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EL SEGON ASSALT
Forma i contingut de la revolució social

“La primera qüestió que hem de proposar-nos és aquesta:
Quin és l’objecte de la nostra ciència? I la resposta
més senzilla i clara és que aquest objecte és la veritat.”
(Hegel, Enciclopèdia)

L’ésser social del proletariat no es correspon amb
la seva consciència
Cansats de contemplar com les contradiccions de la dominació no es corresponen amb progressos en la consciència dels oprimits, cada vegada que
planeja en l’horitzó o que succeeix una confrontació social de major o menor
intensitat s’entona el càntic de la lluita de classes, de la tornada del proletariat i del drama final, sense tenir en compte les condicions presents i els
antecedents que puguin explicar el conflicte a fi de desvetllar els seus límits i
possibilitats. És com si la història s’hagués parat en algun moment significatiu
del passat i no li quedés altra opció que repetir-se en permanència a l’atzar de
fortuïts moments subversius: un esclat a Grècia, un manifestació d’estudiants
a Londres, una vaga contra la deterioració del sistema de pensions a França, una revolta massiva com la de Tunis o Egipte... L’evolució teòrica de la
protesta social sembla haver culminat amb els ideals de la socialdemocràcia,
l’anarcosindicalisme, l’estalinisme o el situacionisme i, en bona lògica, aquests
esdeveniments ofereixen la millor ocasió per a vestir allò nou amb roba vella
acoblant les consignes previsibles i els llocs comuns de les ideologies. El dolor
de l’ànim i la tristesa intel·lectual ja no acompanyen a la impotència de la raó,
ja que l’anàlisi superficial i tòpic ha elevat aquesta impotència a doctrina. Grà3

cies a la confusa herència ideològica la història retorna, es repeteix, però la repetició en realitat no reflecteix més que una falta absoluta de marc conceptual
amb el qual identificar les línies del procés històric ordenada i coherentment,
de manera que els fets adquireixin un significat real i intel·ligible. Així doncs,
tampoc hi ha fi ni retorn de la història; el que hi ha és absència de consciència
històrica, i en el seu lloc, fetitxisme ideològic, paràlisi teòrica i obscuriment de
l’experiència. Són els resultats del triomf del capitalisme, de les seves formes
corresponents de societat i Estat, de la mentalitat, la cultura i estil de vida que
li són propis, d’on surten les trompetes i emanen els arguments de la seva
falsa contestació.
Si aspirem al que Hegel anomenaria “un coneixement racional de la veritat”
i volem orientar la nostra obra sense perdre'ns en tòpics i paranys ideològics,
no podem quedar-nos en el registre d'allò contingent i aparent, ignorant el
costat interior dels fets, particularment els recents, els últims comunicats de
guerra. Un període on les forces socials històriques han estat vençudes constitueix la fosca prehistòria que ha incubat el període següent. L'escenari social
ha sofert profundes alteracions amb la derrota i la majoria dels conceptes i
experiències s'han buidat, ja no signifiquen el mateix ni condueixen al mateix
lloc. La derrota marca tant la fi dels avanços teòric-pràctics de les classes oprimides com la degradació del seu projecte. El no reconeixement de les seves
fatals conseqüències equival a abandonar “el rude treball de la intel·ligència”,
circumstància que alimenta la nostàlgia de l'oposició antisistema actual, els
membres de la qual tornen “a les sorrenques platges de les coses d'aquest
món” (Hegel dixit) sense haver-les mai abandonat, incapaços d’enfrontar-se
a la utopia capitalista vencedora amb altres armes que les prehistòriques. El
capitalisme els té en el seu terreny: podrà ressentir-se amb les múltiples catàstrofes que provoca, però no té res a témer de les armes de joguina, de les
modes contestatàries o dels apocalipsis literaris. Amb tals complements es
pot arribar a ser hàbil i adquirir la rutina d’una professió, sigui la de dirigent
polític o la de revolucionari, però molt altra cosa és modelar un pensament
realment subversiu i practicar-lo de forma coherent.
Dos fenòmens igual de lamentables es repeteixen en tots els conflictes socials contemporanis: primer, els seus protagonistes mai qüestionen completament als seus enemics –l’Estat, la burgesia, els sindicats, els partits—doncs
parteixen de problemes molt concrets la solució dels quals cau dintre del sistema i a més manquen de projecte alternatiu. Ja sembla que sigui normal vendre el seu temps i esforç o que uns altres negociïn la venda; a ningú sorprèn
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que les finances dominin les necessitats i els desitjos. Segon, qualsevol que
siguin els resultats de la lluita, al finalitzar aquesta tot torna a estar com abans.
L’experiència no s’acumula. Aquest quadre no és intemporal, sorgeix durant
el reflux de les lluites obreres iniciades al final del fordisme i es generalitza
amb la reestructuració capitalista posterior —anys setanta i vuitanta—, pel
que no convé ignorar-ho, com si sempre hagués estat aquí, a fi de no nedar en
les aigües tèrboles de la ideologia: convé retornar als debats suscitats per l’esvaïment de les perspectives revolucionàries a Europa i Amèrica durant aquella època tan prometedora. En resum, reexaminar el fracàs del que s’anomenà
el segon assalt a la societat de classes.

L’avortament d’un període revolucionari i els seus resultats
Els moviments vaguistes esdevinguts entre Maig del 68 i Polònia del 81 no
van instaurar un control obrer de la producció ni van portar a la formació de
consells obrers. En els llocs on van aparèixer formes consellistes —assemblees, comitès, piquets, comissions representatives o coordinadores de delegats— aquestes no van depassar mai les funcions que exercien els sindicats;
la seva existència va estar marcada per la inestabilitat i la seva durada va ser
sempre escassa. No van ser mai òrgans de poder paral·lel ni instruments d'expropiació o de reordenació de la vida quotidiana en el medi obrer. L'excepció
polonesa va ser relativa: la central obrera Solidarnosc va esdevenir efectivament poder alternatiu, però la seva força va ser emprada en la demolició controlada del règim estalinista, de manera que en lloc d'emancipar als treballadors, va modernitzar la dominació. En Espanya, amb la intenció de pal·liar
els efectes negatius de l'excés d'espontaneïtat i desordre de les assemblees de
vaga, així com per a protegir-les de la repressió i la manipulació dels sindicalistes reformistes, hi ha qui van defensar la necessitat d'una central sindical
no burocràtica, assentada en bases asambleistes, amb principis, mètodes i fins
llibertàries. Aquest va ser l'argument més honorable de la reconstrucció de la
CNT, tot i que va haver-hi uns altres que ho van ser menys. El problema, no
obstant això, no radicava solament en la forma idònia de la lluita de classes,
assemblees o sindicats, sinó en el seu contingut. No era suficient l'autoorganització del proletariat, havia d'especificar-se la seva autoabolició. La lluita
de classes implicava alhora, autoafirmació i desclassament. L'autonegació del
proletariat havia de manifestar-se en la pràctica diària al costat de l'autorrealització, no quedar ancorada en un futur boirós com a improbable objectiu
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d'un programa o tema d'un dictamen congressual. Però aquesta pràctica, tal
com es manifestava en l'absentisme o el turn over, en la deserció de la fàbrica,
en la insubmissió, en la lluita antinuclear, en l’alliberament de la sensibilitat i
el desig, en la sexualitat lliure i la comuna, en la convergència entre rebel·lió i
art..., obstaculitza en contradicció amb la lluita quotidiana per les condicions
de treball, el salari i l’ocupació. La substracció de l’existència al mercat no es
duia bé amb la compra quotidiana en aquest mercat de la pròpia existència.
Les reivindicacions laborals ja no qüestionaven com antany l’essència del sistema dominant ja que eren perfectament assumibles, i això a pesar que la crisi
de l’organització laboral fordista alimentés il·lusions al desencadenar procediments expeditius inacceptables per al poder establert: solidaritat, vagues
salvatges, ocupacions, sabotatges, enfrontaments, etc. La lluita pel treball en
els setanta hagués hagut d’anar estretament associada a una revolta contra el
treball, però els pactes socials, les reformes i la policia sindical ho van impedir.
Tant les estructures assembleàries subsistents com les organitzacions que no
van acceptar l’Estatut dels Treballadors, van haver d’emmotllar-se a aquesta
realitat i escollir entre la transformació en lumpen o en sindicats vulgars, presentant candidatures i, com a mediadors en el mercat laboral, atenint-se a les
constriccions de l’economia capitalista.
El proletariat havia estat capaç de subvertir la societat de classes, però sense
posar cap altra en el seu lloc, ja que quedava presoner de la lògica productivista. No concebia una producció diferent, sinó una gestió diferent, però el
capitalisme és una manera de producció i la gestió obrera d’aquesta producció, s’anomeni autogestió, col·lectivització o socialisme, no va més enllà d’un
capitalisme sense patrons. Tampoc imaginava un hàbitat diferent, pel que el
seu “socialisme” corria paral·lelament a la urbanització. Sota el punt de vista
obrerista la tasca fonamental de la revolució proletaria no seria altra cosa que
la correcció dels aspectes negatius del capitalisme (injustícia, desigualtat, privilegis, xabolisme), conservant altres (organització fabril, tecnologia, salari,
moneda, suburbis). El regne de la necessitat seguiria subsistint en un règim
“socialista”, i a la llibertat sols li tocaria el torn al sonar la sirena anunciant la fi
de la jornada laboral. El vell projecte revolucionari del proletariat havia quedat obsolet perquè es fundava en la preservació i generalització de la condició
obrera, no en la seva superació. A més, per a un proletariat absorbit pels seus
problemes quotidians tots les grans qüestions —la destrucció de l’Estat, dels
diners, de les relacions de mercat i del treball assalariat, i per descomptat, de
les metròpolis— no eren més que una meta, una destinació indatable, el punt
final d’un camí que començava i recomençava de la manera més realista amb
les reivindicacions laborals. La lluita reivindicativa per descomptat no apun6

tava en la direcció adequada, ressaltant encara més la contradicció entre mitjans i fins. Els interessos immediats obscurien els interessos generals. A fi de
superar tants esculls, veus radicals van propugnar esbiaixar les reivindicacions
i partir de la subversió immediata del sistema capitalista, és a dir, no aturar-se
en la defensa de la condició obrera i combatre directament per la seva abolició. Això podien fer-ho un grapat d’irregulars, però la classe en si era incapaç,
i després del fulgor de les primeres vagues incontrolades i de la lluita per l’autonomia, les explosions de rebel·lia i els organismes de base van abundar cada
vegada menys, fins a desaparèixer en les albors de la mundialització. La classe
dominant havia sabut integrar a l’enemic en el seu món; la lluita de classes
havia implicat finalment un reforç de l’economia global. L’enroc sectari dels
guardians de la veritat impoluta, l’activisme desconnectat de tota reflexió o el
refugi en l’especulació teòrica deslligada de qualsevol praxi, són variants de
l’exili interior dels vençuts que reivindiquen l’herència proletaria. Escapisme
davant les qüestions que la derrota del segon assalt va plantejar de manera
ineludible: continuava sent el proletariat una classe revolucionària? quin era
el contingut actual de la revolució? com anar en la seva direcció?

La qüestió social no és principalment laboral sinó ecològica
La classe que ja no era subjectivament revolucionària, havia deixat de serho objectivament. Després de la reestructuració industrial, la suburbanització
general, les innovacions tecnològiques i la terciarització de l’economia—en
suma, després de la modernització—la classe obrera havia perdut la seva posició estratègica en el procés productiu, i per tant, era un factor social passiu,
sense influència en el desenvolupament capitalista ni paper significatiu en les
crisis econòmiques. Aquella posició podia haver-se recuperat en l’esfera de la
circulació si la classe hagués conservat la seva solidesa i no s’hagués deixat colonitzar i dissoldre. Però el conglomerat de treballadors gairebé tots del sector
terciari, intel·lectuals, empleats, pensionistes i funcionaris, resultant del desenvolupisme, un agregat depenent, atomitzat i reclòs en la vida privada, no
mantenia en el seu si relacions directes, o en altres paraules, no constituïa una
classe. No era qüestió de posar-se a buscar-la en les tenebres de l’especulació,
inventant una naturalesa proletaria negativa i abstracta enfrontada a un ésser
real i afirmatiu, o dita d’altra manera, imaginant un proletariat “comunitzador” celeste dintre d’una resignada classe terrestre. Concloent: el proletariat
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no posseïa un caràcter revolucionari intrínsec, i molt menys estava imbuït
d’una missió històrica qualsevol. És cert que existia un antagonisme entre
explotats i explotadors, o entre dirigits i dirigents, però aquest no desbordava
les lleres de l’explotació i, per tant, no conduïa a un procés revolucionari. Les
lluites reivindicatives no contribuïen a la destrucció del capitalisme sinó a la
seva modernització, doncs el proletari no podia ser al mateix temps defensor
i destructor del treball. Però això no és tot; arribat el moment que l’impacte
nociu de l’activitat econòmica sobre la salut i el medi era perillós, que la quantitat de recursos que es destruïen duplicava al total del que es regenerava, la
defensa del treball era injustificable des de l’interès general, i per tant, moralment inassumible. Quan la síndrome del capitalisme tardà es manifestava
amb claredat, això és, quan la irracionalitat plasmada en la unitat inseparable
de la producció i la destrucció es mostrava com a “petjada ecològica”, no es
podia mantenir una posició neutral davant els productes del treball, cada vegada més perniciosos i contaminants, i per tant, no gestionables. La putrefacció d’aquestes contradiccions va sentenciar les aspiracions revolucionàries i va
legitimar de nou als enemics de classe desemmascarats en el passat. Els sindicats ja no podien considerar-se berrugues burocràtiques exteriors al proletariat, organismes de la burgesia i de l’Estat, sinó que, tal com van demostrar les
pseudovagues generals des de 1987, eren l’expressió orgànica més genuïna de
la defensa del treball esclau sota el capitalisme renovat—inclòs el treball tòxic
i socialment nociu—, la forma organitzada de l’existència econòmica dels treballadors sota el capital, de la mateixa manera que els partits autodenominats
obrers i socialistes eren la forma de la seva existència política. Els sindicats i
partits representaven realment als treballadors tal com eren, o sigui, objectes
domesticats i manipulables, classe per al capital. En efecte, la recobrada influència sindical oficialista demostrava que els assalariats havien triat la servitud
voluntària en comptes de la llibertat; havien escollit la seva afirmació alienada
com a força de treball en lloc de prendre partit per la seva pròpia negació. Millorar les condicions d’existència, però no canviar la societat en el seu conjunt.
Fi de les teories obreristes, i amb elles, de la idea de la revolució com a acte
d’afirmació proletària, democràtic o dictatorial, o sigui, com una presa del
poder per part de les seves organitzacions, sindicats, consells o partits, en el
terreny econòmic o en el polític. Els obrers no farien mai aquesta revolució,
ja que es conformaven amb els convenis i pactes socials, renunciant fins i tot a
gestionar directament allò existent; ni tampoc l’altra, la que es confonia amb
la seva autodisolució: mai lluitarien pel comunisme llibertari ni per cap altra
classe de comunisme.
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Comunitat rural antidesenvolupista o societat
de masses urbanes
L'abandó teòric de l'obrerisme sense recórrer a succedanis com la ciutadania, el poble, la nació, les xarxes socials, els cibernautes o la multitud, havia
de concretar-se en una secessió pràctica de les estructures capitalistes, que bé
podia debutar amb la fugida del lloc de treball, el rebuig del consumisme, la
recerca d'una forma de vida solidaria, la recuperació d'antics sabers artesanals, el descobriment de l'agricultura tradicional, etc., és a dir, amb alguna
cosa oposada a la idea de progrés i en la línia del socialisme utòpic i del colectivisme llibertari. Dues concepcions existencials es feien llavors paleses: la comunitat, el regne de la Kultur, i la societat, el regne de la Zivilisation. El món de
l’ètica i el món de l’economia, el domini del valor d’ús i el del valor de canvi;
en resum, el territori i la urbs. Però sense buscar les respostes lluny de les fàbriques i de les aglomeracions urbanes, no calia perdre-les de vista si no es volia parar en situacions marginals completament inofensives. Qüestions com
la subjectivitat autònoma, el subjecte revolucionari, el paper de la tècnica i de
l’urbanisme, les lluites anticapitalistes o el contingut de la revolució, tampoc
podien plantejar-se seriosament en el marc d’una autoexclusió voluntarista
que menyspreés els moviments urbans generats en les crisis de la dominació.
Per a l’elaboració d’una nova teoria de la revolució i l’exercici d’una nova praxi feia falta un espai públic apropiat, un particular terreny de combat, un escenari veritablement anticapitalista on pogués forjar-se una sensibilitat aliena
al ciment i desenvolupar-se una nova comunitat subversiva. Doncs bé, aquest
espai s’articula entorn de la defensa del territori, però no és solament rural, ni
deixa de ser urbà. L’explotació del territori és el recurs últim del capitalisme,
per al que necessita ingents obres d’adaptació. La resistència a la transformació del territori imposada per polítiques hidràuliques i energètiques, per la
construcció d’infraestructures i pel foment del turisme, que és una resistència
a la forma de vida industrial i urbana, ocupa involuntàriament el centre de la
protesta social, ja que apunta al cor del sistema. La defensa del territori és la
veritable lluita anticapitalista, perquè d’un costat qüestiona radicalment la naturalesa del capital, i perquè de l’altre, els antagonismes que suscita al travar
la seva circulació encoratgen una superació emancipadora.
Alguns fets no s’havien tingut suficientment en compte. El desenvolupament econòmic il·limitat implica la proletarització gairebé total de la població, la generalització de les relacions capitalistes, la mercantilització absoluta
de les relacions socials. La desagregació de les estructures de classe, l’artificia9

lització de la vida i la urbanització general del territori són una conseqüència
necessària. El capitalisme crea i organitza el seu propi espai, aquell on el món
de la mercaderia i del progrés tecnològic pot desplegar-se sense traves: la conurbació és la forma espacial que millor convé a la dominació. La forma on
el temps li pertany. Les conurbacions, àrees metropolitanes i sistemes urbans,
funcionen com fàbriques gegantesques on la vida, motoritzada, immersa en
un entorn tecnològic i reclosa en l’àmbit privat, es confon amb el treball. El
nou subjecte de la història podria definir-se provisionalment així: proletari és
tot aquell que viu en un territori-fàbrica i és conscient d’això. L’espai públic
ha estat reemplaçat per un espai de fluxos, de no-llocs, on la mutilació de la
vida s’accelera fins a arribar a un llindar en l’alienació que torna impossible
qualsevol forma generalitzada de consciència, i per tant, qualsevol forma coherent de rebel·lia. El capitalisme ha resolt el problema de la revolució anant
per davant, bloquejant així l’emergència d’un subjecte dissolvent. Per escapar
a les tenalles dels mercats cal lluitar contra la mal anomenada ciutat i procurar instal·lar-se o almenys establir llaços amb l’espai suburbà, al que ja no
es pot anomenar camp, on poden reconstruir-se relacions solidàries directes
i formular-se les preguntes essencials sense massa llastos ideològics que les
embullin. Aquest nou eix de lluita deixa a la conurbació en la rereguàrdia
i trasllada el front al territori, però no abandona un per l’altre, sinó que se
serveix d’ambdós. El contingut de la revolució —i si ens apuren, el de la poesia—replantejat d’aquesta manera és antidesenvolupista i desurbanitzador.
La conurbació, és territori aniquilat, història esborrada, cultura morta. La
seva abolició equival a la de la fàbrica: fi del treball i fi de la vida com a treball.
Per tant, una societat comunista llibertària, orientada cap a la satisfacció en
llibertat de necessitats i desitjos, ha de ser una societat predominant però no
absolutament rural, de caràcter municipalista. És una societat on la integració
de la ciutat i el camp en el territori superarà la contradicció entre allò urbà i
allò rural. Els béns comunals, el treball col·lectiu i el municipi, són les eines
socials d’aquesta superació.
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La lluita decisiva és en defensa del territori
La ciutat desconjuntada, com hem apuntat, és el pitjor lloc per a la consciència, doncs es tracta d'un espai essencialment capitalista on els conflictes
són neutralitzats i la vida quotidiana sotmesa als imperatius del consum i la
motorització. És el territori per se del desarrelament i de la despossessió. Caldrà lluitar contra la seva expansió, al cap i a la fi expansió d’aquest mateix
desarrelament i aquesta mateixa despossessió, i el combat podria efectuarse millor des de fora, ja que el ritme de vida camperol facilita les trobades i
permet un ús relaxat del temps i de l’espai. Però no exclusivament; també es
combat contra la conurbació des de dintre, doncs mentre la segregació sigui
mínima i no afecti al mercat de treball, o millor, mentre les comunitats de
lluita més nombroses romanguin de grat o per força en la urbs, no hi ha altra
possibilitat. Convé remarcar que el moviment de segregació no busca retornar al paleolític o a l’Edat Mitjana, sinó enfrontar-se eficaçment al capitalisme,
sent el camp abandonat per l’economia una espècie de nou laboratori tant de
la raó com de la imaginació, l’horitzó del nou subjecte col·lectiu i de la nova
subjectivitat apassionada a constituir pels desertors del món urbà i de l’agricultura industrialitzada. La societat lliure no podrà edificar-se sinó sobre la
ruïna de les indústries i les conurbacions, però això simplement és el final de
la civilització burgesa, no el final de qualsevol civilització.
El municipi ha estat en la península ibèrica la formació social més semblant a la polis grega i també la més contrària a l’Estat. El seu desenvolupament entre els segles XI i XIV després d’un llarg període desurbanitzador va
representar la forma més assolida de societat fraternal i igualitària, almenys
en els seus primers moments, quan no es produïen excedents o aquests es
dilapidaven de manera improductiva en festes, edificis públics o batalles. Les
relacions amb un poder territorial al principi sense capacitat coercitiva suficient es basaven en la reciprocitat i no en l’opressió. Les diferències estamentals
no eren importants i les decisions es prenien en assemblea oberta; el veïnat
es regia per normes dictades pel costum i combatia l’escassesa amb l’aprofitament de terres comunals. En tal societat sense Estat—o almenys fora del
seu abast—va tenir lloc la síntesi d’allò rural i allò urbà que va donar forma a
una cultura rica i intensa, el primer rostre de la nostra pròpia civilització, avui
irrecognoscible. En el seu si no es concebia la individualitat com aïllament i
absència d’obligacions; l’individu era determinat per la comunitat i no al contrari. Així les qualitats de la consciència històrica (memòria, tenacitat, lleialtat,
autodisciplina, compromís social) se sobreposaven a les aptituds exigides per
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una existència lliurada a la satisfacció immediata d’impulsos (narcisisme, hedonisme, ludisme, inconsecuència), tan típica dels nostres dies. El municipi
fou durant molt temps la cèl·lula bàsica i autònoma de la societat, el centre
ordenador del territori, la forma de la seva llibertat política i jurídica guanyada a pols en lluita contra l’Església, l’aristocràcia o la reialesa, el medi d’una
identitat mitjançant la qual els seus habitants van poder intervenir com a subjecte històric en altres temps, que el desenvolupament de patriciats, la pròpia
decadència, l’Estat absolutista i la burgesia vuitcentista es van encarregar de
tancar. I precisament avui, quan una identitat combativa ha de constituir-se
en la resistència antidesenvolupista i la defensa del territori, únic espai on poden confluir l’interès subjectiu i l’objectiu, la seva exemplaritat pot servir-nos
de font d’inspiració, encara que no de coartada per a compromisos institucionals de tipus localista. Es tracta de reconstruir elements comunitaris en una
perspectiva revolucionària, no de legitimar el sistema polític de la dominació
amb candidatures electorals. Importa enderrocar l’edifici de l’esclavitud política i salarial, no apuntalar-lo, pel que el municipalisme revolucionari no ha
d’entendre’s sinó com un retorn antipolític a allò local en el marc de la defensa radical i universal del territori.
Xerrades del 7 de febrer de 2011 en el local de la CNT de Vitòria , del 9 de febrer en
la Biblioteca La Maleïda del Gamonal (Burgos), del 15 de març en la Kelo Gaztetxea
de Santurtzi (organitzada per la Ezkerraldeko Asamblada Antidesarrollista) i del 18
de març en la Casa Xenpelar de Errenteria (per compte del col·lectiu “La Ilusión”,
LKN-CGT).
Publicada en “Lliure Pensament”, nº 67, primavera de 2011.
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EL DESORDRE URBÀ
La reflexió antidesenvolupista pren com a punt de partida del procés d’urbanització general que ha donat origen a una forma de societat específica, una
societat tecnològica de masses a la qual pensadors apologistes com Lefebvre
han denominat “societat urbana”. No es tracta d’un excés conjuntural, ni és
una simple qüestió de superestructures; estem davant una autèntica contrarrevolució, de les seqüeles totalitàries de la qual tot just comencem a adonarnos. Al parlar de contrarrevolució urbana ens vam referir exactament al conjunt de transformacions que el creixement econòmic ha produït en la societat
actual fins a desembocar en l’actual desordre on és predominant allò urbà, o
vist des d’un altre angle, fins a arribar a aquest nivell on la qüestió social, que
és fonamentalment ecològica, es mostra clarament com a qüestió urbana. El
mal urbà ja no és només un aspecte més de l’opressió, és l’element fonamental de l’opressió, la seva forma espacial més apropiada. És el factor essencial
gràcies al qual el control del món escapa als individus que involuntàriament
l’han produït. L’evidència ecològica de que la llibertat no pot subsistir sense
equilibri amb allò rural i la naturalesa es fa present, pel que les lluites socials
queden immerses en una problemàtica desurbanitzadora; els lluitadors són
conscients que en un mitjà urbà totalitari un espai lliure és, entre altres coses,
un espai lliure d’asfalt i maons.
Al expandir-se la ciutat industrial escampant-se per l’entorn rural immediat i absorbint unitats de població menors, o sigui, al convertir-se en una
aglomeració de fragments urbans degradats, és a dir, una conurbació, deixava d’ésser en la mateixa jugada el terreny de les lluites per la igualtat i la
llibertat; perdia la condició d’escenari més indicat de la revolució i la història.
La unificació de l’espai pel capital no va despertar particular atenció fins a la
crítica situacionista, que, continuant a Morris i a Mumford, va denunciar la
descomposició de les ciutats, la seva pèrdua d’autonomia i la degradació del
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territori inscrita en un procés d’homogeneïtzació i banalització imparable.
L’oposició entre ciutat i camp tocava a la seva fi amb la desaparició d’ambdós
com a realitats històriques enfrontades. La contradicció s’anul·lava amb la
pràctica eliminació de l’agricultura i la generalització d’allò urbà. El mateix
succeïa dintre de la ciutat amb la tensió entre les barriades obreres i els barris
residencials burgesos, desactivada per immersió en una semblant funcionalització, artificialització i trivialització del viure. La societat capitalista no podia
treure a la llum un estil de vida determinat, qualitativament millor que els
anteriors, sinó una falta d’estil, perquè la seva pròpia existència imposava que
les activitats quotidianes de la població, burgesa o proletària, fossin pura rutina i monotonia. Servint-se de l’urbanisme i de la planificació territorial, el
capital prenia possessió de l’espai social i ho reconstruïa incessantment com el
seu propi teatre d’operacions, cada vegada més igual a si mateix, més vulgar,
transparent i neutralitzat.
La conurbació és el lloc de la massificació i de la dispersió, l’expressió espacial de la completa derrota del proletariat. Aquest es desfà dintre d’aquella. Mentre la mercaderia colonitza les relacions socials, els llaços de veïnatge
s’afluixen i les relacions directes arriben a una intensitat mínima, de manera
que la vida social es fa inexistent i el consum en canvi és omnipresent. Ni
l’escala, ni el carrer, ni el barri, ni qualsevol altre lloc, constitueixen llocs de
sociabilitat; solament llocs de passada, no llocs. A la conurbació no hi ha espai públic, sinó solament espai circulatori. La conurbació moderna afavoreix
l’acumulació de poder i el replegament en la vida privada i en la immediatesa,
a tal extrem que qualsevol experiència resulta impossible de transmetre’s, i
per tant, qualsevol moviment social subversiu que s’intenti neix fallit, el mateix en les barriades dormitori que en els guetos. Ni els pitjors conflictes van
més enllà d’esclats momentanis: és un territori apaivagat i tan bon punt un
desequilibri l’altera, tendeix espontàniament a la pacificació i a l’avortament.
Totes les contradiccions queden congelades; cap esdeveniment és prou rupturista per a resoldre-les. Sembla que la majoria dels seus habitants només
trobin tranquil·litat en les velles referències político-sindicals i segueixin esperant-ho tot de l’Estat, rebolcant-se en el seu fang. La industrialització del
viure pròpia de les conurbacions ha dissolt els seus vincles de classe i els ha
ensinistrat. La conurbació és el lloc perfecte de l’atomització i la uniformitat,
el mitjà exclusiu del control i la domesticació; és el paisatge ideal de la solitud
i l’absència. L’aire contaminat de la ciutat industrial no produïa homes lliures,
sinó una massa d’assalariats esclaus i malalts que, precisament per ser un món
concentrat i a part, podia albergar formes de consciència històrica que incitaven a la rebel·lió. En canvi, l’aire de la conurbación que ara tots respiren –fins
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i tot els que encara no li pertanyen- no incita més que a l’apatia i la submissió.
No queden mons a part, sinó un únic món de masses dissoltes i resignades.
La típica arquitectura de blocs dormitori caracteritza menys l’època que
una nova arquitectura “de marca”, retòrica, que abomina dels materials locals i dels mètodes constructius tradicionals, obsessionada pel desig d’independitzar els seus edificis de qualsevol àmbit o marc cultural, qualsevol que
sigui el nivell en el qual es trobi. Tota una arquitectura monumental hostil a
qualsevol entorn, i per tant descontextualizada, es ve erigint per a desordenar
i oprimir l’espai urbà. La seva forma estructuralment pretensiosa obeeix a
la seva funció opressiva. Les seves obres són com els mausoleus dels dictadors, edificis aixecats a la glòria del poder sustentada ara per la tecnologia:
la omnipotència de l’aparell dirigent ve expressada correctament en un nou
llenguatge arquitectònic, on l’art queda anul·lat per l’improperi tecnològic. El
seu caràcter preventiu no deixa lloc a dubtes: “O arquitectura o revolució”, va
dir Le Corbusier, el seu gran ideòleg. I d’això es tracta, d’una nova contrarrevolució, que els seus agents consideren hereva de la “revolució industrial”. La
vida a les conurbacions, dirigida unilateralment cap al consum, troba el seu
emblema en les noves torres d’oficines, auditoris, centres comercials, museus,
ponts i autovies. En el seu si no cap altra organització del temps viscut ni altre
discurs del viure sinó en el sentit de l’espectacle que han marcat els interessos
de la classe dirigent. Els mitjans de comunicació s’encarreguen d’emplenar la
quotidianitat amb missatges i imatges de la dominació, mentre que la tecnologia domèstica desplaça la protesta al camp virtual. Per tant, es viu com si
es treballés, obeint ordres, perquè la conurbació no és un simple hàbitat, és
abans que res una fàbrica del viure.
Si com pensaven Marx i Debord, la submissió del camp a la ciutat va ser
un dels grans èxits de la burgesia, els antidesenvolupistes afegeixen que fou
sobretot una fita contrarrevolucionària. Des del punt de vista de la llibertat,
l’anomenada revolució industrial no va ser mai una revolució. En el seu temps
la ciutat ja no era el lloc privilegiat de la consciència, ni el camp el de la servitud i la ignorància. La comunitat rural autogovernada és anterior en origen
a la comunitat ciutadana. Els camperols s’han manifestat com força independent i transformadora diverses vegades en la història. Per cenyir-nos solament
a la península, recordem la Revolta Irmandiña, la Guerra dels remences, la Segona Germanía, els amotinaments dels jornalers andalusos o les col·lectivitats
camperoles de la guerra civil. Sovint van donar suport a les revoltes de les
ciutats, sobretot contra els nobles, no obstant això, els interessos camperols
sempre van ser diferents dels de la burgesia ciutadana doncs durant molt
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temps no van permetre que l’economia es separés i imposés les seves regles
en el camp. La societat agrària tradicional mai va descansar sobre el benefici
privat, per això va mostrar tanta estabilitat, encara que no per això menys
dinamisme, com demostra la resistència secular a les exaccions dels senyors.
En els municipis rurals van subsistir fins a fa poc formes de vida col·lectives
basades en formes de llibertat i solidaritat arrelades en uns costums que la ciutat havia perdut. La burgesia vuitcentista va recórrer a l’Estat, especialment
per força militar estatal, per a transformar el camp en font de capitals. A fi
de suprimir totes les institucions i formes de viure d’un mode de producció
agrari que impedia la formació d’un mercat de la terra, va emprar poderosos
instruments com la desamortització, la guàrdia civil, l’aparell judicial, l’educació nacional, la mecanització i la monetarització; per això la seva obra va
ser lliberticida, i per tant, contrarrevolucionària. Al seu torn, mitjançant la
indústria i el ferrocarril, la burgesia va trencar les ciutats i va acabar amb la
seva identitat, projectant els seus trossos per l’entorn. La ciutat desconjuntada va anunciar l’adveniment de la metròpolis i en general, la jerarquització
dràstica i violenta del territori; al final del procés, la conurbació metropolitana moderna es desentén de la producció i de la indústria per a centrar-se en
les finances, l’oci i el consum, pel que la distribució i la comercialització, és
a dir, la logística i els serveis, esdevenen preponderants. La seva viabilitat no
depèn de l’activitat productiva, com la seva antecessora, sinó de la circulació i
l’especulació immobiliària que genera. El teixit urbà s’estén més ràpidament
que mai, però no per expansió de la trama de carrers, sinó per la creació de
conjunts edificats acoblats a autopistes, cinturons, accessos i variants. Dintre
de l’àrea econòmica i política de la metròpolis, les ciutats mitjanes i petites
experimenten el mateix curs urbanitzador, que els duu per diferents camins
a constituir miniconurbacions integrades en una mateixa regió urbana, on la
forma de viure submisa es reprodueix automàticament. En aquesta nova fase,
el territori, tant urbà com suburbà, deixa de ser el suport passiu de les operacions del capitalisme i passa a ser la seva condició necessària.
El territori, igual que va passar amb la ciència i la tecnologia, es torna força
productiva principal, tot i que d’un altra manera. Necessita ser reordenat. És
un recurs limitat i fràgil, pel que l’acaparament i l’adaptació produeixen abundants plusvàlues. Qualsevol activitat econòmica té una traducció immediata
en ell, o millor dit, esdevé una agressió directa contra ell i les seves gents. Per
això la seva defensa constitueix el front de lluita més important. El territori ha
de reconstruir-se constantment d’acord amb les noves necessitats del poder,
suprimint totes les condicions anteriors del capitalisme lligades a necessitats
polítiques i econòmiques caduques. Això significa que ha de refer-se contínu16

ament contra els interessos dels seus habitants, contra la seva història, el seu
treball, la seva autonomia, els seus costums i la seva cultura, recent o passada,
com a traves per al creixement. Aquesta reconstrucció és l’objectiu desenvolupista fonamental i al mateix temps requisit indispensable per al desenvolupament. Inclou la instrumentalizació de la identitat perduda i la fabricació
d’una nova mentalitat provinciana més mal·leable. En el territori, satèl·lit de
la conurbació, tendeix a assimilar-se una falta d’estil de vida idèntic i a reproduir-se formes equivalents d’alienació. Així doncs, els seus habitants s’emmotllen o vénen altres a desplaçar-los, gents millor adaptades als nous temps,
més atemorides o més desarrelades, que en les successives remodelacions territorials acabaran per reconèixer-se, abraçant la seva destinació. Moltes seran
foranes: la contrarrevolució urbana és un esdeveniment internacional; no es
limita a desordenar la regió circumdant a les conurbacions sinó que els seus
majors efectes es produeixen en llocs llunyans. Esgotats els recursos natalicis
locals, els últims desposseïts provenen de la immigració intercontinental. Els
immigrants d’altres països juguen mutatis mutandis el mateix paper en aquest
període consumista que el de les masses de jornalers empobrits en el període
industrialitzador avui liquidat.
Assenyalem finalment un tipus especial de consumidor oriünd de la conurbació que apareix quan el territori ha estat suficientment condicionat: el turista, un espècimen la proliferació del qual és indicadora del punt d’inflexió a
partir del qual el dret de circular domina sobre el dret d’habitar i els visitants
determinen la manera de vida dels vilatans. Quan s’al·ludeix al turisme, en la
modalitat que sigui, la colonització del territori per la mercaderia s’aproxima
a la seva culminació: la circulació de persones no és al cap i a la fi més que un
suplement de la circulació de capitals. Però la modernització i acondicionament del territori, especialment amb turistes i constructors pel mig, no està
ocorrent sense conflictes que cobren forma en la defensa antidesenvolupista,
defensa de l’espai i de la vida alliberada dels imperatius d’una economia separada. Tals conflictes poden considerar-se urbans en la mesura que tot és
urbà o suplement d’allò urbà. La qüestió social aflora significativament en
la defensa del territori si la consciència de la incompatibilitat del mateix amb
el sistema dominant preval sobre els esforços d’integració que molts veïns,
hereus de la imatge reaccionària del camp propagada antany per la burgesia,
tracten de fer. Estem en una fase desconcertant del combat social, doncs els
seus escenaris principals no es troben en l’interior de les conurbacions, sinó
en els extraradis, allà on aquelles perden el nom, i la perspectiva de la lluita és
ruralitzant. Per una senzilla raó; si la societat capitalista és globalment urbana; una societat lliure serà fonamentalment rural.
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Allò rural indica en principi un rebuig a l’absència de relacions típica d’allò
urbà. És gairebé tan sinònim d’allò comunitari, com allò urbà és sinònim
d’allò individualista. No és encara una realitat, sinó més aviat una direcció.
És un futur, o millor, un projecte de futur, els primers passos del qual no
seran fàcils, ja que es donaran en un context de crisi de subministraments
que posaran en evidència les insuficiències d’un camp degradat en la producció de subsistències i la necessitat d’iniciatives de contenció demogràfica. La
mentalitat de la conurbació, totalitària, xocarà inevitablement amb la mentalitat agrarista, llibertària, donant lloc a una pugna violenta per l’administració
autoritària o antiautoritària dels recursos. La superació dels moments crítics
inicials dependrà del grau de realització de les estratègies de segregació i resistència de les forces històriques emergents, doncs no solament seria qüestió
de desmantellar la producció nociva i reinvertir eficaçment l’“èxode” rural
(equilibrar el moviment de tornada al camp amb els mitjans i recursos disponibles), sinó d’impedir la declaració d’un estat d’excepció ecològic per part de
les forces antihistòriques que condueixi a la instauració d’un règim ecofeixista. El formidable caos urbà haurà de superar-se amb un ordenament social
radicalment oposat.
Xerrades a La Màquia (Girona) el 2 d’abril de 2011, a l’Ateneu Llibertari del Cabanyal (València) el 9 d’abril, a l’Ateneu Llibertari de Sants (Barcelona) el 14 i en
l’Ateneu Llibertari Alomà (Tarragona) el 29.
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LLUITES URBANES
I LLUITES DE CLASSE
“Per a canviar la vida cal canviar l’espai”
Henri Lefebvre
No existeix espai natural. Tot espai és espai social; implica, conté i dissimula relacions socials. Les relacions socials tenen una existència espacial; es projecten en l’espai i s’inscriuen en ell produint-lo. Com que
són capitalistes, l’espai social tendeix a ser espai del capital, el seu camp
d’acció i el suport de la seva acció. El capital el fagocita, trencant-lo
i reunint els trossos, buidant-lo de subjecte i poblant-lo amb un subjecte abstracte, submís i domesticat. La societat urbana substitueix i
succeeix a la societat de classes quan el capital completa la unificació i
colonització de l’espai. Ha produït i modelat un espai propi, abstracte,
instrumental i manipulable, i, al mateix temps, ha produït i modelat als
seus habitants, controlant el seu temps. La diferència entre aquests i els
antics proletaris és abismal. Aquells posseïen el seu espai a part—les
barriades obreres—on la vida quotidiana, fora del mercat, es regiria per
un altre tipus de valors i regles. El nou assalariat ha estat emancipat de
la seva classe; no s’orienta en l’espai urbà per més referències que les de
la mercaderia-espectacle. La seva vida quotidiana reprodueix fidelment
les seves indicacions. Com sempre, el lloc que ocupa depèn únicament
del seu salari, però a diferència d’abans, ja no habita en un espai col·
lectiu, autònom i amb història, sinó en un espai abstracte, buit de sentit, que els signes i missatges del poder han emplenat.
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La conurbació, element constitutiu de la societat urbana, és aquest espai, resultat del creixement descontrolat de les forces productives. En
el seu interior tots els problemes polítics i socials s’agreugen i s’anul·len al mateix temps, doncs gràcies al bloqueig de l’experiència, la pèrdua de memòria i la incomunicació la seva percepció és cada vegada
més problemàtica. La conurbació és un espai alienat d’enclaustració
i d’ensinistrament, no fet per a recordar i somiar, sinó per a oblidar i
adormir. Com el capitalisme, aquella s’edifica sobre crisis: demogràfiques, energètiques, financeres, polítiques, culturals, laborals, sanitàries,
ambientals, etc.; la crisi és la seva atmosfera i l’amenaça de col·lapse
el seu estímul. Per això és un espai policial total, monitoritzat, on es
gestionen els moviments dels seus habitants. A les conurbacions pot
automatitzar-se al màxim la vigilància preventiva, fins i tot pot establirse, el mateix que amb les mercaderies, una traçabilitat de la població
que permeti el seu seguiment permanent. És una necessitat a partir
d’un determinat nivell crític de complicacions i problemes insolubles.
El control d’un món cada vegada més complex i centralitzat no pot
obtenir-se més que amb la conversió dels individus en autòmats, dintre
d’un espai que el disseny urbanístic i les tècniques de seguretat tornen
neutre, transparent, homogeni i esterilitzat. Un espai així oscil·la entre
l’estadi esportiu, el centre comercial i la presó.
La domesticació gairebé mecànica dels individus en l’espai urbà ve
confirmada per la decadència de les lluites obreres i veïnals. La condició d’assalariat ja no basta per a constituir una identitat o definir un
“món”. Ja no existeix una ciutat obrera real dintre d’una metròpolis
burgesa oficial, coexistint i contrastant amb ella. Les conurbacions no
tenen misteri ni “res a declarar”. En el passat les associacions de veïns
aspiraven a encaixar els barris perifèrics en la urb reivindicant serveis i
equipaments elementals. No posaven en dubte el model urbà, volien
formar part d’ell, però en peu d’igualtat amb els districtes cèntrics. No
obstant això, ara la lluita urbana no pot parar-se aquí, condicionant l’escenari de l’esclavitud; ha de qüestionar a fons la pròpia conurbació, ha
de descapitalitzarla. Un principi antidesenvolupista bàsic diu que una
societat plena de capital és una societat urbana, pel que una societat
buida de capital ha de ser una societat agrària. Per tant, sota aquesta
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perspectiva, un espai urbà alliberat serà fonamentalment un espai desurbanitzat. Això no significa la desaparició de la ciutat, ja consumada
en la conurbació, sinó la superació positiva de l’oposició ciutat-camp i
el rebuig radical a la degradació d’ambdues realitats en un magma indiscernible. La recuperació de la ciutat, eix del projecte en el qual s’han
d’inscriure les lluites urbanes, és paradoxalment un procés ruralitzador.
L’antidesenvolupisme és ara per ara l’únic anticapitalisme. Part de la
nocivitat intrínseca de la producció capitalista, el que duu a rebutjar la
seva reapropiació, punt essencial de tots els programes socialistes. No
obstant això, la degradació de l’antic proletariat obstaculitza una presa
de consciència en aquest sentit i impedeix la clarificació de noves estratègies. Si aquell va abdicar de la seva missió històrica, o sigui, va renunciar a apoderar-se dels mitjans de producció i distribució, amb major
raó s’oposarà al seu desmantellament, segurament pel que suposaria
de “pèrdua de llocs de treball”. La lluita pel salari i l’ocupació sovint es
col·loca en el bàndol de la dominació, degut al fet que després de l’evaporació dels interessos de classe no prevalen més que els interessos particulars i corporatius, contraris a el “desarmament industrial” que exigeix una societat alliberada (p.e. la defensa del treball a ultrança en les
plantes petroquímiques, en les fàbriques d’automòbils, en les centrals
nuclears, en la seguretat privada, en la construcció, etc.). El treballador
conformista i hipotecat mai qüestiona la naturalesa del seu treball, que
considera “com qualsevol altre”, i prefereix ignorar la incompatibilitat
total entre la producció actual i una societat lliure. A més, el treball
assalariat i l’endeutament són la forma habitual de subsistència en la
societat urbana i segueixen el ritme expansiu de les conurbacions. Van
associats al creixement econòmic, i per tant, a la destrucció del territori. El conflicte territorial té objectivament als assalariats al costat
de la patronal i l’Estat (p.e. en la construcció del TAV, d’autopistes, de
pantans i transvasaments, de centrals tèrmiques, d’adossats, de camps
de golf i ports esportius, de línies MAT, etc.). Els seus interessos immediats són més pròxims i no tenen altres.
La lluita urbana pren el relleu de les lluites obreres passades, perquè,
atès que el capital integra perfectament qualsevol reivindicació del tre21

ball, la qüestió social no pot plantejar-se com a qüestió laboral, però si
com a qüestió urbana. Les contradiccions del règim capitalista, cada vegada menys evidents en els llocs de treball, es despleguen i fan visibles
en la vida quotidiana, que alimenta el conflicte urbà. L’espai abstracte
del capital és una fàbrica del viure en sèrie. La vida quotidiana és un
sector colonitzat, envaït per la tècnica, el consumisme i l’espectacle. És
vida privada, incomunicada, empresonada; perllonga el treball, equival
a treball. Per això la lluita urbana té les característiques d’una lluita de
fàbrica; no obstant això no reivindica una privacitat més ben equipada, amb el temps ben repartit en les respectives zones funcionals, sinó
una vida al marge del capital, descolonitzada, amb el seu espai propi,
disposant d’un ús lliure del temps. És una lluita per l’espai, al que cal
reconquerir i dotar de contingut.
La lluita urbana ha de treure a la llum un nou subjecte, un nou proletariat que es no es negui afirmant-se, sinó que s’afirmi negant-se; que no
pretengui universalitzar la condició obrera, sinó que la rebutgi de pla.
Si no es posa en dubte el mateix treball, no es qüestiona el capital: l’anticapitalisme veritable és antiobrerista. Perquè un subjecte col·lectiu o
el que ve a ser el mateix, una classe, pugui constituir-se, ha de crear el
seu espai específic des d’on reunir forces contra la classe adversària.
L’espai del capital, poblat d’assalariats, automobilistes i consumidors,
no és l’adequat. Ha de transformar-se, i per a fer-lo primer ha de ser arrabassat al mercat. Ha de deixar de ser un espai de treball, de consum,
de circulació, d’oci, etc. En el nou espai alliberat els seus habitants han
d’assolir un grau d’autonomia suficient (en alimentació, roba, calçat,
educació, transport, sanitat, autodefensa, informació, etc.). L’autonomia és la condició perquè la negació del capitalisme, la classe anticapitalista, pugui donar-se. El desenvolupament d’una logística independent
garantiria l’autonomia d’una col·lectivitat segregada, administrant el
seu temps i dominant el seu espai. És això possible sense alliberar al seu
torn porcions de territori? En les conurbacions i sistemes urbans pot
donar-se, per exemple, una relativa autonomia sanitària o informativa,
però perquè existeixi una proveïment autònom on ningú pot produir
directament els seus aliments, fa falta relacionar-se amb els productors.
La sobirania alimentària seria doncs la primera baula entre les lluites
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urbanes i la defensa del territori. Tot i l’èxit dels primers passos, el problema no ha fet més que començar. La societat urbana tendeix a encarir
l’habitatge, suprimir els horts periurbans, anul·lar els espais d’ús comú
i acorralar als dissidents, és a dir, tendeix a complicar enormement els
esforços d’automarginació i a reduir els espais alliberats a guetos minúsculs És possible en aquestes condicions un grau suficient de segregació i d’autoexclusió? Depèn del moment. El mercat mundial segrega
i exclou per si mateix, generant en la conurbació i molt més en el medi
rural un espai d’economia informal desmonetaritzada que les crisis
contribueixen a desenvolupar. Per altra banda es generalitzen formes
discretes de sabotatge del treball com l’absentisme. Però pot donar-se
en aquest marc un nivell suficient d’autonomia cultural i política? Pot
realment formar-se en el seu si un subjecte revolucionari? El subjecte
es recompon com a comunitat en la lluita, però mai de cop. Durant
un temps és una comunitat només en potència, perquè encara que les
lluites urbanes poden fer-lo emergir, no tenen suficient envergadura
per a consolidar-lo. La lluita urbana és durant aquest període una lluita
de classes en gèrmen; una classe en procés de formació s’enfronta a
una altra ja formada. Per a afirmar-se per complet el subjecte ha de
segregar-se i construir la seva autonomia i aquesta ha de reflectir-se en
contra-institucions. Impossible que ho faci sense estendre’s pel territori. La segregació laboral i cultural ha de confluir amb una segregació
territorial. La negació del treball assalariat i de l’espectacle no pot arrencar amb efectivitat sense la sortida del mercat d’àmplies porcions de
territori. Per començar la llibertat s’erigeix sobre bases agrícoles.
Una lluita urbana que volgués ser autèntica i no alliberés el seu propi
espai, romandria en l’abstracció. La lluita que no produeix el seu espai
no va fins a la fi, fracassa a l’hora de crear i acaba en gueto. No canvia
la vida, només la ideologia. No crea noves institucions, ni projecta una
nova arquitectura o concep un urbanisme alliberador. Es manifestarà en escaramusses contra el mobbing, expropiacions, enderrocaments,
expulsions, corrupció urbanística, plans parcials, videovigilància, ordenances, etc., però no traurà conclusions, qüestionant la societat urbana
en el seu conjunt i pugnant per un altre model social distint. No forjarà
un subjecte col·lectiu, doncs solament les lluites conscients són capaces
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de fer-ho. Una lluita urbana és efectiva només si és capaç d’aglutinar
a una comunitat d’individus que aconsegueixi sostreure la seva vida
quotidiana als imperatius capitalistes. El mercat recupera aviat el terreny perdut, pel que la lluita ha de prolongar-se encadenant conflictes, la qual cosa no és massa difícil, atès que els plans de “regeneració
urbana” i museització dels municipis (recosits, esponjats, equipament,
rehabilitació, reconstrucció, modernització) i els projectes constants de
“cinturons” viaris (rondes, túnels, variants, accessos, desdoblaments,
ampliacions o soterraments). La lluita urbana és una resistència a la valorització del sòl i a l’acumulació de beneficis immobiliaris, una barrera
a la remodelació discriminadora, a l’arquitectura fàlica, pretenciosa i
exhibicionista, a l’autoritarisme administratiu... en fi, un front contra
l’espai o món de la mercaderia. Ha de forjar un pla i mostrar un model
alternatiu a la societat urbana, descentralitzador i comunitari, aprofitant les oportunitats de l’economia informal i desenvolupant una crítica a l’arquitectura i a l’urbanisme capitalistes, però per a això necessita
forces que no té. A fi de superar la seva fragilitat teòrica-pràctica ha de
trobar aliats en altres fronts, objectiu que l’encamina cap a la defensa
del territori. L’alliberament de l’espai urbà requereix un territori lliure.
La lluita pel territori té per escenari la conurbació i els seus satèl·lits, ja
que el territori ha estat despoblat i la seva repoblació depèn d’aquella,
però ja no és una lluita urbana strictu sensu, perquè es desplega al medi
rural. Avui es concreta en una resistència a la urbanització, a la nuclearització, a l’agricultura industrial i a les infraestructures, bé siguin
logístiques, hidràuliques, energètiques o de transport. És una ofensiva
contra la planificació i l’ordenament que determinen els seus usos i
ho transformen en capital. La defensa del territori, la lluita per la seva
autonomia, és antidesenvolupista. És una veritable lluita de classes que
es tradueix més que mai en l’espai. Impedeix que l’espai abstracte progressi, que es torni medi d’acumulació, tractant d’establir en els territoris alliberats de relacions comunitàries en conflicte amb el mercat.
La defensa del territori constitueix l’eix de la qüestió urbana, perquè
el territori sotmès al capital ja no és una simple reserva d’espai, sinó la
font principal de beneficis particulars i un “jaciment” de llocs de treball.
La nova acumulació capitalista parteix de l’encariment de les matèri24

es primeres, de la construcció d’infraestructures gegantesques, de les
energies renovables, del reciclatge de desaprofitaments, de l’acondicionament paisatgístic, del turisme rural, etc., és a dir, parteix del territori. En aquesta nova fase l’Estat recupera la importància perduda, ja
que no es tracta ja de desmantellar una assistència social cada vegada
més costosa i desregular un mercat laboral amb una intermediació excessivament poderosa, sinó de finançar una “economia sostenible”, o
sigui, d’endossar a la població la factura dels costos d’una reconversió
“verda”. Aquesta nou ecologisme de mercat no arriba per a modificar
les bases econòmiques de la dominació, sinó per a reforçar-les. Per tant
no es proposa acabar amb l’agressió al territori, amb el malbaratament
o amb el consumisme, sinó al contrari, pretén apuntalar la seva continuïtat. Allò “sostenible” és més del mateix, però pintat d’un altre color.
Tan bon punt la penúria estricta ha estat deixada enrere, el conflicte
social no es manifesta plenament dintre de l’activitat econòmica, sinó
en l’oposició entre l’economia i tot el que se li resisteix. L’antagonisme
principal no es produeix en l’esfera de la producció o en la dels serveis,
sinó fora d’elles i contra elles. En la vida quotidiana, en el territori,
fora del treball i contra el treball. Per això l’absentisme i les pràctiques
d’autoexclusió i cooperació cobren una importància crucial. El canvi
de paradigma teòric—fi del proletariat, segregació, antidesenvolupisme—de cap manera implica una renúncia a la lluita radical o l’abandó de qualsevol perspectiva revolucionària, ja que els antagonismes no
han desaparegut; ni tan sols han disminuït. Senzillament s’han mudat
de lloc, augmentant en intensitat. S’imposa una reflexió crítica sense
concessions ideològiques i una reorientació pràctica basada en la dissidència i la volta al territori. Però mentre els processos de deserció i
reinstal·lació no siguin significatius el conflicte social navegarà en l’ambigüitat, doncs la crítica autènticament subversiva no progressarà prou
i els antagonismes romandran en la penombra. La foscor teòrica tot
just afavoreix a la ideologia obrerista, veritablement marciana, però en
canvi permet perillosament l’avanç del ciutadanisme, les propostes del
qual—que es volen pragmàtiques i reformistes perquè estan en l’avantguarda de l’acumulació—serveixen per a empantanar el combat. Els
pseudomovimients ciutadanistes no afronten les contradiccions del
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sistema capitalista sinó que les dissimulen, afirmant la neutralitat de
l’Estat i la possibilitat d’un altre capitalisme (d’un altre desenvolupament, d’una altra globalització, d’una altra política, fins i tot d’un altre
sindicalisme). El seu auge aparent sota diverses disfresses—ecologisme,
alterglobalització, decreixement, municipalisme, sindicalisme alternatiu—obliga a que la lluita urbana i la defensa del territori es lliurin per
sobre de tot en el terreny de les idees. La pràctica necessària no podria
avançar sense elles. La cerimònia de la confusió ha de dissipar-se el més
aviat i els farsants han de quedar desemmascarats, doncs el subjecte
revolucionari mai podrà sorgir de la connivència amb el sistema, com
alegre ciutadania participativa, sinó des de fora i en la seva contra, com
a furiós proletariat desertor.
II Jornades Llibertàries de Cartagena,13-V-2011, Ateneu Llibertari l’Escletxa (Alacant) i Forat de la Vergonya (Barcelona), 14 i 21 de maig.
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Encara que ningú sembli recordar-ho entre els seixanta i els vuitanta del segle
passat hi va haver un període revolucionari que es va saldar amb la derrota
proletària, però que va forçar la societat capitalista a una reestructuració i
modernització sense precedents, desembocant en una urbanització general i una
mundialització de l’economia. La política dominant es va reduir a la imposició
unilateral d’un creixement econòmic de greus efectes destructius ambientals i
socials –el desenvolupisme. Les masses assalariades de les conurbacions es
mostren submisses a les lleis de la mercaderia i als dictats estatals, mentre que
el centre de gravetat de l’agitació social es desplaça dels llocs de treball a la
defensa del territori. La qüestió social es planteja menys en termes laborals que
ecològics. Les esperances revolucionàries adquireixen per això una perspectiva
desurbanitzadora i ruralitzant. Les noves classes perilloses han de sorgir de la
segregació i trobar la seva autonomia fora del sistema capitalista.
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