxa autogestionada, 
en què compartim les tasques que assumim mitjançant la creació 
d’equips autònoms. 

Les tasques d’acompanyament que estem realitzant són molt 
variades i han anat canviant amb l’evolució de la desescalada: fa-
cilitar recursos psicològics, assessorament en assumptes laborals o 
d’habitatge, o acompanyament telefònic; fer la compra i tirar el 
fem; donar difusió a iniciatives com el banc d’aliments autogestio-
nat; proporcionar acompanyament a persones que viuen al carrer, 
estar alerta a les violències masclistes... Tot això, fent el possible 
perquè les veïnes s’autogestionen pel que fa a les ajudes, sense de-
pendre de ningú i sense intermediaris.

Les necessitats que aquesta crisi ha visibilitzat ja existien abans 
i continuaran existint quan tornem als carrers, amb l’arribada de 
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l’anomenada nova normalitat. Per això, les qui conformem la xar-
xa volem crear un espai ampli de suport mutu per al barri que 
supere la resposta d’emergència a la crisi i que combata el capita-
lisme des dels carrers.

Reflexions finals

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest que no necessitem 
simplement respostes concretes. No podem tornar a la normalitat 
perquè la normalitat era el problema. Aquesta situació ha destapat 
la crisi econòmica i social que vindrà. Açò ens porta a reflexionar 
sobre la vulnerabilitat del sistema capitalista i la seua insosteni-
bilitat: el món i les nostres vides (moltes dependents del treball 
assalariat) perillen si cau l’activitat productiva. El treball assalariat 
no és suficient per a garantir la vida digna de les persones. 

El treball reproductiu és el que fa possible la vida, un treball 
gratuït que hem fet les dones històricament. Democratitzar les cu-
res al barri ha generat unes xarxes de suport mutu que ens uneixen 
i que ens fan veure que uns altres models de vida són possibles. 
Aquestes reivindicacions no són noves, però en situacions de crisi 
es fa visible la necessitat de fer valdre les tasques de cures i de 
col·lectivitzar-les, compartir-les com a faenes que sostenen la co-
munitat i que, per tant, són responsabilitat de totes.

Durant la pandèmia hem pogut veure quins són veritablement 
els treballs essencials: els treballs de cures. La pandèmia ha apropat 
a la resta de la societat una realitat que les dones ja vivim: la doble 
(o triple) jornada laboral i la incompatibilitat del treball assalariat 
androcèntric amb les nostres vides i diverses vulnerabilitats (ho-
raris poc flexibles, centres de treball sense espais de conciliació, 
feminització de la pobresa i de la dificultat d’accés a l’habitatge...). 
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És evident que la divisió sexual i racial del treball ha afectat 
totes aquelles que han hagut de continuar amb els treballs de cu-
res durant el confinament, i que han quedat exposades al virus i 
desprotegides davant de la precarietat. Al cap i a la fi, els treballs 
essencials són els menys regulats, pitjor pagats i més desprestigiats, 
que acaben realitzant les dones més precàries i, molt sovint, mi-
grants. Es fa palés que algunes dones comptem amb més privilegis 
que d’altres; per exemple, a l’hora d’accedir a l’Ingrés Mínim Vi-
tal, tindre la nacionalitat espanyola suposa un avantatge davant de 
les persones que no la tenen. Fins que aquestes mesures no siguen 
realment inclusives, continuaran sent insuficients per al sosteni-
ment de la vida i deixant fora moltes realitats.

La pandèmia i el confinament ens han recordat totes aquelles 
persones que no tenen llibertat i que es troben tancades als Cen-
tres d’Internaments per a Estrangers. La interseccionalitat en les 
lluites és necessària per a aconseguir unes condicions d’equitat per 
a totes les persones. Com a moviment feminista, exigim la dero-
gació de la llei d’estrangeria i la regularització immediata de totes 
les persones migrants i el tancament definitiu dels CIE.

Queden molts reptes per assolir i molts debats per encetar. 
Malgrat això, creiem fermament que mancomunar sinergies femi-
nistes i treballar des de baix cap a l’autogovern de les veïnes és el 
camí. Organitzar-nos d’acord amb les nostres quotidianitats per a 
compartir aquestes tasques comunitàriament en xarxes feministes 
als barris. Formar-nos i treballar amb la desobediència com a eina 
de transformació dels nostres espais col·lectius. 
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7. L’Horitzontal, un projec-
te comunitari des de les 
cures i els afectes
Mar Català Sanchis i Anna Muñoz i Gil

Feminisme en context de crisi global

Feminismes i teories del comú ens han obert la mirada per co-
néixer formes noves de viure, sentir i pensar, però també ens han 
ajudat a valorar d’altra manera pràctiques abandonades, fins i tot 
perdudes. Totes elles qüestionen allò que ens impedeix transfor-
mar el món en una cosa més justa i, per tant, més bella. 

L’Horitzontal som quatre persones que hem decidit fer nos-
tres aquestes formes de viure i experimentar-les al propi cos. Hem 
decidit mirar endavant fent una reflexió sobre allò que ha quedat 
enrere: les pràctiques comunitàries, l’hàbit de compartir, d’enten-
dre’s família, de projectar-se conjuntament, d’escollir el camí en 
col·lectiu i en comú. Les dues dones que integrem aquest projecte 
hem volgut explicar, des d’una mirada feminista, el perquè de tot 
això, que no és un experiment ni una aventura. Que és una aposta 
política.

En primer lloc, voldríem parlar de les causes. El que ens ha dut 
a plantejar-nos aquesta aposta és el moment social de crisi en què 
ens trobem, l’afectació del capitalisme sobre les nostres vides en 
tots els seus fronts, amb pràctiques destructives i aïllants.

D’una banda, una crisi ecològica de dimensions que encara 
no som capaces d’albirar i que té el seu origen en la dinàmica 
productivista depredadora de recursos que pretén créixer infinita-
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ment en un planeta finit. Una amenaça que ens fa reconéixer-nos 
vulnerables davant les limitacions naturals de la nostra espècie i de 
l’entorn que habitem, i que en contextos de pandèmia com el que 
actualment vivim, es fa encara més evident.

D’altra, una crisi econòmica i politicosocial que afecta el sos-
teniment de la vida des de diferents eixos i que allunya, cada ve-
gada més, les opressores de les oprimides i genera una desigualtat 
creixent entre gèneres, classes, ètnies i territoris. Societats tendents 
a l’aïllament on es promou la parcel·lació de la vida per vendre-la 
al millor postor i així aconseguir un bocí de privilegi sobre les al-
tres, on es fomenta la competició entre iguals per escalar posicions 
i on l’atomització és una eina fructífera en mans del mercat per a 
posar el capital per sobre de la vida.

Aquesta virulència sistèmica es descarrega sobre nosaltres, joves 
blanques de classe treballadora, en forma de precarietat, foment 
de l’individualisme, competitivitat i manca de cures col·lectives. 
La vida se sosté en un desequilibri constant entre diferents eixos 
d’opressió, que transitem oscil·lant en funció dels nostres privile-
gis. 

Vivim de la misèria d’altres, i encara així també altres viuen 
del nostre empobriment. Ens costa trobar esperança en aquesta 
manera de fer: en els salaris que donen per a pagar el lloguer i 
poc més, en els treballs precaris que anem empalmant quan se’ns 
acaben els contractes temporals, en aquest projectar a curt termini 
perquè no tenim xarxes de seguretat a llarg termini, i també en 
aquesta manera de viure precàriament precaritzant encara més al-
tres persones amb el nostre consum. Podem sostindre les nostres 
vides de manera digna en aquest context?



147

Fantasia de la individualitat, arquetips de dona enfront del 
sosteniment de la vida

És en aquest punt que ens endinsem en la tasca d’abordar es-
pecíficament els límits als quals s’enfronta el sistema capitalista 
des del punt de vista de l’economia feminista. Aquesta subver-
teix la idea de modernitat, arrelada en la concepció patriarcal i 
capitalista d’un món en constant progrés que creix i acumula 
riquesa sense tindre en compte els límits naturals i humans, i 
que solament considera el treball remunerat com a motor de la 
producció. 

Enfront d'aquest model, l’economia feminista posa en valor les 
cures: relacions i treballs sense valor monetari que se situen en la 
base del sosteniment de la vida i de l’activitat productiva. Defensa 
col·locar la supervivència individual i col·lectiva en el centre de la 
nostra mirada i del nostre full de ruta. I per a prendre partit per 
la supervivència és imprescindible reconéixer i valorar tots aquests 
treballs que el mercat ignora.46

Un altre concepte que ens sembla interessant és el de la fantasia 
de la individualitat47, és a dir, «la fantasia que un ésser humà aïllat 
pot sentir i tindre poder sobre el món sense necessitat de sen-
tir-se part d’una comunitat». A partir d’aquesta idea, Almudena 
Hernando entén que la societat actual «idealitza la individualitat i 
menysprea la identitat relacional, perquè la primera s’associa amb 
el poder i la segona amb la impotència. Però, la primera és pura 
fantasia si no s’associa amb la segona, perquè deixaria en evidència 

46   HERRERO Yayo, CEMBRANOS Fernando, PASCUAL Marta. «La 
centralidad de los cuidados, las mujeres y la sostenibilidad» en  Cambiar las 
gafas para mirar el mundo. Madrid: Libros en Acción, 2015, pàg.181-203. 
47  HERNANDO Almudena. Prefaci a l'edició de 2018. En La fantasía de la 
individualidad. Madrid: Traficantes de sueños, 2018, pàg. 13-18. 
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la menudesa i insuficiència d’allò que una sola persona representa 
enfront de tot l’univers». 

La identitat masculina hegemònica s’ha construït històricament 
sobre aquest concepte, sumat a la superioritat de l’home cis blanc, 
adult, amb funcionalitat normativa i heterosexual, sobre la natura 
i sobre la resta de persones subordinades al seu paper.

Cal tenir en compte que escrivim des de l’òptica que ens 
genera el fet de ser dues dones cis blanques, de classe treballadora 
intel·lectual, entorn als 30 anys, provinents de llocs urbans propers 
a l’Horta de València, i que tot això condiciona la nostra mirada i 
els entorns als quals ens referim, i ens fa obviar-ne d’altres. 

Des d’aquesta perspectiva ens sembla interessant fer un revisió 
del passat i del present per entendre d’on venim, quins són els va-
lors que hem heretat, quins hem transformat i quines oportunitats 
ens plantegem a l’hora de construir una vida que valga la pena ser 
viscuda.

Per això, i per complexitzar la comprensió del paradigma social 
que actualment vivim, volem posar el focus sobre els canvis en la 
vida i les projeccions de les dones del nostre entorn, i com el des-
equilibri que han experimentat entre l’esfera de les cures i l’esfera 
de la seua individualitat han marcat el seu pervindre i el d’aquelles 
que depenen de les seues atencions.

Per fer-nos entendre amb senzillesa, ens agrada comparar tres 
models de dona que identifiquem en els nostres cercles propers 
com a contrastants: les nostres iaies, les nostres mares i nosaltres. 
Aquesta comparació ens ajuda a fer-nos una idea aproximada dels 
canvis que han experimentat les dones que tenim i hem tingut a 
prop, pel que fa a la seua projecció en la societat.
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Les nostres iaies, dones de classe treballadora, van viure la seua 
joventut als anys 40-50, en el Franquisme més dur. Aquesta, com 
la resta d’etapes de les seues vides, va estar fortament condiciona-
da per l’ambient de repressió social i personal, especialment mar-
cat per l’ideari i el poder de l’església catòlica.

En general, eren dones dedicades a la cura de la família i de la 
llar. Moltes d’elles van cursar els estudis bàsics a l’escola per passar 
a ajudar la família, bé treballant en feines remunerades feminitza-
des o bé ajudant en les tasques de cura familiars. El seu valor era 
saber fer les tasques de la llar amb la major cura possible, saber 
cuinar, escollir el millor gènere al mercat, trobar un home amb 
qui pogueren casar-se i tindre família. 

La perspectiva vital se centrava en donar-se als altres. Aquest 
model de vida relegava les dones a un paper molt restringit dins 
d’una jerarquia familiar altament marcada, en la qual la seua opi-
nió i capacitat de decisió sobre la vida pública estava pràcticament 
silenciada. 

En aquesta societat autoritària, patriarcal i conservadora, les 
cures tenien una gran consideració social (tot i que no una va-
loració social ni econòmica), no podia haver reproducció de la 
vida sense elles. Per poder viure, calia que algú es fera càrrec de 
cuidar, i algú volia dir les dones, i en especial les dones de classe 
treballadora.

En aquest context sovint es donaven espais comunitaris on el 
sosteniment de la vida es compartia entre dones familiars i/o veï-
nes, del poble o del camp. Criar la xicalla, cuidar les persones 
majors, fer conserva, espigolar, preparar la collita per vendre-la o 
per al consum familiar... compartir espais de feina reproductiva 
on donar-se suport entre dones era habitual. El desequilibri entre 
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l’esfera individual i l’esfera de les cures en la seua vida es decantava 
clarament cap a una dedicació quasi total a unes cures de qualitat 
i l’absència de temps per a elles mateixes.

Les nostres mares, que van viure la seua joventut als anys 70-
80, van començar a rebutjar el model del conservadorisme més 
estricte i el que això suposava. Van fer-se adultes en un moment 
d’obertura, canvis i il·lusió. Amb el final del Franquisme s’obria 
un món nou. En aquest moment, les idees feministes es feren 
més presents, amb les reivindicacions d’una idea de dona més 
independent, no tan subordinada a la voluntat masculina, que 
poguera decidir sobre el seu cos i que reclamara el seu espai a la 
vida pública. Es produí la incorporació de les dones als estudis 
superiors i, en conseqüència, al mercat laboral.

Tot i això, en la majoria d’entorns, l’objectiu de formar una 
família seguia imposant-se com a finalitat principal de la vida de 
les dones, i començà a forjar-se la idea de superdona: la que ha 
de treballar i també ser mare de família i mestressa de casa, sen-
se queixes ni espai per a la vulnerabilitat, però a qui tothom fa 
creure que, ara ja sí, és una dona independent i ama del seu per-
vindre. Les dones treballen (no parlem en passat perquè encara 
ho fan) dins i fora de casa, assumint una doble jornada laboral48. 
Produeixen i reprodueixen amb una alta exigència en ambdós 
camps, mentre que els homes segueixen dedicant-se a l’esfera 
d’allò purament productiu i excepcionalment es fan càrrec d’al-
guna tasca reproductiva. 

És en aquest punt quan, com diuen Herrero, Cembranos i Pas-
cual, «el model mitjançant el qual es resolien les necessitats de 
cures trontolla. Les dones que havien dedicat tot el seu temps i 

48  ibídem nota al peu 46
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energia al treball no remunerat comencen a incorporar-se massi-
vament a un mercat laboral masculí, dissenyat per a persones que 
no han de tindre cura de ningú».

L’eixida de les dones al mercat laboral va deixar un buit a les 
cases, tasques com anar a comprar al mercat, criar, cuinar, cosir, 
planificar l’economia familiar, les relacions veïnals, les xarxes de 
suport mutu, han anat diluint-se amb la manca de temps per de-
dicar-s’hi, i amb elles la nostra autonomia i independència front 
al sistema. Es produeix amb aquest canvi el que s’ha anomenat 
crisi de cures, un moment en què s’evidencia més que mai el xoc 
entre les necessitats del mercat i les necessitats per al sosteniment 
de la vida.

Les respostes a aquesta crisi de cures s’estan donant, de nou, 
dins el col·lectiu femení sense participació masculina, amb tres 
vies principals: la conciliació (traslladant a altres persones algunes 
responsabilitats), la redistribució intergeneracional (fent recaure 
les responsabilitats en la família extensa), o la redistribució per 
classe o ètnia (comprant en el mercat de serveis domèstics).49

Suposadament, aquestes dones equilibraren l’esfera de les cures i 
l’esfera individual, però sense una incorporació dels homes en el 
terreny de les cures veiem que aquest equilibri és fals i que perpetua 
la diferència entre sexes i aprofundeix en el biaix de classe i ètnia.
Nosaltres (o el que hauríem de ser), hem viscut la nostra joventut 
als anys 10-20 del nou mil·lenni, en una societat on cada volta 
més es reconeixen els drets de les dones.

Tenim estudis universitaris i de postgrau i un buit laboral farcit 
d’atur, treballs precaris i una inestabilitat econòmica permanent. 

49  ibídem nota al peu 46
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Nosaltres, que som dones il·lustrades, sabem parlar diferents llen-
gües, fem esport, toquem instruments o tenim accés a la cultura 
com a consumidores i fins i tot com a productores. Nosaltres, 
que hem viscut en pisos d’estudiants a la ciutat o ens hem inde-
penditzat en pisos compartits o amb la parella, hem estudiat o 
treballat a l’estranger, hem gaudit de certa llibertat sexual, hem 
dedicat el nostre temps lliure a anar a concerts i festivals, a viatjar, 
a formar-nos en els nostres interessos, hem vist món i som dones 
crítiques amb el conservadorisme que ha dut les nostres mares i 
iaies a ser esclaves de les cures. 

Nosaltres, que hem rebut i experimentat un discurs que ens 
parla d’independència, d’individualitat, d’autonomia, de primer 
tu i el teu objectiu professional, i després la resta, de carpe diem, 
que el món està ple d’oportunitats i cal anar a per elles i aferrar-se 
amb ungles i dents encara que ens allunyen (físicament o simbòli-
ca) d’allò que ens estimem. Perquè nosaltres no necessitem res, 
ens valem per nosaltres mateixes, som fortes i soles ens podem 
enfrontar a tot.

Encara que segueix havent molta pressió social per a fer-ho, en 
els entorns més progressistes hi ha escletxes on no tenim per què 
ser mares o crear una família, no tenim per què emparellar-nos, no 
hem de quedar-nos a viure a prop de la família ni de les amigues. 
No tindríem per què saber cuinar, netejar o cosir, perquè ja hi haurà 
algú que ho farà per nosaltres. El mercat, que pensa en tu i t’ofereix 
mil opcions perquè pagant ho tingues tot solucionat. La resposta a 
la precarietat i a l’afany de realització personal és dur la crisi de cures 
a l’extrem, aquell on l’assumpte de les cures cada vegada més és una 
qüestió de classe i d’ètnia, a més d’una qüestió de gènere.

Ens hem cregut la fantasia de la individualitat sobre la qual 
s’ha fonamentat històricament la identitat masculina hegemònica, 
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i aproximant-nos a aquest paradigma hem generat un desequilibri 
totalment insostenible. Creiem que precaritzant altres persones 
per fer-se càrrec de les nostres cures hem desplaçat la problemà-
tica fora dels nostres cossos, però la realitat és que està molt més 
endins del que nosaltres pensem. 

Aquesta manera d’entendre la realització personal ens està por-
tant a una atomització social que ens aïlla i que és fal·laç, perquè 
soles no podem ser autosuficients, la independència no existeix, 
la individualitat no existeix, és una construcció assentada sobre 
pilars de treball no reconegut, silenciós al llarg dels segles i, en oca-
sions, esclau. Totes necessitem que ens cuiden, tindre un suport, 
una xarxa, totes som vulnerables. Els nostres cossos tenen límits, 
la nostra energia té límits, i la de les altres també. Si obviem eixos 
límits oprimint altres persones perquè se’n facen càrrec, sols esta-
rem agreujant la situació de desigualtat global.

Com més precàries som, més exposades ens veiem a aquest 
desequilibri, i front aquesta situació ens trobem nosaltres, amb la 
nostra necessitat de revisar el camí que se’ns ha marcat i de recu-
perar pràctiques comunitàries que afavoreixen un sosteniment de 
la vida més igualitari i just.

En aquest punt ens preguntem: És possible equilibrar l’esfera 
de les cures i l’esfera individual? Quines alternatives ens ho per-
meten? Com podem respondre a l’atomització precaritzadora des 
d’aquesta òptica? És necessari impugnar completament el passat? 
Volem recuperar o conservar algunes pràctiques per saldar aques-
ta crisi? Quina importància atorguem a les comunitats en aquest 
procés? Què ens serveix de cada model i què volem rebutjar?
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Xarxes de cures per al sosteniment de la vida

Si hem descrit aquests tres models es perquè pensem que és fona-
mental fer una reflexió profunda, aprendre i valorar les experièn-
cies de totes les que ens han precedit i les que es troben convivint 
al nostre costat, partir de la nostra pròpia vivència i caminar cap a 
un model que ens permeta identificar què és allò que volem i com 
ens identifiquen i relacionem amb les altres.

Creiem que és necessari desaprendre moltes de les dinàmiques 
que tenim dins, repensar els models de vida que se’ns han marcat 
com a idonis i emancipadors i buscar les maneres de suportar la 
crisi sistèmica que vivim amb la màxima autonomia i seguretat. 
Recuperar la família, el compromís o les renúncies pot semblar un 
discurs conservador però no ho és si ho fem dins d’un marc de re-
lacions entre iguals. Sense jerarquies, repartint les responsabilitats, 
amb l’afany de fer-nos felices les unes a les altres i de facilitar-nos 
una vida més digna, els lligams, els compromisos i el treball de cu-
res s’entenen d’una altra manera, una molt més agraïda i sobretot 
més justa. Així, aquest pretés conservadorisme es converteix en un 
fet que entenem com a revolucionari.

Podem entendre com a referents les formes de vida rurals, en 
les quals podem trobar molts exemples de vida en comunitat, 
de suport mutu, com les que explica Pasqual en Ara vindran les 
màquines, sobre la vida a la desapareguda Torreta de l’Horta de 
València: «La vida era més bonica que ara. Allí estàvem tots en 
un veïnat que teníem les portes obertes, ahí no hi havia proble-
ma. Entràvem a casa d’un, a casa de l’altre, necessitaves una ferra-
menta, necessitaves el que fora i anaves i no tenies cap problema. 
Per la nit, en estiu, eixies a la porta i sopaves a la porta, si era a 
migdia... En fi, sempre estàvem ahí tots de veïnat. Així com ara 
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passes i no coneixes a ningú, aleshores això, tot això era un veïnat» 
(Pascual).50

També María Sanchez en Tierra de mujeres51 parla de com les 
seues iaies i «tota la resta de les dones dels pobles viuen amb les 
portes obertes, amb els vestíbuls sempre encesos. Unes pendents 
de les altres, cuidant-se entre elles. Creuant els seus carrers amb 
les olletes calentes, amb cistelles plenes d’ous i verdures, amb el 
pa baix del braç. Compartint». Podem aprendre d’aquestes pràcti-
ques comunitàries però aplicant-les des de tots els subjectes, i per 
a fer-ho és molt important valoritzar els treballs de cures i posar-lo 
al mateix nivell que el treball productiu. 

Si som és perquè sempre hi ha algú que ens facilita ser, si hem 
pogut fer la nostra vida cada dia sense arribar constantment als 
nostres límits és perquè hi ha hagut algú que ens ha acompanyat, 
ens ha donat forces amb el seu treball. Algú que ens alimenta, ens 
ajuda a viure en un entorn agradable, ens renta la roba, ens dona 
estima o espai quan els necessitem, algú que organitza les tasques 
de la casa, algú que està pendent de nosaltres perquè estiguem a 
gust. 

Aquest algú ha estat majoritàriament les nostres iaies i les nos-
tres mares. El que realment volem és que eixe algú puguem ser to-
tes, cooperant en equitat, comprenent les necessitats i limitacions 
de cadascú i aprenent de cada passa per a millorar, i així crear es-
tructures de suport mutu col·lectives, al marge de les dinàmiques 
capitalistes i que ens permeten tindre vides més fàcils i segures. 

50  FLORIN Anaïs, HERRERO Alba. «El present» en  Ara vindran les 
màquines. València: Generalitat Valenciana, 2018, pàg. 114-121.
51  SÁNCHEZ María. «La mano que cuida» en: Tierra de mujeres. Barcelona: 
Seix Barral, 2019, pàg.30-38.
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Així i tot, horitzontalitzar les pràctiques només dins de casa no 
és suficient, projectar-nos de manera tancada i aïllar-nos en grup 
seria contradictori amb allò que pretenem i seguiria, de fet, el fil 
del tipus de conservadorisme reaccionari que rebutgem. Per sem-
brar vides dignes a tot arreu necessitem deixar d’explotar les altres 
per obtenir el nostre benestar, necessitem ser conscients de com el 
nostre consum i les nostres pràctiques afecten en les condicions de 
vida d’aquelles que estan per davall dels nostres privilegis, i sobretot 
volem assumir la nostra responsabilitat dins d'aquest engranatge. 

Per això creiem en la importància de practicar un consum 
conscient i responsable que garantisca alternatives de vida més 
justes i dignes amb les persones que hi treballen, però també amb 
el nostre i el seu entorn, que és el planeta on vivim. Col·laborar 
amb i emprendre projectes professionals basats en l’economia so-
cial i solidària i seguir treballant dins i amb els moviments socials 
per reivindicar una equitat global, radicalment democràtica, és 
per a nosaltres fonamental per a generar estructures i institucions 
populars pròpies, completar la roda del suport mutu i estendre les 
pràctiques comunitàries més enllà dels murs de casa.

L’Horitzontal, caminant en comú per a posar la vida en el 
centre

Entenem el canvi, la subversió, com un procés que va de dins cap 
a fora, on el qüestionament de les nostres pròpies dinàmiques de 
vida és la clau per a construir un espai de vida d’acord amb les 
nostres conviccions i creences: suport mutu, esperit cooperatiu, 
cures i estima. 

La llar es construeix com l’espai que ens permet experimentar 
un món nou, un laboratori a partir del qual treballar cap a fora 
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i construir altres nexes i experiències que ens ajuden a construir 
relacions més igualitàries i empàtiques. Relacions basades en el 
respecte i la creença que el model de relació patriarcal i capitalista 
no és el que volem i que podem construir altres formes d’orga-
nització útils amb les quals organitzar les nostres vides amb altres 
paràmetres que posen la vida en el centre.

Entenem que el fet d’organitzar-nos, de parlar d’afectes, de 
mostrar-nos vulnerables és el procés mitjançant el qual podem co-
mençar a treballar en estructures familiars i socials que ens garan-
tisquen unes vides dignes. Per això estem construint una família, 
poc convencional, però molt real. L’Hortizontal és un projecte de 
vida en comú que parteix d’allò més senzill: el fet de voler viure 
millor. 

Per fer-ho possible hem optat per un model d’economia com-
partida, que ens permet ser més lliures a l’hora de decidir què 
volem fer en les nostres vides i fer-ho des d’una interrelació més 
equitativa i horitzontal. Tot el que tenim és de totes: els nostres 
salaris, els nostres estalvis, les nostres despeses, les nostres (tot i 
que escasses) propietats.

La nostra comunitat es basa en cinc idees: equiparar el treball 
productiu i el reproductiu, consumir millor, relacionar-nos millor, 
guanyar-nos la vida millor i formar part dels moviments socials.

1. Equiparar el treball productiu i el reproductiu: equilibrar la 
balança i posar allò que ens garanteix viure al mateix nivell 
que allò que ens fa guanyar diners. Compartint l’economia 
equiparem monetàriament aquestes dues esferes, donat 
que totes tenim i rebem els mateixos diners, siga remu-
nerat externament o no el nostre treball. A casa, qui més 
treballa produint treballa menys reproduint i viceversa, les 



158

responsabilitats són compartides entre totes però de mane-
res desiguals, entenent que tot és treball i tendint a equi-
librar les hores de treball totals que desenvolupa cadascú. 
Tot i això, som conscients que hi ha factors, especialment 
a efectes de prestacions socials estatals (baixes per malaltia, 
atur, pensions, etc.), que no podem equilibrar d’aquesta 
manera i que sí que suposen una diferenciació de drets la-
borals entre nosaltres i fan que qui realitza els treballs de 
cures estiga més desprotegit.

2. Consumir millor: creiem que el consum responsable és 
fonamental en un món que viu una crisi ecològica molt 
important. Per això, creiem que cal portar la teoria a la 
pràctica exercint la nostra responsabilitat a l’hora de com-
prar. Pensem que és molt important donar suport a l’agri-
cultura local i agroecològica, el xicotet comerç i evitar al 
màxim el consum en grans superfícies. Consumir menys, 
per controlar la nostra dependència del sistema de mercat, 
reduir la nostra necessitat de treballar per  a tindre diners 
per consumir i reduir la incidència que té el nostre consum 
en l’esgotament de recursos i la crisi ecològica. Ser vertade-
rament conscients d’allò que necessitem i atendre els nos-
tres desitjos tenint en compte com repercuteixen fora de 
nosaltres.

3. Relacionar-nos millor: intentem reflexionar sobre les nos-
tres relacions, les jerarquies, el poder, la masculinitat, els rols 
que es desenvolupen a la casa i fora d’ella, amb la intenció 
de generar relacions més saludables i horitzontals. Per a fer-
ho, gestionem els assumptes pràctics però també els emoci-
onals de manera assembleària, evidenciant les problemàti-
ques, aprenent dels conflictes i estant disposades a millorar 
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allò de nosaltres que no és positiu. Consensuem la manera 
de viure, d’organitzar-nos i de tindre cura buscant un punt 
on totes ens puguem trobar; cedint, acceptant, assimilant 
i fent un exercici d’empatia per incorporar les pràctiques 
i les concepcions alienes, alhora que les altres comprenen 
les nostres. Creiem que treballar l’empatia és fonamental 
per a generar estructures radicalment democràtiques que 
contribuïsquen a sostindre les nostres vides col·lectivament 
de la manera més positiva i inclusiva possible.

4. Guanyar-nos la vida millor: Partim de la idea que quan 
menys treball remunerat fem, millor, ja que això ens per-
metrà tindre més espai per a cuidar-nos individualment i 
col·lectiva, i creiem que això és important per a viure dig-
nament. Organitzem el nostre treball intentant prioritzar 
les feines que ens agraden i ens fan sentir bé. Així com 
no volem viure de l’explotació de ningú, tampoc volem 
ser explotades nosaltres mateixes. Apostem per crear, en la 
mesura dels possibles, estructures d’autoocupació, com és 
per a nosaltres el cas de La Repartidora: una llibreria crítica 
cooperativa que vam començar amb treball no remunerat 
sostingut per la comunitat i que ara mateix aporta dues 
mitges jornades a la casa.

5. Formar part dels moviments socials per estendre el soste-
niment d’una vida digna més enllà de nosaltres i la nostra 
comunitat domèstica. Participar de xarxes de reivindica-
ció, cooperació i suport mutu als pobles i barris, col·lectius 
de consum responsable, col·lectius de cultura popular, on 
s’aprenga a treballar i a conviure d’una manera més horit-
zontal, justa i lliure i on puguem compartir allò que tenim 
amb les altres en equitat. Hem arribat a la conclusió que 
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la transformació política comença per allò més íntim, per 
pol·linitzar espais que no ho han estat mai i generar xarxa 
amb altres persones o col·lectius que treballen per canviar 
la realitat que els envolta a partir d’aspectes quotidians i 
dels problemes vitals de la societat.

Construint llar, construint comunitat

Amb aquest article hem volgut fer una breu anàlisi de quins són, 
des de la nostra perspectiva, els principals eixos socials, polítics i 
ambientals que conformen el món en el qual vivim. Com hem 
dit, partim d’una situació de crisi econòmica i ecosocial. Aquest 
context ens fa plantejar-nos, més que mai, la necessitat de buscar 
alternatives de vida al marge dels models heretats pel patriarcat i 
el capitalisme.

Som molt conscients que hem d’aprendre de les que ens han 
precedit i beure de les seues pràctiques per construir vides dignes. 
Perquè això siga possible hem de fer un esforç per teixir xarxes de 
suport mutu que ens donen autonomia i siguen capaces de res-
pondre a les nostres necessitats reals. 

Des de L’Hortizontal hem volgut començar a caminar en aquest 
sentit. Fent-ho a poc a poc, en comú, amb honestedat i convicció. 
Sempre amb els aprenentatges que ens ha donat el feminisme, des 
d’on intentem mirar la vida i avançar imaginant nous models de 
família que es construïsquen sobre la base de la generositat, l’ho-
ritzontalitat, la confiança, el compromís i el suport mutu.
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