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La crisi com a pretext
Des que a l’agost del 2007 esclatà la crisi amb les 
hipoteques subprime als Estats Units, molts han es-
tat els discursos que han apuntat la necessitat d’una 
reforma estructural del sistema financer per a evitar 

una altra ensopegada de les dimensions actuals. 
Tanmateix, aprofitant la crisi com el pretext perfec-
te, els Estats i els Mercats han actuat des d’aleshores 
en un mateix sentit: aprofundir les reformes de cai-

re neoliberal i reestructurar el capitalisme per així 
refermar el seu domini arreu del planeta. 

Traslladant-nos a l’Estat 
Espanyol, les mesures de 
l’executiu de Zapatero es 
resumeixen en una màxi-
ma clarivident: privatitzar 
els beneficis, socialitzar 
les pèrdues. És a dir, en 
època de bonança els rics 
omplen encara més les se-
ves butxaques. En època 
de crisi, cal socialitzar les 
pèrdues i fer recaure el seu 
pes sobre les classes popu-
lars. Repassarem a conti-
nuació algunes de les 
mesures que s’emmarquen 
en aquesta línia. 

Els especuladors contra 
els serveis públics
El 10 de maig de 2010, els 
especuladors ataquen 
l’euro i desestabilitzen els 
mercats com a protesta 
per l’anunci d’un sistema 
de supervisió del sistema 
financer europeu que, cal 
dir, ni tan sols parlava de 
posar impostos als bancs 
ni a les transaccions fi-
nanceres. La versió oficial 
però senyala com a culpa-
bles el dèficit i el deute 
públic d’alguns Estats, és a 
dir la font principal de fi-
nançament dels serveis 

públics, especialment la 
sanitat i l’ensenyament. 
Amb aquest atac una mi-
noria privilegiada aconse-
gueix perpetuar una 
situació que beneficiï els 
seus interessos. 

Salvem els mercats!
Tan sols una setmana des-
prés de l’atac especulatiu, 
Zapatero presenta l’ajusta-
ment estructural més im-
portant des del franquisme. 
Maquillat com a Pla 
d’Austeritat i justificat do-
nada la inestabilitat dels 
mercats, el pla suposa un 
atac directe a treballadors, 
jubilats i sectors socials 
més vulnerables, ja que 
retalla un 5% els salaris del 
funcionariat, congela les 
pensions contributives i 
redueix de manera dràsti-
ca els diners per a políti-
ques socials i inversions 
estatals. La reducció del 
dèficit públic que planteja 
ZP, fent cas així a la volun-
tat dels especuladors, és 
de 15.000 M€ cada exercici 
durant tres, és a dir prop 
de 50.000€. Ara bé, la pre-
gunta és: calia retallar 
sous, pensions i serveis 

públics, o bé es podrien 
haver obtingut ingressos 
per altres bandes?

El que Zapatero sap, però 
no vol dir
El que Zapatero sap però 
no vol dir és que comba-
tent el frau fiscal i 
l’economia submergida, 
retallant la despesa militar 
o fiscalitzant els beneficis 
d’empreses i bancs 
s’hauria pogut estalviar 
aquest ajustament. La llui-
ta eficaç contra el frau fis-
cal empresarial (xifrat en 
el 23% del PIB) aportaria 
100.000M€ anuals a les ar-
ques públiques. La lluita 
contra l’economia sub-
mergida podria revertir en 
280.000M€. I amb econo-
mia submergida ens refe-
rim als 111M€ que corren 
en bitllets de 500, és a dir 
el 64% del total de diners 
en efectiu que hi ha en 
mans de la població. La 
despesa militar -que im-
plica el manteniment de 
81.000 soldats entre mol-
tes altres coses- suposa 
oficialment una despesa 
anual de 18.609M€. A 
aquesta xifra cal sumar-li 

altres despeses amagades 
als pressupostos que su-
mats a la xifra anterior do-
narien una despesa 
aproximada de 64.545M€ 
anuals. Per destacar algun 
exemple: amb el que cos-
tarà l’avió de combat Euro-
fighter (10.795€) es podrien 
sufragar dues terceres parts 
de l’ajustament. Per no par-
lar dels beneficis dels quals, 
tot i la crisi, bancs i empre-
ses presumeixen. 14.943M€ 
de beneficis nets consoli-
dats de la banca el 2009. 
Provisions pel 2010 de 
24.000M€. I a sobre Zapa-
tero als pressupostos pre-
veu una ajuda de 6.750M€ 
més. Sobre les empreses, 
cal dir que aquelles que 
cotitzen a l’IBEX 35% han 
obtingut beneficis de 
12.000M€. Per si la suma 
encara no és prou gruixu-
da, podem encara men-
cionar el 6.000M€ que 
s’emporta cada any 
l’Església Catòlica en sub-
vencions. No obstant això, 
el govern prefereix apujar 
l’IVA -que repercuteix so-
bre tothom- i suprimir 
l’impost de patrimoni i 
successions -que afecta 

especialment els més rics. 
Amb 5M de persones atu-
rades i 9M de pobres a 
l’Estat Espanyol, l’Estat 
gaudeix de 40.000 cotxes 
oficials.

Reforma laboral: últim 
assalt?
Tot i això, el Cercle 
d’Empresaris i la CEOE 
(patronal espanyola) en-
cara no en tenien prou i 
exigeixen a l’executiu un 
pas més: la reforma labo-
ral. Dit i fet. Gairebé calca-
da a la proposta del Cercle 
d’Empresaris, la reforma 
s’articula al voltant de les 
noves contractacions, els 
convenis i les polítiques 
actives d’ocupació. La re-
forma comença amb 
trampa, ja que s’anuncia 
com el final de la tempora-
litat. Sí, s’acaben els con-
tractes temporals però 
també els indefinits que 
coneixíem fins ara, i apa-
reix el nou contracte inde-
finit únic. Aquest té més 
costos d’extinció que els 
contractes temporals ac-
tuals, però menys que els 
indefinits. D’aquesta ma-
nera, una empresa que 

acumuli pèrdues durant 6 
mesos podrà acomiadar 
de manera procedent un 
treballador pagant-li no-
més 20 dies per any treba-
llat d’indemnitza-ció,  en 
comptes dels 45 actuals. 
Un altre cop el rebran els 
convenis laborals. Així 
doncs, si l’empresa de-
mostra que “la seva estabi-
litat econòmica està 
danyada”, es podrà posar 
en marxa la clàusula 
d’inaplicació del conveni 
per acord entre empresa-
ris i treballadors. Si en el 
termini de 15 dies no hi ha 
hagut acord l’Estat farà 
d’àrbitre i el seu laude tin-
drà la mateixa eficàcia que 
el conveni col·lectiu. Per 
últim, la reforma conver-
tirà les actuals oficines de 
treball en ETT, introduint-
hi mecanismes de gestió 
empresarial en la col·locació 
de persones aturades. 
Sembla ser que aquest no 
serà ni molt menys l’últim 
assalt contra les classes 
populars. Es parla ja d’una 
altra reforma per després 
de la vaga. Els mercats es-
tan impacients i els espe-
culadors, també.  

Wilfredo San Martín, 29 anys. “Sembla mentida que amb la crisi econòmica que patim els bancs tinguin cada any més 
beneficis. I a sobre el govern els regala uns diners que haurien d’anar a qui ens costa arribar a final de mes. Hauríem de 
fer una vaga d’usuaris de bancs: que deixin de forrar-se amb els nostres diners” “
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El joc brut de CCOO i UGT
Les grans centrals sindicals han boicotejat les mobi-
litzacions de les plantilles de Roca, Nissan, Seat, 

Frape i Delphi per a evitar el desgast dels partits po-
lítics que actualment són al Govern.

Durant els tres últims anys 
s’ha anat consolidant un 
escenari de tancament 
d’empreses i acomiada-
ments com a conseqüència 
de la deslocalització 
d’empreses i la crisi finan-
cera internacional. Les 
plantilles d’algunes 
d’aquestes factories es van 
mobilitzar i van plantar 
cara a les intencions de les 
direccions empresarials, 
però el paper de CCOO i 
UGT va ser clau per a per-
metre que finalment les 
cúpules patronals aconse-
guissin els seus objectius.
El que va passar a Nissan és 
un exemple clar de com va 
funcionar la desmobilitza-
ció dels i les treballadores 
exercida des de les pròpies 
direccions sindicals. A co-
mençaments de l’any 2008, 
quan arribaven les prime-
res notícies de la intenció 
de deixar a l’atur a més de 
2.000 membres de la planti-
lla de la fàbrica a la Zona 
Franca, el gruix dels i les 
afectades surt al carrer, ta-
llen en nombroses ocasions 
la ronda litoral i boicotegen 
actes de José Montilla. De 
mica en mica, les coses es 
van anar refredant. La di-

van exposar davant les as-
semblees de treballadors 
les raons per les quals 
s’havia de reconduir les 
protestes i acceptar les 
ofertes que arribaven des 
de la direcció. Un cop tan-
cat el pacte entre direcció i 
sindicats majoritaris, els 
mitjans de comunicació 
van fer la resta amb el silen-
ci o l’estigmatització 
d’aquells sindicats comba-
tius que van seguir fent 
aturades, bloquejos als ac-
cessos o talls de trànsit. El 
llistat final d’acomiadats 
també va reflectir com ha-
vien anat les coses, preser-
vant els llocs de treball 
d’aquells que havien fet 
possible la desmobilitza-
ció o recol·locant-los a 
d’altres empreses a través 
de la direcció de les centrals 
sindicals. 
Aquesta seqüència de fets o 
molt similar s’ha reproduït 
fins a la sacietat a empreses 
com Frape-Behr, Roca, 
Seat, Marsans, Delphi, 
Lear, Unipost i tantes altres. 
La paraula ‘traïció’, en re-
ferència als sindicats, s’ha 
vist caligrafiada sobre murs 
i tanques de nombrosos 
polígons industrials. A la 

recció de la UGT va pactar 
amb el president de la Ge-
neralitat el calendari de 
mobilitzacions, evitant una 
confrontació directa amb el 
PSC. Mentrestant, els re-
presentants de CCOO al 
comitè d’empresa i els me-
diadors dels mossos 
d’esquadra també van pac-
tar la intensitat de les pro-
testes, per evitar una imatge 
mediàtica massa difícil de 
digerir pel conseller 
d’Interior i afiliat a CCOO, 
Joan Saura. El moviment de 
fils a les bambalines de la 
protesta va fer que Montilla 
tingués temps d’anar fins al 
Japó a escenificar un pacte 
amb la direcció de Nissan, 
uns acords que, tot i pre-
sentar-se a bombo i plate-
ret, no van tenir cap efecte, 
ja que l’actual accionista 
majoritari de l’empresa és 
la multinacional automobi-
lística francesa Renault, 
que va preferir evitar el tan-
cament de la seva seu cen-
tral de producció al costat 
de París i no pas salvar la 
factoria catalana. Aquí, a 
peu de carrer, els delegats 
de CCOO i UGT, sota la 
màxima prioritat de no 
desgastar el PSC i ICV-EUiA 

seu central de Seat a Marto-
rell són incessants els ru-
mors al voltant dels tributs 
aconseguits per Matias 
Carnero, màxim responsa-
ble de la UGT a l’empresa, 
com a capitost responsable 
de la desmobilització de la 
plantilla en el procés 
d’acomiadament de 660 
treballadors. El resultat fi-
nal de tot aquest cicle ha 
estat que milers de perso-
nes han quedat a l’atur, 
amb situacions familiars 
difícils, hipoteques pen-
dents de pagar i incertesa 
sobre el seu futur. La banca 
mai perd, i ha equilibrat les 
seves pèrdues al sector fi-
nancer amb les execucions 
hipotecàries i els embarga-
ments de béns dels seus 
deutors. 
L’aportació positiva al mar-
ge d’aquest desprestigi del 
sindicalisme oficial és que 
en tots aquests processos 
de lluita també s’han viscut 
experiències assembleàries 
i d’autogestió, així com el 
testimoni combatiu de sin-
dicats com CGT, IAC, CNT, 
Intersindical o assemblees 
de treballadors i treballa-
dores autoorganitzades. 

“

Mi padre tuvo mucha suerte: consiguió su primer tra-
bajo a los 8 (ocho) años; nadie se jugó su pensión en la 
bolsa y, después de muchos cálculos, se apañó para 
jubilarse a los 62 años con una pensión equivalente a la 
que le hubiera correspondido por hacerlo a los 65. Lo-
gró un viejo sueño, poder decidir directamente cómo 
emplear su tiempo y su trabajo. Siguió trabajando: rea-
lizando actividades con sus manos, aplicando sus sabe-
res para transformar la materia en objetos útiles para su 
familia, sus vecinos y su propia satisfacción. Mientras el 
cuerpo se lo permitió, experimentó en un rincón del 
corral con una actividad nueva para él: cultivar hortali-
zas y frutas, incluso hizo vino con las pocas uvas que 
recogía. Intensa, aunque corta y precaria, vinculación 
con la naturaleza que evocaba su mundo de niño. Du-
rante algunos años hizo turismo fuera de temporada, al 
principio entusiasmado, después algo molesto porque 
percibía la explotación en el escenario de buitres aten-
tos a devorar sus magras pensiones. Todo terminó 
cuando empezaron los achaques que le convirtieron en 
un devorador de medicinas y en visitante habitual de 
hospitales. Tenía 84 años cuando murió pero hacía 5 o 
6 años que su vida estaba dedicada a mantenerse vivo. 
Sus ahorros y la pensión eran insuficientes para mante-
ner la dignidad y autonomía amenazadas por la pro-
longación artificial de la vida. Afortunadamente tenían 
hijos.
Los sistemas de pensiones podrían ser presentados 
como formas de solidaridad o reciprocidad entre gene-
raciones: con las cotizaciones e impuestos de quienes 
trabajan se paga la pensión de los mayores, lo mismo 
que sus salarios e impuestos sirvieron para atender a 
las necesidades de niños y jóvenes de hoy, quienes a su 
vez pagarán las pensiones en el futuro. Sin embargo, las 
coyunturas económicas, políticas e ideológicas llevan a 
los privilegiados holgazanes con trabajo fijo y miedo a 
perderlo a creer que han sido ellos los paganos del sis-
tema de bienestar social del que se han beneficiado sus 
padres, sus hijos y sus convecinos con menos suerte, 
pero que morirán en la miseria de la caridad porque, 
expropiados del derecho a obtener su sustento mien-
tras puedan y a vivir en sus comunidades, no tendrán 
quien pague sus pensiones aunque se les mantenga 
con vida, con frecuencia de manera artificial para ali-
mentar a los sistemas farmacéutico y geriátrico. Frente 
al cuento de la solidaridad o la reciprocidad entre gene-
raciones, se impone la concepción de una lucha por 
supuestos bienes escasos: el trabajo asalariado y el di-
nero de cotizaciones e impuestos.
Hay que romper con el discurso dominante sobre la 
vejez que considera como una carga a quienes han sido 
expulsados del mundo laboral.
El futuro más siniestro se planta ante nosotros, a menos 
que el mundo nuevo se construya sin exclusiones: la 
diversidad generacional debe estar representada del 
mismo modo que están presentes, de un modo u otro, 
todas las actividades que requiera la atención de las 
necesidades de un grupo o comunidad: alimentación 
del cuerpo y del espíritu, generación de energía, forma-
ción, higiene, vivienda... Urge reflexionar personal y 
colectivamente sobre las aportaciones que podrían ha-
cer los más mayores. Por ejemplo: una perspectiva 
temporal más amplia sobre el mundo, mayor nivel de 
permanencia de los proyectos y, no menos importante 
en el período de transición hacia el mundo nuevo: ¡El 
dinero de sus pensiones!

¿Construir el 
Mundo Nuevo 
sin viejos?
O del acoso social a los jubilados

Mercè Coloma, 59 anys. “A Serveis Socials em diuen que m’he d’esperar dos mesos perquè 
m’atenguin. Quan vinguin les eleccions... jo també faré la meva vaga”
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Ens encanta la idea de la vaga general. Ens sembla una 
oportunitat, molt necessària, per a exterioritzar el males-
tar que portem acumulat en aquests darrers anys de 
crisi. Ens sembla una finestra oberta per a trencar la 
solitud amb què vivim unes vides entrampades en el 
pervers dilema de “o la precarietat o l’atur”. Ens sembla 
una ocasió per a començar a lluitar, o per a lluitar de 
nou. Ens encanta la idea de vaga general, i el nostre cos 
demana fer-la. Però també coneixem els seus límits.
Sabem que la gent treballadora -al llarg de la història- hem 
conquerit drets socials i hem millorat les nostres condi-
cions de vida gràcies, també, a les vagues generals que 
van fer els nostres pares i mares, els nostres avis i àvies. 
Sabem que amb algunes vagues generals s’han aturat 
plans econòmics capitalistes que haguessin empitjorat, 
encara més, la nostra vida. Però també sabem que, avui, 
no totes i tots podem participar d’una vaga.
Avui, a l’Estat espanyol, ja som entre 4 i 5 milions de 

treballadores que no tindrem dret a vaga: els i les aturades 
sense feina. I milions de persones més que tenim una po-
sició tan precària en el mercat de treball que, si fem vaga, 
serem sistemàticament acomiadades. Milions que treba-
llem amb contractes temporals, i milions que treballem 
sense contracte, que no existim legalment i per tant no 
podem ni somniar en fer vaga. A tots nosaltres ens encan-
ta la idea de la vaga general. Però no sabem com fer-la. 
Quines són les formes de lluita que s’han de convertir en 
“la vaga dels que no podem fer vaga”?
La vaga general la inventaren els i les treballadores fa cent 
cinquanta anys amb la idea que, aturant la producció, els 
patrons s’avindrien a millorar les brutals condicions de 
treball del naixent capitalisme industrial. O amb la idea, els 
més agosarats, que el propi capitalisme cauria quan els i 
les treballadores abandonessin junts i organitzadament el 
lloc de treball. Avui els sindicats majoritaris ens han convo-
cat, per al 29 de setembre del 2010, a un vaga general per 
tal d’aturar una reforma laboral que ens agredeix a totes i 
tots. Nosaltres, els que no podem fer vaga, hi participarem: 
ja veurem com. Però sobretot, els que no podem fer vaga 

hem de crear un nou moviment que proposi noves for-
mes de fer vaga: que aturi l’economia dels poderosos, i 
que albergui formes d’ajuda mútua per als que la patim. 
Que organitzi als i les oblidades pels sindicats majorita-
ris, i que ens doni forces mútues quan patim els proble-
mes laborals i socials quotidianament. 
Per mi una nova vaga és crear una cooperativa de tre-
ball o de consum. Per mi una nova vaga és un nou sindi-
cat social que aturi els desnonaments. Per mi una nova 
vaga és una organització de treballadores domèstiques. 
Per mi una nova vaga és deixar de consumir mercade-
ries supèrflues. Per mi una nova vaga és una assemblea 
local on responguem als abusos empresarials del nostre 
barri. Per mi una nova vaga és deixar de mirar la televi-
sió. Per mi una nova vaga és una organització que ens 
defensi als sense papers. Per mi una nova vaga és deixar 
de pagar junts els lloguers i les hipoteques. Per mi una 
nova vaga és lluitar pel transport públic gratuït. Per mi 
una nova vaga és... 

Quina és la teva vaga?

Editorial

En silenci, ens organitzem en la nostra vida quotidiana.
Okupem per a imposar unilateralment el dret a l’habitatge i per a buscar altres formes de viure junts…
Escrivim en projectes de comunicació on pensar-nos críticament i criticar el pensament dominant…
Obrim locals on fundem la possibilitat de trobar-nos…
Autogestionem en cooperatives les nostres ganes de crear i les nostres necessitats d’alimentar-nos…
Plantem cara en la mesura que podem a l’ocupació policial dels nostres barris…
Ens reapropiem de sabers i coneixements i els alliberem per a l’ús comú…
Intentem relacionar-nos sense jerarquies ni poder i estimar-nos sense etiquetes empresonadores…
Practiquem l’ajuda mútua quan el model de ciutat ens expulsa o ens desnona o ens desallotja…
Actuem quan un pla urbanístic destrueix els nostres espais i les nostres formes de vida…
En silenci, ens organitzem en la nostra vida quotidiana.

Sabem que aquestes són les pràctiques a viure,
i les vivim perquè ens agrada i perquè ja són elles mateixes una resistència.
Sabem que moltes les experimenten, que existeixen milers de perforacions
i desercions de la realitat estatal i capitalista.
No obstant, sabem que ens falta alguna altra cosa.

Quan el sistema de partits es podreix per la corrupció que li és inherent.
Quan els empresaris conceben la crisi com una estratègia per a intensificar l’explotació capitalista.
Quan els mitjans de comunicació parlen amb l’objectiu d’atordir-nos.
Quan la majoria s’ofega en l’apatia i en la impotència.
Quan sembla que no passa res a la ciutat.
Sabem que ens falta alguna altra cosa.

Ens organitzem en silenci… Ens organitzarem, entre totes, una vegada més, per a trencar-lo?
Conspirem juntes. Donem-nos forces mútues. Esberlem la normalitat! En boca de tots els que poden parlar aparagué la paraula Crisi.

Nosaltres la mastegàvem des de sempre.

I des de sempre han existit revoltes i insurreccions contra
les condicions existencials que ens obliguen a empassar-nos dòcilment les crisis.

Les que eren explotades a les fàbriques dels setanta afrontaren
la crisi que destruí les formes autònomes d’organització obrera.

Les que sobrevisqueren als vuitanta foren violentades amb la crisi de l’atur i l’heroïna.
Les generacions dels noranta respongueren a la crisi d’un treball precaritzat.

A inicis del nou segle la mercaderia tot ho corrompé i fracturà la nostra vida en una perpètua crisi.
Avui en boca de tots els que poden parlar apareix la paraula Crisi.

Nosaltres la mastegàvem des de sempre.

Avui els polítics assumeixen la crisi i aposten per a refundar el capitalisme.
Els sindicats negocien la crisi i fan equilibrismes amb el capitalisme.
Els periodistes descriuen la crisi i esdevenen la veu del capitalisme. 

Empresaris i banquers generen la crisi per a injectar més dosis de capitalisme.
Avui, el nostre malestar somnia amb la crisi definitiva del capitalisme.

Per això desitgem lluitar, per unes relacions socials on el capital sigui
un record llunyà, dolorós i superat.

Per això desitgem actuar, com una aposta més per a reapropiar-nos de la força col·lectiva
que ens fa falta per a viure sense capitalisme.

Una crida entre nosaltres, un convit per a totes i tots, una amable invitació:
Contra l’anestèsia de la Crisi, pensament i acció!

Això és una crida a l’acció...
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Mammadou Ndiaye, 27 anys. “Estic bastant cansat que des dels mitjans de comunicació sempre denigrin els immigrants. 
Proposo que fem una vaga de televisió” “¿Y si dejáramos de ser ciudadanos? 

Manifiesto por la desocupación del orden

Hoy el ciudadano ya no es un hombre libre. La conciencia 
política que no se enseña sino que se conquista, ha des-
aparecido paulatinamente. No podía ser de otra manera. 
El espacio público se ha convertido en una calle llena de 
tiendas abiertas a todas horas. La escuela, por su parte,  
sirve cada vez más para promover el mero aprendizaje de 
conductas ciudadanas “correctas”. Las luchas políticas 
parecen asimismo haber desaparecido de un mundo en 
el que ya sólo hay víctimas de catástrofes diversas (econó-
micas, ambientales, naturales…). Y, sin embargo, cuando 
los políticos se dirigen a nosotros, cuando se llenan la 
boca con sus llamadas a la participación, siguen llamán-
donos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene una 
palabra que, poco a poco, se ha vaciado de toda fuerza 
política? Porque la identidad “ciudadano” nos clava en lo 
que somos. Nos hace prisioneros de nosotros mismos. El 
ciudadano no es el que piensa, es el que cree. Cree lo que 
el poder le dice. Por ejemplo, que el terrorismo es nuestro 
principal enemigo. O que la vida está hecha para trabajar. 
En definitiva, es el que cree que la realidad es la realidad, 
y que a ella hay que adaptarse. Por esa razón, el ciudada-
no se ha transformado en la pieza fundamental de “lo 
democrátrico”, y “lo democrático” es, en la actualidad, la 
forma de control y de dominio más importante.

De la democracia a “lo democrático”
Para dar cuenta de esta mutación proponemos el despla-
zamiento desde “la democracia” a “lo democrático”. La 
democracia ya  no es una forma de gobierno en el sentido 
tradicional sino el formalismo que posibilita la moviliza-
ción global. La movilización global sería el proyecto ins-
crito en la globalización neoliberal, y como tal consistiría 
en la movilización de nuestras vidas para (re)producir – 
simplemente viviendo – esta realidad plenamente capita-
lista que se nos impone como plural y única, como 
abierta y cerrada, y sobre todo, con la fuerza irrefutable de 
la obviedad. Una realidad que nos aplasta porque en ella 
se realiza,  (casi) en todo lugar y (casi) en todo momento, 
un mismo acontecimiento: el desbocamiento del capital. 
Pues bien, la función de “lo democrático” es permitir que 
esta movilización global que se confunde con nuestro 
propio vivir, se despliegue con éxito. Con éxito significa 
que gracias a “lo democrático” se pueden efectivamente 
gestionar los conflictos que el desbocamiento del capital 
genera, encauzar las expresiones de malestar social, y 
todo ello, porque “lo democrático” permite arrancar la 
dimensión política de la propia realidad y neutralizar así 
cualquier intento de transformación social. 

El núcleo central del formalismo está constituido por la 
articulación entre Estado-guerra y fascismo postmoderno:  
heteronomía y autonomía, control y autocontrol. Veá-
moslo de más cerca. “Lo democrático” se construye sobre 
una doble premisa: 1) El diálogo y la tolerancia que remi-
ten a una pretendida horizontalidad, ya que reconducen 
toda diferencia a una cuestión de mera opinión personal, 
de opción cultural. 2) La política entendida como guerra 
lo que supone declarar un enemigo interior/exterior y 
que remite a una dimensión vertical. “Lo democrático” 
realizaría el milagro - aparente se entiende - de unir en un 
continuum lo que normalmente se presenta como opues-
to: paz y guerra, pluralismo y represión, libertad y cárcel. 
En este sentido, “lo democrático” va más allá de esa arti-
culación y se dispersa constituyendo un auténtico forma-
lismo de sujeción y de abandono. “Lo democrático”, en 
tanto que formalismo  posibilitador de la movilización 
global, no se deja organizar en torno a la dualidad repre-
sión/no represión que siempre es demasiado simple. En 
“lo democrático” caben desde las normativas cívicas pro-
mulgadas en tantas ciudades a las leyes de extranjería, 
pasando por la policía de cercanía que invita a delatar. O 
el nuevo código penal español que es uno de los más re-
presivos de Europa. 

El ciudadano como unidad de movilización
Se puede decir que si la lucha de clases – el antagonismo 
obrero gestionado por los sindicatos de clase – constituía 
el motor, y a la vez, el elemento cohesionador de la socie-
dad industrial, ahora es la guerra gestionada desde “lo 
democrático”  la que realiza las mismas funciones. Se tra-
ta de una guerra jamás declarada y que nunca aparece 
directamente como tal. La guerra social que se nos hace 
se presenta bajo la forma de medidas económicas, refor-
mas políticas, e incluso intervenciones humanitarias… 
siempre necesarias y siempre para nuestro bien. La gue-
rra es, en definitiva, el nombre de esa movilización global 
de nuestras vidas que lentamente nos destruye. La figura 
del ciudadano queda entonces redimensionada. Del con-
trato social hemos pasado al contrato personal. El (buen) 
ciudadano ya no es sólo el que es cívico y vota, sino el que 
está dispuesto a hacer de su vida una  continua inversión 
capitalista en el pleno sentido de la palabra. “Tener una 
vida” significa invertir dinero, esfuerzo y tiempo, en ges-
tionar la propia vida. Reconvertirse permanentemente, 
no proteger al inmigrante sin papeles, llamar la atención 
al que se cuela en el metro… El ciudadano es aquel que 
no es dueño de su propia vida sino su esclavo. Para “tener 

una vida” acepta que su empleabilidad sea absoluta.  Evi-
dentemente, esta conversión en unidad de movilización 
acaba con cualquier atisbo de nosotros. ¿Y si dejáramos 
ya de ser ciudadanos?

Agujerear la realidad para poder respirar
Hay únicamente una vía: salir. Salir de todo. Salir de las 
seguridades mediocres que nos atenazan, de las verdades 
simples, de las dudas. Salir de ese mundo. "No tenemos 
nada que perder, ¿qué importa lo que queramos?" es lo 
que le contestó un manifestante griego que acababa de 
tirar una piedra a la policía al periodista que le interroga-
ba. Sale también de esta realidad quien, al querer hacer 
de su querer vivir un desafío, rompe su vida y ve como el 
insomnio se apodera de él. Salen de esta realidad los 
compañeros que viven con lo justo para poder sostener 
una editorial que es un puñal clavado en el corazón de 
esta realidad estúpida. Como salen asimismo los que in-
tentan consumir menos colectivamente. O aquellos que 
se encuentran para ponerse, un día tras otro, frente al 
abismo del no saber. Salen los que no quieren engañarse 
y la verdad quema poco a poco. Pero dejar de ser ciudada-
no es también socavar los límites impuestos por una res-
ponsabilidad impuesta. “La economía está en crisis: ¡que 
reviente!”. Pedir e imponer derechos imposibles. La irres-
ponsabilidad entendida como el modo de desembarazar-
se del miedo que se nos quiere interiorizar. La 
irresponsabilidad que siempre hay en todo gesto radical 
cuando interrumpe la movilización global, y abre un es-
pacio del anonimato. Salir quiere decir: construcción y 
destrucción. ¿Y si dejáramos de ser ciudadanos? En ver-
dad, no hay dos maneras de desocupar la figura del ciu-
dadano. Construcción y destrucción no se oponen. Sólo 
desde el poder se distingue siempre entre los violentos y 
los no-violentos. El objetivo debe ser siempre el mismo: 
agujerear la realidad para poder respirar. Y para ello hay 
que empezar a abrir tierras de nadie clavadas en el frente 
de guerra que es la vida. Desocupar la figura del ciudada-
no para que pueda emerger la fuerza del anonimato que 
existe en cada uno de nosotros. Esa fuerza que escapa 
porque nadie conoce su verdadera fuerza. Esa fuerza que 
es irreductible porque es la del querer vivir. Salir. Salir de 
todo construyendo ya un mundo entre nosotros.¿Y si de-
járamos ya de ser ciudadanos?
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Mireia Seguí, 32 anys. “Vaig molt justa de peles, i passo que m’inflin el cap amb productes que no necessito. Estic fent una 
vaga de consum” “Això no té remei!

Decreixement o col·lapse
Sota el nom d’ “això només ho arreglem entre tots” s’han 
injectat milions d’euros a una campanya per a “fer recu-
perar la confiança de la gent en el sistema”. Aquesta ma-
niobra ha generat una forta reacció a la xarxa, perquè 
s’ha vist clar que no és seguint com fins ara que això 
s’arregla. El que volem qüestionar des d’aquí és que 
aquesta crisi sistèmica del capitalisme es pugui arribar a 
arreglar. En contrapartida, pensem que això no té remei, 
i que s’ha de deixar o fer caure, perquè és un canvi inte-
gral del sistema actual, és a dir una altra cosa, el que cal 
que posem en marxa entre totes.
La crisi cíclica s’ha unit a la d’un sistema basat en el 
creixement, un creixement que ja no es pot mantenir. La 
crisi té un caràcter plural (econòmica, energètica, am-
biental, ideològica...) i les interrelacions entre els seus 
diversos components li donen un comportament erràtic 
i poc previsible. Aquesta nova etapa de la crisi s’està ca-
racteritzant per les grans caigudes productives i 
l’augment de la desocupació en els països centrals i en la 
major part dels de la perifèria. La pluja de milions abo-
cada sobre els mercats dels països rics no ha aconse-
guit frenar la davallada. A l’Estat espanyol l’atur 
continua al voltant del 20% a principis de setembre del 
2010 i s’espera que es mantingui en aquestes xifres uns 
quants anys.

Solucions escandaloses o falses
Des que es va produir el col·lapse financer a mitjans de 
setembre del 2008, els governs d’arreu del món han in-
tentat suavitzar la caiguda a través d’ajudes milionàries; 
primer a la banca, després a les indústries clau, com la de 
l’automòbil, i en menor mesura als consumidors. Ens 
han fet escandalitzar amb les ajudes als responsables de 
la crisi mentre milions de persones perdien la feina o 
eren embargades pels seus deutes.
Però ni així estan aconseguint arreglar-ho. Aquestes in-
jeccions de fons estan augmentant perillosament 
l’endeutament públic sense aconseguir l’objectiu bus-

cat. Això succeeix perquè darrere de la crisi de liquiditat 
hi recau el sobreendeutament públic i sobretot privat, 
que ha col·locat a nombroses empreses i una enorme 
taxa de consumidors en la morositat, i cada vegada més 
en la insolvència.
A l’Estat espanyol, l’endeutament de famílies i empreses 
es més del doble del PIB. Pel que fa a la morositat dels 
crèdits concedits per bancs, caixes i cooperatives de crè-
dit a particulars i empreses, ha superat el 5% en aquest 
2010 i així continua. En el cas dels establiments financers 
de crèdit, la xifra ja ha augmentat espectacularment fins 
estar per sobre del 10%.
El sobreendeutament no s’arregla injectant nou diner 
prestat al mercat, ja que amb aquestes intervencions 
només s’aconsegueixen respirs passatgers i endarre-
reixen una mica el col·lapse sense poder-lo impedir. I, 
d’altra banda, a través de les ajudes públiques “anticri-
si”, els deutes canvien de mans privades a públiques, a 
costa de posar en risc la solvència dels propis Estats. El 
dèficit de l’Estat espanyol ja ha superat el 10% aquest any,  
mentre que la UE ja l’expedientava quan superava un, ara 
irrisori, 3%.
La darrera moda de la fal·làcia financera és la de comprar 
directament des dels bancs centrals el deute públic que 
emeten els Estats més sobreendeutats. El Banc Central 
Europeu reconeixia fa uns dies haver comprat més de 
50.000 milions de dòlars de bons estatals.  
El que també és important entendre és que la insolvència 
i el sobreendeutament no són només conseqüència de 
l’abús financer sobre les empreses i persones, sinó que 
són el resultat d’un prolongat estancament productiu. I 
la causa principal d’aquesta crisi de creixement de 
l’economia productiva és l’encariment i l’escassedat de 
les matèries primeres i els recursos naturals que el ca-
pitalisme ha estat expoliant, i en molts casos malgastant, 
cada vegada més en les darreres dècades.

No es pot seguir creixent en un planeta finit
Paradoxalment, si l’economia s’arribés a refer, faria 
col·lapsar el planeta a causa del subministrament ener-
gètic, i és que no es pot créixer sempre en un planeta amb 
recursos finits. Ara, a principis del segle XXI, ja estem 

arribant al límit d’alguns d’aquests recursos. Quan hi tor-
ni a haver prou liquiditat financera per a reactivar 
l’economia, el que faltarà serà líquid per alimentar-la. El 
pic del petroli és aquí. L’or negre ens va donar el primer 
avís, i d’altres combustibles fòssils, minerals per a la in-
dústria, fertilitzants per a l’agricultura, terres cultivables i 
un llarg etcètera de recursos limitats, atravessaran 
problemes ben aviat si l’economia capitalista es refà.
En una situació en què els beneficis no poden venir del 
creixement, els capitalistes accentuen la seva pressió per 
fer reduir el % del pastís que rep la classe treballadora. 
Això és simptomàtic del que ens espera, si tenim en 
compte que aquest pastís no superarà les xifres d’abans 
de la crisi, i que per tant la via que tenen els poderosos 
per a continuar amb la seva avarícia sense límits és reta-
llar els drets adquirits pel conjunt de la població des de fa 
dècades.

És el conjunt del sistema el que ha entrat en crisi. Són els 
pilars del capitalisme, el model de creixement, els seus 
sistemes productius i el model consumista, els que no te-
nen solució. Un sistema globalitzat de què cap país pot 
escapar perquè està articulat a nivell comercial, produc-
tiu i financer.

Qüestionant-nos el capitalisme per a començar de nou
Amb aquesta crisi també arriba el moment de proposar-
nos un canvi de model en l’àmbit personal i col·lectiu. Si 
posposem l’enfrontament de la situació amb correccions 
de maquillatge, però no de fons, la caiguda serà més forta 
i més inapel·lable. Cal que ens qüestionem de dalt a baix 
el model econòmic capitalista i desenvolupista.
Ens hem de qüestionar que surtin tants cotxes a rodar, 
aquesta civilització, aquesta indústria i les seves cadenes 
que fabriquen automòbils de més, i incomptables mun-
tanyes d’objectes inservibles. No tenen futur. El lloc de 
treball a la gran fàbrica de torn no és un valor absolut. Cal 
que posem en dubte el cercle viciós de fomentar el con-
sum perquè augmenti la producció per a sostenir el “ni-
vell de vida”. Si assegurem les necessitats bàsiques, el 
nostre nivell de vida correspondrà al que som, a com 
ens sentim i a com ens relacionem, no pas a les posses-
sions materials.

Si posposem l’enfrontament de la situació 
amb correccions de maquillatge, però no 
de fons, la caiguda serà més forta i més 

inapel·lable.
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Que se’n vagin tots! 
Aprenem a organitzar-nos

Municipalisme:  
autonomia, comuna, deserció

En una metròpolis com 
Barcelona, la participació 
institucional està fèrria-
ment dissenyada per a ve-
tar totes les opcions 
polítiques que qüestionin 
la governabilitat capitalis-
ta de la ciutat. El propi sis-
tema electoral dificulta 
l’entrada de les candidatu-
res que no comptin amb 
un suficient recolzament 
mediàtic i/o empresarial; 
la circumscripció de ciutat 
menysprea les realitats so-
ciopolítiques dels barris i 
privilegia l’endogàmia del 
sistema de partits; i els es-
pais per a exercir un con-
trol social democràtic dels 
càrrecs electes són, o bé 
inexistents, o directament 
una farsa. A ningú se li es-
capa que la gerència d’una 
ciutat-empresa està en 
mans de l’oligarquia fi-
nancera, comercial i 
immobiliària, i que les re-

tòriques participatives són 
simplement una broma 
pesada. Per tant, el camí 
per a la transformació so-
cial passa per articular 
formes de fer política radi-
calment asimètriques a les 
de la democràcia repre-
sentativa.

Quines són algunes 
d’aquestes altres formes? 
Promoure una reapropia-
ció global de la política per 
part de la gent. Incentivar 
totes aquelles iniciatives 
que suposin obrir espais 
de democràcia directa a 

El sistema actual, basat en la concentració de poder econòmic i de poder polític, no 
pot sinó minar l’autonomia individual i col·lectiva. Aquesta cultura política ens ha 
deixat incapacitades per a resoldre les nostres necessitats i conflictes, sotmetent-nos a 
la dependència exasperant d’una organització de la vida que no funciona. És en aquest 
sentit que aquesta crisi no és només econòmica, és una crisi sistèmica, és l’horitzó del 
desastre i l’esfondrament de l’esperança: no tens casa, tens una hipoteca que poden 
heretar els teus fills, no tens feina assegurada, la sanitat i l’ensenyament públics escan-
yats per la lògica del benefici: tot penja d’un fil! Aquest és el desafiament a què 
s’enfronta el nostre temps. Arriba un moment en què, si ens adonem del gran poder 
que reposa en els braços de totes i cadascuna, pot créixer un nou concepte de llibertat: 
la solidaritat i la confiança comencen a trenar-se de nou i apareixen a l’horitzó les 
pràctiques que obren el camí per a reapropiar-nos de la nostra vida.
El municipalisme o comunalisme és una manera d’organitzar-se que parteix de la 
base i que té com a objectiu la construcció d’una societat horitzontal i autogestionada, 
capaç de substituir la societat estatal i vertical per xarxes de comunes federades en 
una cooperació solidària i mutualista. Una manera de resoldre les necessitats i proble-
mes socials a partir de la pràctica i l’acció directa, a través d’assemblees locals. Quan 
ens trobem davant d’un Estat absent que el que millor reparteix són maldecaps, i que 
només beneficia als bancs i als poderosos, toca passar a l’acció, organitzar-nos, resistir.
Em declaro antisistema perquè aquest sistema es sosté gràcies a l’atur, a la depredació 
dels recursos naturals i a la penalització de les veus dissidents que protesten. Comen-
cem a desenvolupar a les palpentes algunes estratègies potents i durables per a deser-
tar d’aquest món que s’enfonsa, perquè el que sí que tenim clar és que aquest sistema 
podrit, caduc i hostil no el volem. Sembla difícil pensar-ho, però nosaltres decidim. 
D’experiències n’hi ha: cooperatives de producció, de consum i de treball, mútues, 
reapropiacions autogestionades d’espais compartits de relació i acció, empreses auto-
gestionades, ràdios locals, revistes de barri, assemblees de barri, etc. Obrim espais de 
construcció comuna, d’autonomia i de deserció!

nivell local. Sigui consoli-
dant experiències en 
l’àmbit de la comunicació 
popular, sigui fomentant 
xarxes d’economia social i 
cooperativa, sigui creant 
marcs amplis i unitaris de 
discussió, elaboració i exe-
cució de projectes que su-
posin una alternativa al 
model neoliberal i/o esta-
tista de gestió del territori, 
de l’educació, del lleure, 
del consum o de la salut. 
No podem aspirar a canvis 
polítics fonamentals a tra-
vés de la via institucional 
si no creem contrapoders 
a una hegemonia capita-
lista present en tots els 
àmbits de la vida. Hem de 
reaprendre a organitzar-
nos col·lectivament, em-
poderar-nos per a generar 
conflicte i contradiccions 
al poder establert, i ser ca-
paces d’autogovernar les 
nostres vides.

el camí per a la 
transformació social 
passa per articular 

formes de fer 
política radicalment 
asimètriques a les 
de la democràcia 

representativa

ALGUNS ENLLAÇOS D’INTERÈS:  Portals de moviments de barri i veïnals: www.favb.cat | www.graciaviva.cat (Gràcia) | www.barrisants.org (Sants) | www.poblenou.org (Poblenou) | www.poblesec.entitatsbcn.
net (Poble Sec) | www.xarxaciutatvella.cat (Ciutat Vella) | www.labarcelonetaambelaiguaalcoll.blogspot.com (Barceloneta) | www.coordinadoraraval.org (Raval) | www.eixida.wordpress.com (Sant Andreu) | 
www.trobadaalternativa9barris.blogspot.com (Nou Barris) | www.bonpastor.noblogs.org/ (Bon Pastor) | www.ara-santacoloma.com (Santa Coloma de Gramanet) | www.lariuada.cat (Prat de Llobregat) || 
Portals de contrainformació: www.setmanaridirecta.info | www.laccent.cat | www.barcelona.indymedia.org | www.kaosenlared.net | www.lahaine.org | www.enfocant.net | www.llibertat.cat | www.contraban-
da.org | www.radiobronka.info | www.blip.tv/okupemlesones || Cooperativisme: www.observatori.coop | www.coop57.coop | www.xarxaconsum.net | www.repera.wordpress.com | www.alternativesalacrisi.
wordpress.com || Educació: www.educaciolliure.org | www.unilliure.org | www.seminaritaifa.org || Autoorganització de les classes populars: www.assembleadebarcelona.wordpress.com | www.alahuelga.
blogspot.com | www.nosaltresoells.org | www.moviments.net | www.podem.cat || Habitatge: www.xarxahabitatge.blogspot.com | www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com | www.okupesbcn.squat.net/
oficina.html || Cultura lliure: www.exgae.net || Ecologia: www.noetmengiselmón.org | www.decreixement.net | www.huertosurbanosbarcelona.wordpress.com || Altres: www.directori.moviments.info
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“ Carles Moraleda, 53 anys. “No té sentit que tots anem en cotxe. Ens estressem nosaltres, emmalaltim als altres i destruïm 
el planeta. Jo ja fa molts anys que practico la vaga d’automòbil”

Política migratoria, mercado laboral 
y ejército de reserva
En los últimos meses la población migrante está 
siendo, una vez más, protagonista forzada de nu-
merosos debates políticos y mediáticos. La reforma 
de la Ley de Extranjería, la polémica por la preten-
sión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a 

las personas sin papeles, las apariciones estelares 
del Ministro de Interior para informar de la eficacia 
policial en el control migratorio, el conocimiento de 
la circular interna en la que se incita a la policía a las 
redadas racistas y expulsiones express, hasta el re-

cién fin precipitado de las zonas habilitadas para la 
venta de los top manta y su convalidación por más 
persecución policial; son disparadores de discursos 
xenófobos y racistas que responsabilizan a la migra-
ción de los males del mercado laboral. 

Trabajo migrante preca-
rio: ¿un fracaso de la polí-
tica migratoria?
Desde los altos cargos po-
líticos parece que ya se ha 
abandonado el discurso 
multiculti de resaltar los 
beneficios culturales y -so-
bre todo- económicos de 
la inmigración. Hoy se exi-
ge de forma hipócrita la 
imposibilidad de un “cum-
plimiento estricto de la ley 
de extranjería respetando 
los derechos de los mi-
grantes”. En este sentido, 
estamos asistiendo a una 
intensificación bestial de 
los dispositivos de repre-
sión y control de la inmi-
gración ilegal, ya sea con la 
militarización de las fron-
teras y su externalización, 
el desarrollo de sistemas 
informáticos de informa-
ción de última generación 
o la persecución sistemáti-
ca de los migrantes que 
han conseguido empezar 
una vida en España. 
No obstante, siguen ha-

muy valiosa para los inte-
reses del capital por su si-
tuación de extrema 
vulnerabilidad. 
Contratos temporales en 
origen, trabajos con con-
tratación diaria en la eco-
nomía sumergida, trabajos 
reproductivos y de cuida-
dos, son algunos de los 
campos que ocupan ma-
yoritariamente los trabaja-
dores migrantes que 
consiguen entrar y perma-
necer en el país. Se conso-

lida así un ejército de 
reserva internacional que 
obedeciendo a las nuevas 

serva que debe acudir 
cuando se le necesita y es 
abandonado a su suerte 
cuando se acaba el perío-
do de crecimiento. 
 
La política del miedo: 
fronteras, redadas y CIEs
Si partimos de este análi-
sis, los migrantes no regu-
larizados, además de ser 
uno de los colectivos más 
afectados por la crisis capi-
talista, resultan un recurso 
imprescindible para el 
funcionamiento de este 
sistema basado en la ex-
plotación, la mobilidad 
constante y la economía 
sumergida. Sin embargo, 
¿cómo contribuye la políti-
ca migratoria a generar es-
tos campos de trabajo 
especialmente precario? 

biendo migrantes que bur-
lan estos dispositivos y 
consiguen entrar en tierras 
españolas. Y, sobre todo, 
sigue habiendo mano de 
obra barata dispuesta a 
realizar aquellos trabajos  
que la población autócto-
na rechaza en las peores 
condiciones y a expensas 
de las exigencias del mer-
cado laboral. ¿Constituye 
ésto un fracaso de la políti-
ca migratoria europea? 
Cada vez son más los que 
creen que la entrada gra-
dual de migrantes clan-
destinos en territorio 
europeo no constituye, 
hoy en día, un fracaso de 
las políticas de extranjería, 
sino que es gran parte de 
su éxito. En este sentido, si 
contextualizamos la Refor-
ma de la Ley de Extranjería 
en la dinámica actual del 
mercado laboral resulta 
incuestionable que los mi-
grantes cumplen en el sis-
tema actual la función de 
ser una fuerza de trabajo 

necesidades inmediatas y 
variables del capital va flu-
yendo por los principales 
países y ciudades europeas 
desarrollando aquellos 
trabajos más precarios que 
la población autóctona re-
chaza. 
En este sentido, la destruc-
ción espectacular de em-
pleo de los últimos dos 
años, con tasas de paro de 
la población migrante que 
superan el 30% -casi el tri-
ple que la española- cons-

tituye un ilustrativo 
ejemplo del papel que han 
jugado como ejército de re-

La política migratoria, 
además de posibilitar el 
control de la entrada y sali-
da de fuerza de trabajo ba-
rata y servicial y totalmente 
desprovista de derechos, 
crea un clima de miedo al-
rededor de sus múltiples 
órganos represivos: fronte-
ras, redadas, CIEs, etc. Se 
crea así un contexto ideal 
para asegurar la sumisión 
de los trabajadores extran-
jeros y su perfecta adapta-
ción a las necesidades 
fluctuantes del mercado 
laboral.  En este sentido, 
no puede entenderse la si-
tuación laboral y vital de 
los migrantes sin papeles 
sin tener en cuenta el mie-
do y la amenaza constante 
de detención, expulsión y 
encarcelamiento. 

La política migratoria, además de posibilitar 
el control de la entrada y salida de fuerza 
de trabajo barata y servicial y totalmente 

desprovista de derechos, crea un clima de 
miedo alrededor de sus múltiples órganos 

represivos: fronteras, redadas, CIEs, etc. Se 
crea así un contexto ideal para asegurar la 
sumisión de los trabajadores extranjeros y 
su perfecta adaptación a las necesidades 

fluctuantes del mercado laboral

Alguns projectes que treballen contra les fronteres:
www.noborderbxl.eu.org
www. tekedas.entodaspartes.net
www. todasestamosenredadas.blogspot.com
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Enric Gomà, 48 anys.  “La Caixa de Pensions em vol embargar el pis. He estat pagant les quotes cada mes des de fa 12 
anys, i ara estic sense feina. Som gairebé 5 milions d’aturats. Ja seria hora d’organitzar una vaga d’hipoteques” “La insolència dels carrers

A les barricades...

El capitalisme com 
a camp d’extermini?

L’emergència de la tantes vegades escapolida naturalesa 
polèmica de l’espai públic es concreta en un espectacle 
que veiem repetir-se una vegada i una altra. D’entrada, 
la imatge de vianants que marxen junts, en la mateixa 
direcció, massa alterats, de vegades fins i tot colèrics, 
dient unes mateixes coses que no es voldrien escoltar i 
en veu massa forta, increpant poders en aparença pode-
rosos, però que, amb la seva reacció, aviat es revelen 
molt més vulnerables del que s’imagina.
L’espai urbà coneix en aquestes ocasions, de sobte, la 
irrupció d’una multitud airada que desobeeix les ordres 
relatives a què s’ha de dir i què no s’ha de dir, cridant 
frases maleïdes i procla-
mant reclamacions impos-
sibles. Just en aquest 
moment, una vella tècnica, 
ben coneguda, es torna a 
engegar, cega i sorda: la re-
pressió. Els inacceptables 
han de ser retornats al no-
res del qual se’ls imagina 
procedents, ja que repre-
senten potències que són 
oficialment mostrades 
com alienes al presumpte 
ordre que la seva presència 
no convidada ve a des-
mentir. L’estampa es repe-
teix llavors per onsevulla 
en el món: pots de fum, pilotes de goma, dolls d’aigua a 
pressió, cops de porra; de vegades foc real. La policia 
irromp en escena com a garant de la bona fluïdesa pels 
canals que irriguen la forma urbana. Ha de fer el que 
sempre ha fet: desembussar la ciutat, dissoldre els gru-
molls humans inconvenients, drenar els obstacles físics 
que dificulten la correcta circulació dels automòbils o de 
la gent que va i ve de treballar o de consumir, fer callar 
les veus carregades d’emoció, hiperexpressives, vehe-
ments d’aquells que han estat declarats intrusos a un 
espai –el carrer- que ens havien repetit que era de tots. 
Les enigmàticament anomenades “forces de l’ordre” –
de quin ordre?- conformen davant d’ells una massa uni-
forme, inevitablement sinistra -per què els uniformes 
dels antidisturbis són sempre ombrívols?-, una espècie 
de taca fosca en un escenari que fins la seva arribada era 
multicolor i polifònic, i més encara per la cridòria dels 

Arreu polítics, periodistes, acadèmics i funcionaris de 
tota mena –inclosos els agents colonials de les organitza-
cions paragovernamentals (OPG, com un els anomena 
des del 2001)– han acordat parlar una nova llengua el 
vocabulari de la qual va sistemàticament ple de concep-
tes com ara “mundialització”, “flexibilitat”, “governabili-
tat”, “empleabilitat”, “exclusió”, “nova economia”, 
“tolerància zero”, “comunitarisme”, “multiculturalisme” i 
els acompanyants sabuts: etnicitat, minoria, identitat, 

fragmentació, etc. D’aquest reguitzell de mots obcens 
present als mitjans de consum fins a la nàusea, se 
n’exclouen termes com ara capitalisme, classe, explota-
ció, dominació, desigualtat,  tortura, repressió, miserabi-
lització... La civilització és un procés, en efecte, i Occident 
rau enclavat en un camp d’extermini anomenat capitalis-
me.
El poder de les classificacions es mostra a través de pro-
cessos de segregació, discriminació i marginació. Ente-

nem l’exclusió com la conseqüència d’allò que una 
societat concep com un antagonisme respecte de si ma-
teixa o respecte d’altres societats. L’exclusió s’ha situat 
històricament tant amb relació a exotismes aliens, llun-
yans –és a dir, colonitzats–, com a exotismes interns –
bruixes,    infants,  dones,  pobres, militants, membres o  
visitants d’universos socials, polítics, religiosos, psíquics  
i físics, culturals subalternitzats i, també, colonitzats pels 
poders econòmics i ideològics dominants.  El model do-
minant de societat capitalista implica una producció 
contínua d’exclosos. Paral·lelament, sobretot a l’ombra 
del catolicisme del XIX, es desenvolupen al llarg del 
temps formes assistencialistes que acaben caracteritzant 
l’acció dels estats occidentals dins aquest àmbit.
Per una banda, la definició dels exclosos és problemàtica, 
no gens homogènia: cal anar amb compte amb els con-
tinguts essencialitzadors a través dels quals una persona 
és condemnada a la categoria d’exclosa mitjançant 
l’etiquetatge que hom li imposa. D’altra banda, però, els 
grups subalternitzats que solen alimentar el camp dels 
exclosos provenen dels sectors empobrits de la societat. 
Reprimits, empresonats, psiquiatritzats, expatriats, no 
serveixen les necessitats productives del capital. S’intervé 
sobre els problemes que encarnen els exclosos, tanma-
teix no s’intervé sobre els processos que desencadenen 
l’exclusió –el problema doncs no és el mercat de treball, 
sinó la manca de justícia social–. Per ventura es tracta no 
pas d’afrontar les necessitats dinàmiques i canviants dels 
exclosos, sinó de deixar de fabricar-ne. 
 Les formes diverses del prejudici, el racisme –cultural o 
biològic–, la xenofòbia i  l’estigmatització   s’apliquen   en   
general   a   grups subalternitzats el tret distintiu dels 
quals consisteix en la seva situació d’inferioritat jeràrqui-
ca i de pobresa, sobrevinguda en determinats períodes 
pels avatars del capital o viscuda durant generacions per 
les condicions de miserabilització estructural a què un és 
destinat pel fet d’existir en un col·lectiu social determinat 
–d’M. Delgado, Diversitat i integració (1998)–. Teòrics li-
berals de fa 200 anys com Malthus i Ricardo individualit-
zen el conflicte i situen els pobres com els únics 
responsables del seu propi patiment: així aflora l’altra 
resposta del sistema contemporani a la miserabilització, 
la no assistencialista.
La família, l’escola, l’empresa i el sindicat com les instàn-
cies socialment integradores a què Durkheim remetia el 
1895 ja no compleixen aquest paper: el sindicat acostu-
ma a ser groc, l’empresa un pou, la família una explosió 
de neurosis i l’escola un magatzem perquè els adoles-
cents de classes treballadores no toquin els pebrots als 
carrers –solidaritat, on  ets?–. La lògica del  benefici     
econòmic,   la mercantilització de les relacions socials, 
abraça la major part de les dimensions de la societat, en 
un context en què les conquestes socials de les classes 
subalternes europees al XIX i el XX han petat –es pot 

manifestants, pel colorit dels estendards, les pancartes, 
les banderes i de la pròpia humanitat congregada.  
Enfront d’això, les barricades tornen a ser, com tantes 
vegades abans, l’instrument insurreccional per 
excel·lència, l’eina que permet obturar el carrer per a 
impedir la mobilitat dels funcionaris encarregats de la 
repressió, sigui l’exèrcit o la policia. Aquest element apa-
reix recurrentment en les grans revolucions urbanes 
dels segles XIX i  XX, al mateix temps com a instrument i 
com a símbol de la lluita als carrers. Aquestes construc-
cions han servit de parapets, però també d’obstacles, 
l’emplaçament dels quals respon a una vella tècnica 

destinada a retenir o des-
viar afluències enteses com 
amenaçadores, configu-
rant-se a la manera d’un 
sistema de preses que in-
tercepta el desplaçament 
d’aquestes presències in-
truses detectades movent-
se per la trama urbana. A 
més d’aquesta dimensió 
instrumental, en les barri-
cades convé reconèixer-hi 
un fort component expres-
siu: la barricada assumeix 
la concreció d’una ciutat li-
teralment aixecada, 
l’expressió genuïna d’una 

veritable arquitectura insurreccional, contrapunt per-
fecte del monument burgès. 
De la seva banda, el paviment que s’arrenca, les llambor-
des, les pedres de les obres, els cotxes que es travessen, 
els contenidors que es desplacen..., són elements 
d’alguna manera alliberats, com si haguessin conegut, 
gràcies a l’insurrecte que els utilitza, una glòria que la 
vida quotidiana els usurpava.
Veiem prodigar-se llavors un ordre topogràfic autoorga-
nitzat, un mapa insòlit pel qual es tracen transcursos 
inaudits, esquitxat de localitzacions imprevistes i de dis-
locacions... Aquests episodis regularment repetits, en 
què veiem la capacitat de l’espai urbà per esdevenir es-
cenari per a la ira dels agreujats, ens recorden que tota 
ciutat acaba tard o d’hora convertint-se en el que ja era: 
un magma insondable, un protoplasma inesgotable fet 
de lluita i de passió.
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imaginar una revolució anarquista, ara, com la del 1936 
a Catalunya?–.
Aquí –alienats per 35 anys de transició feixista al no-res i 
rebentats bé per la hipoteca bé pel lloguer i per una pre-
carització creixent, falsament convençuts que la sortida 
només pot ser individual–, i alhora a l’Europa occiden-
tal, les classes treballadores ja no representen un risc per 
al capitalisme: per tant, si no hi ha perill de revolució, 
per a què serveixen els convenis col·lectius o els pactes 
socials amb finalitats socialment integradores? Per res. 
D’aquesta manera, les polítiques ultraliberals aplicades 
a l’Amèrica i l’Àsia des dels anys vuitanta s’encarnen 
amb una potència inusitada a la Unió Europea i, particu-
larment, als Estats com l’espanyol en què el benestar de 
la majoria mai no ha estat un referent governamental. La 
suposada provisionalitat d’un determinat dolor social 
s’estén en el temps, es cronifica i s’amplia el nombre de 
persones implicades. 
El futur immediat serà doncs el de la gent del carrer: els 
vianants, els anomenats inadaptats, marginats, residus, 
desviats, desemparats, anòmals, asocials, nous po-

bres... les dones, els homes i els infants precaritzats, 
vulnerabilitzats,   maltractats,    tancats,     assassinats,  
infravalorats socialment, emmalaltits, explotats, con-
tractats i despatxats, utilitzats, degradats en les seves 
condicions de vida, sí, però no pas exclosos. No n’hi ha, 
d’exclusió social: el que sí que hi ha és desigualtat i 
opressió socials. Una home maltractat, una dona jubi-
lada, un indigent, una toxicòmana, una xavala que no 
vol reduir la seva vida a la tortura esclavista del treball 
assalariat, una dona que fa de prostituta, un xapero, un 
noi expulsat de l’escola, un aturat de 55 anys de “llarga 
durada”, una persona discapacitada, la seva pròpia fa-
mília, el company que és a la presó o que en surt... man-
tenen relacions socials, formen part de la societat, són 
aquí, són els nostres veïns –som, de més a prop o més 
lluny, nosaltres mateixos–: no viuen a la dimensió des-
coneguda, però se’ls obliga a esperar com si no fossin 
aquí ni d’aquí. No estan exclosos de l’economia, sinó 
que estan exclosos en l’economia, dins de l’economia: 
aquest és el gran parany –vegeu el recull d’S. Karsz La 
exclusión: bordeando sus fronteras (2004)-.

Els exclosos, els autoexclosos, són en realitat els podero-
sos i els seus servents totalitaristes esclavitzats cons-
cientment o inconscient. Sembla que ja només podem 
aspirar a no haver d’afrontar el pitjor –acabar al carrer i 
no poder menjar cada dia, dependre de les xarxes assis-
tencials, obligats a esdevenir éssers passius, estigmatit-
zats, maleint passats medievals en què els indigents són 
penjats a la forca–. Som lluny dels vells centrifugatges 
socials emancipadors com a única integració real, sí, 
però llavors què?: adéu combat per totes les revolucions 
i totes les independències? No, ni de bon tros. Ho deia 
l’any 1919 el Noi del Sucre, l’anarquista català Salvador 
Seguí: “La qüestió social no és més que això: arribar a 
aprendre com es defensa la vida.” No som consumistes, 
ni bons ciutadans, ni carn de canó dels poderosos, ni 
amants de la por. “És tota una experiència viure amb 
por, ¿oi? Això és el que significa ser esclau” (Roy, el repli-
cant, dins Blade Runner, 1982). Situa les barricades on 
vulguis, on puguis, on et deixin, al teu cap, al cos, als ca-
rrers, potser només allà som lliures o, si més no, dignes 
de ser anomenats humans. A les barricades.

Les vuit concursants del 
polèmic programa de La 
Sexta han decidit que no 
acompliran les expectati-
ves de l’equip d’educado-
res que els han estat 
assignades.
Generación Ni-Ni pretén 
reformular “Gran Herma-
no” de manera que, segons 
els seus productors, un 
grup de vuit persones pas-
si un parell de mesos con-
vivint en una casa 
especialment dissenyada 
perquè visquin un procés 
de monitorització terapèu-
tica. Aquest acompanya-
ment el realitza un grup 
d’especia-listes, la fita dels 
quals és dotar els joves 
dels valors, els principis 
bàsics, les eines i les habili-
tats socials que els perme-
tin d’establir projectes que 
els il·lusionin i els motivin 
en una vida futura.

De la ficció del reality 
show a la crua realitat
El missatge del programa 
és que és imprescindible 
que els “Ni-Ni” trobin una 
feina i tinguin uns estudis. 
És pel seu bé, per tant, si 
cal, se’ls ha d’obligar a fer-
ho. “Generación Ni-Ni” 
seria, doncs, centres d’in-
ternament “amable”, on 
diàriament s’intimida, cul-
pabilitza, i s’anul·la a les 
joves, sempre en nom de la 
seva pròpia necessitat de 
protecció.
Això és el que ens trobem 
moltes vegades a les prò-
pies escoles, als centres de 

pia solitud i l’allunyament 
d’aquests vers les no exclo-
ses, les que tenen feina es-
table i entren dins d’uns 
paràmetres de normativi-
tat. Però, què hi ha de real i 
què de ficció en aquesta 
suposada normalitat?
El paper passiu que es des-
tina a aquelles que no 
s’adapten a les normes so-
cials, segons les premises 
descrites, és inevitable. Per 
això l’Estat es dota de me-
canismes reeducatius per 
tal de reinserir  aquestes 
desviades a una societat 
ordenada. Per això es per-

menors, als centres tera-
pèutics, una venjança ins-
titucionalitzada i un 
ocultament de les causes 
de l’exclusió social en al-
guns casos, o de l’apatia en 
d’altres, generades pel sis-
tema capitalista.
A més, el fantasma de la 
medicalització forçada 
sempre està present, pre-
parat per aniquilar qualse-
vol manifestació de 
malestar. Creant així una 
desmobilització perpètua 
de determinats estrats so-
cials. Fomentant, 
d’aquesta manera, la prò-

segueix a joves, migrants, 
transexuals o boges, en la 
seva quotidianitat, etique-
tant-les, medicalitzant-les, 
criminalitzant-les o invisi-
bilitzant-les, tancant-les 
en centres de reclusió, as-
sassinant-les socialment.
Però aquí també entra en 
joc la creació d’una opinió 
pública per part dels mit-
jans de comunicació, que 
han anat induint-nos, des 
dels anys vuitanta, un dis-
curs d’inseguretat ciutada-
na, de por vers allò 
desconegut, és a dir, peri-
llós. Els “Ni-ni” de les nos-
tres ciutats. Amb aquesta 
inseguretat creada, és la 
pròpia gent que abans 
s’havia mostrat solidària 
amb qui patia l’exclusió 
social o la manca de recur-
sos econòmics qui ara de-
mana mà dura a les 
institucions. Per davant de 
tot, seguretat ciutadana.

Jugant a dominar?
Probablement el programa 
de La Sexta hauria passat 
desapercebut si l’Institut 
de la Dona no hagués 
sol·licitat la seva retirada. 
El motiu? La violació si-
mulada de dos dels joves 
concursants a una noia del 
“Generación Ni-Ni”.
Des del moment en què un 
espòs, entès com a tal, as-
sassina la seva dona, o en 
què un violador ataca una 
“pobra víctima desvalgu-
da”, hi ha tota una escalada 
d’agressions no reconegu-
des com a tals. Actituds i 

accions naturalitzades per 
qualsevol persona, les faci 
o les rebi.

Certament l’anàlisi és molt 
més complexa. Tot això es 
remunta als inicis de 
l’estructura d’abús en  què 
les persones interaccio-
nen: les relacions de poder. 
Des de fa massa temps 
funcionem a partir de la 
dominació que, fins i tot 
involuntàriament, exercim 
i assumim les unes amb les 
altres. Aquesta dominació 
es fa més visible en les re-
lacions interpersonals en-
tre homes i dones.
Cada dia, quan una dona 
amb els seus respectius 
rols de dona, es troba al 
carrer, al bar, a la feina, en 
qualsevol àmbit i en qual-
sevol ambient, es donen 
abusos de poder. Però com 
si no fossin suficients els 
que elles pateixen per part 
d’homes corrents, els abu-
sos també són promoguts i 
perpetuats per estructures 
i autoritats pròpiament 
masculines: polítics, poli-
cia i tots els que garan-
teixen la “normalitat” en 
una submissió constant.
Potser aquest punt de vista 

pot ser llegit des del victi-
misme, però si s’inicia una 
anàlisia profunda i 
col·lectiva, no és difícil 
veure com de quotidiana 
és la violència de gènere: 
lluny de parlar des d’una 
posició de víctimes, cal te-
nir present el paper de 
moltes dones combatives, 
d’homes que fugen de 
masculinitats imposades 
ja a l’escola, de persones 
que advoquen per una so-
lidaritat activa davant tot 
tipus d’agressions i actes 
sexistes.
La violació “de broma” és 
una altra d’aquestes vio-
lències quotidianes es-
mentades i que no tenen el 
reconeixement que es me-
reixen. Com a mostra 
d’aquesta afirmació, no-
més cal mirar el vídeo on 
els dos “violadors bromis-
tes”, les seves companyes i 
la mateixa víctima es riuen 
de l’esbroncada de les se-
ves educadores…

Fi de l’espectacle; del càs-
tig a la subversió
Fruit de la reflexió de grup, 
les desertores del “Genera-
ción Ni-Ni” han advocat, 
entre d’altres coses, per la 
creació d’un grup de do-
nes, un d’homes i un espai 
de creuament per a les in-
classificables per tal 
d’abordar la temàtica del 
gènere des d’una òptica 
diferent a la de la naturali-
tat imposada.

Concursants de “generación ni-ni” s’organitzen per 
continuar vivint sense haver d’estudiar ni treballar

Des de fa massa 
temps funcionem a 

partir de la dominació 
que, inclús involun-
tàriament, exercim 
i assumim les unes 

amb les altres. 
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Youssef Larbi, 36 anys.  “Amb el meu treball he contribuït tots aquests anys a la riquesa del país. Ara que van mal dades 
i m’he quedat sense feina, a sobre em volen deportar? Fan falta moltes vagues!”

Des de les muntanyes del Llemosí

Ell s’aixeca i diu: “La contrainsurrecció no és només la doc-
trina d’intervenció dels exèrcits occidentals a l’Afganistan, 
és la natura mateixa de tot govern. La posada en circulació 
de tal o qual “element de llenguatge”, l’urbanisme, la dis-
tracció organitzada, les faules de l’economia, tot prové de 
la por de perdre el control de les poblacions”. Ella li respon: 
“A casa nostra, el govern té tanta por, que obliga els parats 
a fer tallers de reparació gratuïta de bicicletes al carrer, a 
recuperar els objectes usats i a patrullar amb la policia. 
S’ocupa el terreny preventivament.”   
Unes hores més tard, una fornada de pa més tard, un altre: 
“A mi, el que em sorprèn, des de la tardor del 2008, és que 
una crisi així del capitalisme hagi suscitat, fins a dia d’avui,  
fora de Grècia, tan pocs moviments. Fa deu anys hi havia 
tot un moviment “antiglobalització” que atacava el sistema 
mentre aquest es trobava més aviat bé, i ara que tot dóna 
raó a aquest moviment, no hi ha res que s’aixequi, i tan poc 
que s’intenti. Que, en aquests moments, cadascú s’aferri a 
la seva posició social amenaçada és ben comprensible, 
però que militants i activistes es quedin instal·lats en el seu 
rol social minoritari, i que en lloc de preguntar-se per la 
seva sobtada paràlisi, prefereixin considerar que tot els 
dóna la raó i que no tenen més a fer que continuar perfec-
cionant la seva postura radical als llocs web especialitzats 
o que xarrupar la seva cervesa a la terrassa dels cafès de 
moda, això és el que és pròpiament al·lucinant.”   
Un altre altre encara: “Ja no hi ha diners, ja no hi ha feina. 
L’única cosa a fer és apropiar-nos de les tècniques i els mi-
tjans per sobreviure, i no només per sobreviure, sinó per 
vèncer. És clar que hi ha una policia global que és pagada 
per a protegir aquesta immensa tristesa que ha rebut el 
nom d’“economia”, i aquesta mena de conspiració de 
l’estupidesa que anomenem “capitalisme”. És evidentment 
una gran operació semàntica anomenar “terroristes” 

Durant una setmana, aquest estiu, a Tarnac, 200 persones es van reunir. De les seves discussions 
ha emergit, entre altres coses, el següent comunicat

aquells que tenen encara l’atreviment de reunir-se interna-
cionalment per a buscar respostes a preguntes que tothom 
es fa, però aïlladament, cadascú a casa seva.    
Com no deixar-se matar de gana pels governs? Com desfer 
l’engranatge policial mundial? Ja poden tractar-nos de te-
rroristes, això no serveix de res. És evident que no hi ha un 
“nosaltres”; qualsevol que es trobés com ho fem nosaltres 
aquests dies es faria les mateixes preguntes i arribaria sens 

dubte a les mateixes respostes: cal formar per tot arreu no 
pas assemblees constituents per a representar el poble, sinó 
assemblees locals per arrencar a les estructures i als dispo-
sitius de poder tot allò que fa la vida possible i que han cap-
turat: els mitjans materials  tant com l’aptitud per 
comunicar-se, i també la capacitat de defensar-nos. Les 
nostres vides són la matèria primera del seu poder. Si les 
reprenem, si parem de demanar permís, si arrangem els 
nostres assumptes per nosaltres mateixos, si ens organit-
zem d’igual a igual per a trencar les dependències que ens 

afligeixen, cap lluita contra la bogeria regnant podrà ja ser 
reconduïda a  l’autogestió de la misèria.”
I aquell, allà davant, que acaba d’arribar: “Si mirem els ci-
cles econòmics a Occident des de fa quaranta anys, ens 
adonem que és una alternança de crisis i de recuperacions, 
de crisis cada cop més fortes i de recuperacions cada cop 
més febles. L’esfondrament actual no és pas circumstan-
cial, és de llarga durada.” I aquell que diu, el darrer dia: 
“Cal que fem un comunicat per dir a tots aquells en el món 
que no s’han resignat a l’horitzó del desastre que ens hem 
trobat, que no cedim a la por, que les campanyes 
d’intimidació dirigides sota el pretext de l’antiterrorisme 
aniran a parar finalment en el grotesc, i que ha arribat el 
moment d’abandonar tota posició defensiva.”  
És una estranya assemblea. Dues centes persones, gent de 
tot arreu, de tot arreu d’Europa i de més lluny encara. Difí-
cil de dir què les reuneix allà, a Tarnac, per una setmana de 
treballs, de debats en totes les llengües, i de festa; per 
aquesta setmana de vida comuna, estudiosa, embriagado-
ra, alegra. Cal ser una mica boig, tenir una inexpiable con-
fiança en l’esdevenidor de la revolta o fotre-se’n 
completament dels tripijocs policials per a decidir de re-
unir-se allà, en un dels llocs més assetjats de França i par-
lar-hi seriosament sobre les possibilitats revolucionàries 
del present. Això és justament el que nosaltres hem fet. 
Sabem que es preparen noves batudes en allò que els ser-
veis d’informació i la gent mal informada anomenen 
“l’ultra-esquerra”. No ens acorralaran ni a la clandestinitat 
ni a la retirada. Les nostres raons són en tos els caps, i les 
nostres aspiracions en tots els cors.
Des del fons de la granja, una veu comenta: “Si ens repri-
miu, ens féu més forts. Si no ens reprimiu, ens fem més 
forts. Senyors d’aquest món, esteu llestos!”

“

...ara ens toca lluitar a totes juntes!

Juntes, perquè la Reforma Laboral continua beneficiant als més Rics,
i destruint les condicions de vida de Treballadors i Treballadores.

Juntes, perquè la incertesa de la Precarietat ens fa més vulnerables,
esquerda la solidaritat i aniquila el futur.

Juntes, perquè és una vergonya que les polítiques migratòries su-
peditin els papers al fet de tenir un contracte de treball indefinit, i 
estableixin l’amenaça contínua de redades, detencions, interna-
ment i expulsions. Perquè no volem acceptar aquesta desigualtat 
racista en l’interior de les classes populars, encara menys quan to-
tes les famílies estan plenes de velles migracions.

Juntes perquè Cuidadores i Mestresses de casa, Mares, Jubilats i 
Estudiants ens estem convertint en les Pàries d’una societat trenca-

da i corrupta des de dalt. Societat que fa més rics als Rics, i empo-
breix cada vegada més les classes populars i treballadores.
Juntes, perquè el capitalisme ens separa i ens divideix aplicant-nos 
la mateixa Llei: privatitzant els beneficis i socialitzant les pèrdues.

Això és una crida a l’acció i l’organització des de baix.
Per a parar la Reforma Laboral i fer front a tota l’hostilitat que se’ns 
tira a sobre.
Perquè volem una altra forma de Relacionar-nos, de Compartir i de 
Construir.
Perquè volem desterrar l’explotació salvatge del nostre món quoti-
dià i reinventar-lo.
Perquè volem tornar a teixir xarxes de solidaritat que obrin espais 
de confiança i combat.

Ens trobem al carrer!
  

Crida a les classes populars:
Ja hem començat a organitzar-nos als barris i als centres de treball, a les escoles, a les 
cooperatives i centres socials...
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Si ells són responsables de la crisi, 
per què l’hauríem de pagar nosaltres?

DEIXEM DE PAGAR!
Paguem per mantenir les nostres dependències. El Poder 
organitza aquestes dependències per sostenir un ordre 
econòmico-polític que no només no funciona, sinó que 
ens ha abandonat a una Crisi especulativa. Deixem de pa-
gar! Arrenquem al Poder les condicions materials per a 
desenvolupar la nostra vida, i fem comuns aquests sabers i 
aquesta potència material. La nostra crisi s’acaba quan 
deixem de patir-la en solitud, quan fem front a l’ofensiva 
capitalista, quan tenim prou forces. Ara desitgem lluitar 
juntes, organitzar-nos, generar conflicte per aturar les re-
tallades socials, empoderar-nos per repartir la riquesa, per 
aprendre a crear una economia social i solidària que fora-
di el capitalisme en els seus fonaments fins a extingir-lo. 
Nosaltres busquem còmplices. Nosaltres desertem!

Nosaltres (els qualsevol, els invisibles, els que habitem a 
l’ombra de l’espectacle) som aquelles que lluiten a la feina, 
al barri, al poble, a l’escola o al carrer. Perquè nosaltres ens 
organitzem i estem amb aquelles que s’organitzen.

Nosaltres som aquelles que creen cooperatives per treballar 
amb els nostres i sobre el nostre territori. Nosaltres treba-
llem per l’articulació d’aquestes cooperatives en una econo-
mia social, perquè volem desertar de forma consistent.

Nosaltres som aquelles que punxen la llum i l’aigua i com-
parteixen internet, perquè apostem per compartir recur-
sos, perquè no creiem que els serveis més bàsics hagin de 
presentar comptes de beneficis ni dependre de multina-
cionals.

Nosaltres som aquelles que okupen cases, fomenten coo-
peratives d’habitatge o participen a col·lectius d’afectades 
pels desnonaments, perquè ens neguem a sostenir el preu 
insostenible de la vida.

Nosaltres som aquelles que creuen les seves fronteres. Per-
què les nostres famílies són plenes de migrants, de Múrcia 
o del Senegal. Perquè les seves són fronteres d’uns Estats 
en declivi al servei d’una economia del desastre. Fronteres 
que volen imposar una divisió intolerable a l’interior de les 
classes populars i treballadores. Una divisió que és l’última 
raó d’unes desigualtats socials obscenes, que assenyala els 
caps de turc, que genera la por i mina la solidaritat i el 
combat que ens és propi. Nosaltres tirem a terra les fronte-
res que obren els camps del racisme, els escorxadors 
d’éssers humans. Perquè no travessem les fronteres, són 
les fronteres les que ens travessen.

Nosaltres som aquelles que es colen al metro, arreglen bi-
cis en tallers autogestionats, o comparteixen vehicles per 
moure’s sense preus. Però també ho fem per piratejar la 
privatització de la vida pròpia del capitalisme. Perquè no-
saltres volem viure, i no només sobreviure. Volem viure 
una vida que no és una unitat de mobilització del benefici 
privat, sinó l’expressió d’un nou concepte de llibertat, jo-
vial, compartida, vinculant, potent. Perquè per a nosaltres 
llibertat no és poder elegir, sinó elegir poder.

Nosaltres som aquelles que desenvolupem una cultura i 
una informació lliures, donem suport a la creació subver-
siva i als mitjans alternatius, donem vida a escoles lliures i 
a biblioteques socials. Perquè sentim que desenvolupar 
un pensament crític i compartir coneixements ens dóna 
eines per fer front a l’alienació i a la confusió regnants, i 
ens fa més forts davant de la impotència que el cinisme 
expressa. Nosaltres som una proliferació de móns contra 
un ordre desquiciat.

Nosaltres som aquelles que es qüestionen les seves acti-
tuds, explorant relacions més enllà del patriarcat. Aquelles 
que fomenten i participen en col·lectius de dones, mari-
ques, lesbianes, trans i altres rebels del gènere perquè el 
conflicte transita també dins dels nostres cossos i dels nos-
tres caps.

S’obren amb el dia móns nous que amb prou feines entre-
veiem. Davant d’un ordre sense futur nosaltres explorem 
ja móns més enllà foradant aquesta realitat. Nosaltres es-
tem sobre la línia de desercions organitzades... i busquem 
còmplices. Això és una crida a qualsevol, als invisibles, als 
que habitem a l’ombra de l’espectacle: apaguem la tele, 
deixem de pagar, ens trobem als carrers!

29-S 
vaga general
ens trobem 
als carrers


