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La pregunta insistent que se li planteja a 
qualsevol projecte de transformació radical és 
com fer que el nou món neixi a partir del vell. 
Quina classe de demandes programàtiques, 
formes d'organització i models institucionals 
es poden proposar, mobilitzar i aglutinar sota 
les condicions presents, però que una vegada 
posades en funcionament profanin la santedat 
del creixement, la propietat o el benefici?
De quines tàctiques de ruptura disposem? 
Quines coalicions emergents poden teixir 
xarxes de solidaritat que travessin les 
disperses cadenes de producció de la transició 
energètica? Quines crisis financeres poden 
aparèixer en l'horitzó? Quines fraccions del 
capital estan en ascens o en descens? Quines 
són les febleses de l'ordre hegemònic? 

Vivim en un moment de profundes 
turbulències; predir o anul·lar el futur sembla 
menys rigorós analíticament que participar  
de manera activa per a així dotar-lo de forma.  
No sabem com evolucionaran les polítiques  
del Green New Deal; malgrat tot, el que 
podem donar per segur és que la resignació 
amb aires de realisme és la millor forma que 
tenim per a garantir-nos un resultat que sigui 
el menys transformador de tots. Quedar-se 
esperant el moment de ruptura revolucionària, 
sempre postergat, és a efectes pràctics 
equivalent a la inacció.

Thea Riofrancos, «Plan, estado de ánimo, campo de batalla  
– Reflexiones sobre el Green New deal»

https://contraeldiluvio.es/plan-estado-de-animo-campo-de-batalla-reflexiones-sobre-el-green-new-deal/
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Poder i 
contrapoder

«La força és un camp d'energia creat per tots 
els éssers vius. La capacitat de destruir un planeta 

és insignificant al costat del poder de la força»

Obi-Wan Kenobi  
en La Guerra de les Galàxies
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Imaginar i 
dissenyar futurs 

desitjables 
davant del relat 

del col·lapse
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YAYO HERRERO  

& JOSÉ LUÍS DE VICENTE
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Conversa entre Yayo Herrero 

i José Luis de Vicente

En quin moment ens trobem? 
Ens enfrontem a un col·lapse?

Jose Luis de Vicente | Un fet que situa força el moment 
actual és que som molt lluny dels objectius de l’Acord de 
París: mirar de no superar els 1,5 graus d’augment de les 
temperatures sobre els nivells preindustrials. Se suposa 
que en algun moment de la segona meitat del segle XXI, 
entre 2050 i 2100, les emissions de CO2 a l’atmosfera han 
de ser zero i a més hem de trobar maneres d’habilitar 
emissions negatives. La qüestió, però, és que hi ha un con-
sens creixent sobre el fet que aquest objectiu d’1,5 graus  
és mort. 

Yayo Herrero | Sí, amb les inèrcies que ja té el canvi 
climàtic, sembla inassolible. D’altra banda, molts dels 
horitzons que s’estan projectant a les agendes polítiques 
són inviables físicament si el que es pretén és satisfer les 
necessitats de tothom. No oblidem que les persones estan 
insertes en una trama de la vida que té les seves pròpies 
necessitats, és a dir, els animals, les plantes i els ecosiste-
mes també necessiten aquesta producció primària neta 
de la natura per poder viure. En la dimensió material ens 
trobem en una disjuntiva. A més, hem viscut la pandèmia, 
resultat de l’afebliment d’aquest escut de protecció que és 
la biodiversitat. La conclusió és que, si mirem les dades a 
seques, el moment és molt complicat, sens dubte.

Jose Luis de Vicente | Davant d’un escenari tan complex, 
potser cal pensar en els relats que fem servir per explicar 
aquesta situació. Analistes com Alex Steffen, que diu que 
ens trobem en un període transapocalíptic, o l’escriptor 
de ciència-ficció William Gibson, insisteixen a abandonar 

la idea de la fi del món entesa com una catarsi col·lectiva 
o com una única gran catàstrofe que fa impossible la vida 
de tothom. Més aviat, ens trobem en una renegociació 
permanent d’un món cada cop més apedaçat, fragmentat 
i menys estable, mentre mirem de preservar un estat de 
percebuda normalitat que cada cop és més difícil de sos-
tenir. Potser es tracta de deixar de pensar aquesta lluita 
com una qüestió que es resol amb una solució definitiva, 
però això no ens pot portar a abaixar els braços davant 
d’una apocalipsi inevitable i que impacta per igual arreu 
del món. Aquesta no és la realitat. La crisi climàtica és un 
gran potenciador de desigualtat i un gran generador de 
fragilitat en els sistemes (humans i naturals) i en les infra-
estructures en tots els aspectes. Només cal que tinguem 
presents les diverses disrupcions dels sistemes globals que 
ja hem viscut, des de la pandèmia a les crisis en la cade-
na de subministraments. Les costures del món i l’ordre 
generat per l’estatus del liberalisme en els darrers trenta 
anys, entre altres coses, estan començant a fragmentar-se 
i trencar-se. Segons l’últim informe de l’IPCC, ja vivim en 
la realitat d’un planeta en crisi climàtica. Si som realistes, 
aquest és l’escenari en què transcorrerà la resta de la nos-
tra vida i del segle XXI. De manera que és urgent produir 
noves maneres d’explicar com és viure en aquest món dels 
1,5 graus o més. 

Yayo Herrero | Absolutament: aquesta necessitat exis-
teix i és crucial. Sobretot perquè la mirada apocalíptica 
que percep una mena d’Harmagedon, un esclat que es 
produeix i davant del qual no es pot fer res, no s’ajusta a la 
realitat. El procés de superació dels límits biofísics del pla-
neta (en terrenys com el canvi climàtic o la pèrdua de bio-
diversitat) prové d’haver forçat la innovació de la trama de 
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la vida, que és una trama autoorganitzada i que es trans-
forma a altres ritmes. Cal pensar, però, que aquests canvis 
no seran tan ràpids com es vaticina, i que obren esquerdes 
i altres possibilitats. Hi ha diversos biaixos en la mirada 
apocalíptica. És una forma molt patriarcal d’entendre el 
col·lapse dels sistemes socioeconòmics i també és tremen-
dament antropocèntrica, perquè entén l’esclat com un fe-
nomen que succeeix fora de nosaltres. A més, també té un 
marcat caràcter etnocèntric, vist que ja hi ha moltes vides 
col·lapsades. A les persones del poble maputxe el col·lapse 
els va arribar fa cinc-cents anys i, com diuen, continu-
en resistint. El que s’anomena col·lapse, o el que s’amaga 
rere aquesta visió d’un esclat davant del qual no tindrem 
temps de reacció, sol caminar sobre un biaix blanc, etno-
cèntric, occidental i capitalista que impedeix crear altres 
narratives diferents. Ara bé, quan aterrem les mirades 
sobre la crisi ecosocial a la vida quotidiana, descobrim que 
s’obren moltes possibilitats diferents. Possibilitats sobre 
com podem mirar el present i el futur i, sens dubte, també 
el passat, ja que no hi ha imaginació possible sense me-
mòria i sense reconeixement del present. Saber narrar tot 
això és molt important, però costa. No sé si has vist la sèrie 
Colapso... jo al tercer capítol vaig dir: «Prou!». Des del punt 
de vista de l’activisme ecologista trobo molt nociu posar 
davant de la gent un futur de lluita de tots contra tots que 
ignora la possibilitat de buscar repertoris d’ajuda mútua o 
les possibilitats de tenir vides dignes i felices en marcs de 
canvi i potencialment catastròfics. Coincideixo que hem 
de buscar altres narratives, perquè insisteixo que, a més, 
n’hi ha moltes que no s’ajusten a la realitat.

Jose Luis de Vicente | Trobo que aquesta idea és molt 
important: que entre les runes també hi pot haver la 
felicitat. El col·lapse suposa que en la descomposició de 
la nostra manera de viure, potencialment només hi ha 
decadència, només hi ha una lluita mil·límetre a mil·lí-
metre per la supervivència bàsica. És necessari donar més 
complexitat a aquest relat. Cal començar a reconèixer que, 
senzillament, aquí un altre món no només és possible, 
sinó que és segur. La realitat és que, en moltes de les seves 
condicions i paràmetres, aquest món no es perllonga-
rà i els altres mons que emergiran també tenen a veure 
amb teixir una altra manera d’imaginar-los. En canvi, en 

cada front de negociació política topem amb la sensació 
permanent d’oportunitat perduda, d’un doble llenguatge 
desesperant, cosa que sempre ens impulsa cap a la posició 
del «tot està perdut». En aquests moments és important 
entendre que, políticament, l’apocalipsi resulta molt poc 
útil, atès que no genera cap capacitat de resposta. I, a més, 
això no és un tot o res, sinó que cada desè de grau compta.

Yayo Herrero | Sí, per a mi és clau entendre que entre 
els enderrocs i en les runes sorgeixen també possibilitats 
de vida bona. És més, pensar que davant d’una situació ca-
tastròfica el que sorgeix és una baralla del tots contra tots 
és un relat hegemònic que no es compleix gairebé mai. En 
el seu llibre A Paradise Built in Hell (en castellà, Un paraíso 
en el infierno), Rebecca Solnit mostra amb una profusió de 
dades formidable que el que exploten són dinàmiques de 
vida comunitària i noves formes de solidaritat amb què 
s’adquireix un increïble sentit vital, una mena de liminali-
tat i de salt en consciència comunitària. A més, ens fa sen-
tir molt bé, perquè estem preparats per complaure’ns amb 
el plaer dels altres i també per patir amb el patiment aliè. I 
d’aquí sorgeixen oportunitats per poder fer les coses d’una 
altra manera, com quan després de la pandèmia molta 
gent no s’ha incorporat a feines de merda, intuint que hi 
ha altres maneres d’organitzar-se que no passen per la di-
nàmica de l’explotació. N’hem extret molts aprenentatges 
i també n’extraurem de coses que encara han de passar. 
Crec que una part important de la política, la cultura i 
l’activisme consisteix a estar preparats perquè, en això 
que passarà, sigui més fàcil que sorgeixi la cooperació que 
la lluita del tots contra tots. El discurs de l’apocalipsi i del 
«no hi ha res a fer» no només és inútil políticament: tam-
bé és fals. Recordo ara un company d’Ecologistes en Acció, 
el Santiago Martín Barajas, criticat molts cops perquè la 
seva opció ecologista és purament conservacionista, que 
sempre diu: «Lluito per salvar cada vall i cada riu, perquè 
cada vall i cada riu que no es destrueixi són possibilitats 
de vida futura i present». No és igual que es destrueixin 
entorns, no és igual el que passa a petita escala... Hi ha les 
bases de la construcció d’utopies futures.

Jose Luis de Vicente | És una qüestió que en l’altre 
gran àmbit de la crisi ecològica, la crisi de biodiversitat i 
l’extinció d’espècies, es revela de manera molt clara: quan 
desapareix una espècie s’esvaeix literalment tot un món 
i tota una manera de ser al planeta. La lluita per preser-
var cadascuna de les coses que podem arribar a perdre té 
un valor que excedeix les mesures o un vulgar compte de 
resultats. Ara bé, molts cops operem en aquestes lògiques, 
per exemple, calculant quantes tones de carbó s’emeten... 
sembla com si aquestes mètriques continuessin protegint 
aquest sentit d’objectiu assolit o no i aquest marc d’èxit o 
fracàs.

El discurs de l’apocalipsi i del  
«no hi ha res a fer» no només és 
inútil políticament: també és fals.
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Una transició ecològica justa... 
Per on comencem?

Jose Luis de Vicente | Hi ha una qüestió que em fascina 
per les implicacions filosòfiques i polítiques que té: les 
diverses velocitats a què vivim, que operen en escales de 
temps diferents. Aquesta crisi avança a dues velocitats 
molt diferents. D’una banda, vivim a mig camí entre dues 
eres geològiques, amb un peu en cadascuna, i aquesta 
posició força la distància entre el que passa en l’experi-
ència del temps humà, en aquestes unitats d’uns vuitan-
ta anys del temps vital, davant de les enormes escales de 
milers d’anys de les edats del planeta. Sumat a aquesta 
tensió temporal, trobem que des de l’acció humana hem 
generat impactes amb implicacions a molt curt termini i 
que hem d’actuar en uns temps més o menys curts o els 
canvis afectaran moltes generacions futures. Sembla que 
hem de desenvolupar tant una visió filosòfica com una 
acció política que reconciliï el 2030 amb el 2100, tenint en 
compte que el 2030 ja és aquí. És el present immediat i per 
a aquest horitzó ens hem fixat uns objectius molt ambi-
ciosos. Com sol dir Timothy Morton, el canvi climàtic és 
un fenomen massa ràpid i alhora massa lent: sabem que 
té implicacions que nosaltres podem experimentar, però 
alhora succeeixen en unes escales que excedeixen la nos-
tra capacitat com a humans per percebre-les. Així doncs, 
resulta que ens cal un pla polític que reconegui la neces-
sitat de canviar moltes coses i de fer-ho molt de pressa, 
perquè cada any compta. Que ho fem a deu, vint o trenta 
anys vista pot tenir implicacions transgeneracionals. 
Seguint amb l’Acord de París, hem d’adquirir uns compro-
misos per al 2100, estenent el nostre espai de responsabili-
tat política a vuitanta anys vista, actuant en una escala de 
temps i amb un compromís transgeneracional que és del 
tot nou. Des de la perspectiva política i de l’activisme, em 
pregunto com reconciliem aquestes velocitats.

Yayo Herrero | Abordes un tema crucial. La crisi 
ecològica la solem analitzar amb dades territorials o 
d’atmosfera, però és, sobretot, una crisi de xoc entre 
diferents temporalitats. Els temps per a la vida, de 
vegades, són molt llargs i escapen a la dimensió d’una 
sola vida humana, però és que en altres moments són 
temps absolutament vertiginosos. Recordem l’erupció 
del volcà de La Palma, que va canviar la configuració i la 
fisonomia d’una illa en dos mesos, en comptes d’un procés 
que sol durar milers d’anys. A tota hora es combinen els 
dos ritmes. D’altra banda, tenim la dimensió cíclica (els 
cicles de les estacions, del dia i la nit...) que xoca amb 
les mirades generades per les cultures més liberals, més 
occidentals. És a dir, tenim un xoc entre els temps de 
l’economia i la producció davant dels temps de la vida; i 
cal que ens fixem també en com ha canviat aquest aspecte. 
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En el passat, quan es començava a construir una catedral, 
tothom era conscient que no en veuria el resultat final, 
i probablement els seus fills i nets tampoc. En canvi, ara 
com ara, al món occidental gairebé ningú no vol abor-
dar un procés el resultat final del qual no veurà. L’horitzó 
amb què funcionem és el d’aquests vuitanta anys de la 
pròpia vida; i de vegades fem servir unes lògiques encara 
més curtes. Ara bé, tot plegat es complica encara més amb 
l’horitzó polític, que és de quatre anys o fins i tot més curt, 
perquè els sis mesos previs a les eleccions i els inicials són, 
a la pràctica, gairebé inoperatius. Resulta que es pretén 
afrontar aquest problema amb una lògica de dos anys 
i mig sense garantia de continuïtat i amb la necessitat 
de vendre un producte (per parlar sense embuts) que ha 
d’arribar a tantes persones com sigui possible. És clar, en 
aquest esquema les dificultats són enormes i aquest xoc 
temporal resulta absolutament clau.

Jose Luis de Vicente | Exacte; a més no tan sols no ha 
passat sempre, sinó que en l’actualitat tampoc no succeeix 
en totes les cultures...

Yayo Herrero | És clar, aquest xoc temporal està alimen-
tat per la configuració d’un subjecte polític individual, 
producte d’aquesta fantasia de la individualitat, que fa 
molt difícil mirar i projectar cap al futur i conèixer des 
del passat. Tanmateix, és una característica que no tenen 
tots els pobles. Per exemple, pensem en la Confederació 
iroquesa, amb les seves polítiques per a les set generacions 
i en com algunes estructures comunitàries de pobles ori-
ginaris continuen mantenint aquest enfocament. Per això 
crec que, en primer lloc, necessitem desenvolupar una res-
ponsabilitat transgeneracional que no existeix: es tracta 

tant d’un procés polític com cultural. La qüestió és que 
no només concerneix les generacions futures, els nostres 
besnets o rebesnets, sinó que les persones migrants que 
s’aglomeren a les tanques frontereres ja són població pre-
sent. Vull dir que el repte dels moviments migratoris i de 
la gent que s’empobreix a passos de gegant és clau, i que 
abordar la crisi ecològica és indissociable de protegir les 
condicions de vida de la gent. Si només funciona el primer 
punt, podem caure en dinàmiques ecofeixistes; mentre 
que si només prospera el segon, no resolem els problemes 
de sostenibilitat. Tots dos han d’anar de la mà.

Jose Luis de Vicente | Sí, el que ens falta construir és 
no només una solidaritat compartida amb els més febles, 
sinó una mena de transacció intergeneracional que ja és 
urgent, no per d’aquí a cinc o sis generacions, sinó per a 
la següent. Llavors, entrant ja en l’àmbit de la voluntat 
política, tot això es trasllada als Green New Deal, que estan 
molt reclosos en l’àmbit del neoliberalisme o, en el millor 
dels casos, en l’imaginari socialdemòcrata. Potser en po-
dem començar a descriure les característiques i a pensar 
sobre les seves limitacions, tenint en compte on volem 
anar i la velocitat a què cal anar, situant la dimensió tem-
poral, de nou, com una variable important...

Yayo Herrero | Considero que els Green New Deal han 
sigut un avenç important. No oblidem que fa deu anys 
estàvem mirant de convèncer que el canvi climàtic era 
veritat, no a Trump o Bolsonaro, sinó a professors uni-
versitaris. Els economistes sortien de la universitat sense 
haver-se assabentat que el planeta tenia límits. Per tant, 
l’avenç que s’ha produït en l’agenda política és nota-
ble. Ara no discutim temes lligats al negacionisme de 
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la crisi, sinó que debatem sobre com s’aborda aquesta 
qüestió. Antonio Turiel diu que hem passat del negacio-
nisme al «negocicionisme». Llavors, què passa? Un dels 
problemes és que es parla d’un consens científic i polí-
tic que no existeix. El que estan dient des de l’IPCC o des 
de la Universitat de Leeds, la de Harvard o l’ICTA-UAB 
és que el càlcul d’escenaris que fa l’Agenda Verda euro-
pea és inviable físicament si el que es pretén és satisfer 
les necessitats de tothom. Només és viable si sosté les 
necessitats de sectors de privilegi i deixa als marges de la 
vida altres sectors de la població. La realitat és aquesta. 
Perquè aquestes agendes no deixin ningú enrere, haurien 
d’assumir l’inevitable decreixement de l’esfera material 
de l’economia. És a dir, vulguem o no, farem servir menys 
energia, minerals i aigua, perquè n’hi ha una quantitat 
limitada, no en tindrem més. A partir d’aquí, cal plantejar 
polítiques que apuntin a la suficiència, al repartiment, al 
principi de precaució i a la cura com a vectors principals. 
Tant en la Llei d’estrangeria, com en la reforma laboral, en 
la Llei d’habitatge o en els models productius, cal posar el 
focus en com se sosté la vida dins d’aquest decreixement 
inevitable de l’esfera material de l’economia. En canvi, 
trobem polítiques que xoquen entre si. Per exemple, es diu 
que s’ha de fer una transició del cotxe de motor de com-
bustió a l’elèctric, però és que no calen grans càlculs per 
adonar-se que no és possible. Fent quatre números ja es 
veu que el liti que necessita un cotxe elèctric multiplicat 
pel nombre actual de cotxes de motor de combustió dona 
de resultat el doble de les reserves mundials de liti. Però 
és que a més també es vol fer servir liti per a aerogenera-
dors, plaques solars i per a la innovació digital. Tot això no 
se sosté sobre les tones de recursos que hi ha. La política 
pública n’ha de ser conscient (o potser n’és conscient i 

ho passa per alt...). Des de l’activisme hem d’aconseguir 
introduir també aquest tema en les agendes. Per exemple, 
Fridays For Future suposa un revulsiu brutal, tot i que és 
dur veure nois i noies entre quinze i vint anys increpant 
la generació dels seus pares dient-los: «Us trauríeu el 
menjar de la boca per nosaltres i ho sabem, però en aquest 
moment és tan forta la desconnexió de les coses materials 
que us resistiu a deixar el cotxe». Dic les coses més planes 
i sé que no és una qüestió de responsabilitat individual, 
però costa assumir-ho.

Jose Luis de Vicente | Sens dubte, Fridays For Future ha 
suposat una ruptura en el terreny cultural i en l’imaginari 
polític. Gairebé afirmaria que ha estat l’únic moviment 
que ha canviat les peces al taulell, dient que tot el que no 
sigui un pacte intergeneracional és una guerra interge-
neracional. I cal posar-ho sobre la taula com la realitat en 
què ens trobem, i superar aquesta lògica segons la qual el 
canvi té un cost i només és possible un cert nivell de canvi 
en uns períodes de temps assumibles. Cal superar aquest 
tipus de pragmatisme polític en què se situen tots els go-
verns occidentals, que bàsicament és el de comprar el re-
lat, però assumint un nivell de transformació molt limitat 
en els paràmetres econòmics i socials.

El liti que necessita un cotxe 
elèctric multiplicat pel nombre 
actual de cotxes de motor  
de combustió dona de resultat  
el doble de les reserves mundials  
de liti.
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Yayo Herrero | També s’ha produït una infantilitza-
ció de les nostres societats... per això és tan important la 
irrupció de Fridays For Future i veure gent tan jove que 
mira al futur (i al present) expressant com li agradaria  
que fos i posant tota l’energia per intentar canviar el rumb 
en què avancem. Em refereixo que quan van aparèixer 
notícies sobre l’aturada de les cadenes de subministra-
ment globals es van publicar articles que es preguntaven: 
«Què cal fer perquè la gent no senti ecoansietat?». És com 
si es busqués l’ansiolític per eliminar la incertesa, la por o 
l’angoixa sobre situacions que són angoixants de debò. Ens 
sorprèn que hi hagi tants problemes de salut mental, però 
es pot estar sa en un món tan absolutament malalt? Que 
potser els trastorns no són una resposta sana a condicions 
de vida inacceptables?

Jose Luis de Vicente | Hi ha fins i tot un fenomen pitjor, 
generat per part de certs blocs de l’esquerra, que és as-
senyalar l’ecoansietat com una forma de privilegi, pro-
duint una tensió absurda en dir que qui es preocupa per 
aquestes escales de temps és perquè té el dia a dia resolt i 
no té preocupacions més urgents. Em posen molt nerviós 
aquestes respostes que contraposen el final de mes amb 
la fi del món... És la mateixa tensió que hi va haver amb 
l’explosió de les «armilles grogues» a París. El que volen 
dir, en realitat, és que aquestes aspiracions ecologistes són 
coses de gent de casa bona. Crec que no anem enlloc sense 
reconfigurar aquestes dues relacions, sense entendre que 
l’ecoansietat és part de la precarietat moderna.

Yayo Herrero | És que hi ha moltes dimensions de 
l’ecoansietat. Quan a algú li tallen la llum a casa s’en-
fronta a una terrible angoixa i resulta que aquest recurs 
bàsic, aquest dret humà, es veu limitat per les dinàmiques 
d’aclaparament d’un bé que, a més, declina. Al capda-
vall, el tema és que els éssers humans som radicalment 
dependents de coses que procedeixen en últim terme de 
la natura i també dependents d’altres persones. Tanma-
teix, hi ha un procés de desconnexió brutal amb aquesta 
materialitat de la vida, que es tradueix en una precarietat 
màxima per als sectors més vulnerats i empobrits, tant 
dins com fora de les nostres fronteres. I en els sectors més 

privilegiats que ara pateixen ecoansietat es pretén tractar 
com una reacció anòmala, com un fenomen que fins i tot 
no existeix. Una cosa és no complaure’ns amb el dolor ni 
pretendre generar por, però una de molt diferent és no 
acompanyar i no visibilitzar com a normals les situacions 
d’angoixa produïdes per viure en una societat que se’n va 
en orris si no fem res.

Distopies, futurs desitjables 
i decreixement

Jose Luis de Vicente | Com dèiem abans, ni l’«apocalip-
tisme» ni el distopisme no ens serveixen, perquè són po-
líticament inútils, científicament inexactes i pobres en la 
capacitat per crear imaginaris emancipadors. Fora d’això, 
però, un dels pocs imaginaris que s’ha anat consolidant 
són una sèrie d’utopies verdes urbanes que es nodreixen 
dels pòsits de la socialdemocràcia i també dels Green New 
Deal. Serien unes ciutats ecosostenibles i comunitàries 
formades per horts urbans, gent en bicicleta i redissenya-
des amb estratègies de reruralització. Ara bé, potser per la 
meva tradició vinculada a imaginaris de la ciència-ficció, 
crec que el poc que podem assegurar sobre el futur és que 
serà estrany. És a dir, aquests imaginaris no es desplegaran 
en direccions úniques, sinó més aviat de forma híbrida i 
fragmentada. El futur no serà decreixentista o accelera-
cionista, sinó totes dues coses. I no serà postcatastròfic 
o nodrit per una acceleració tecnològica, sinó totes dues 
coses. La veritat és que no sé fins a quin punt es pot re-
clamar la paraula utopia com una eina útil, però sí que és 
necessari imaginar futurs desitjables. I, per descomptat, en 
l’àmbit de l’art, del disseny especulatiu o de l’arquitectura 
s’estan creant moltes narratives interessants. La qüestió 
és que quan ens preguntem de quina manera som capaços 
d’imaginar el futur, ens assalten diversos marcs que es 
van consolidant, com el capitalisme verd, el decreixement, 
diferents formes d’acceleracionisme, l’extincionisme o 
relats molt apocalíptics. I en aquest punt m’interessa molt 
la teva posició, adscrita al decreixement, i m’agradaria 
saber quines són les teves certeses sobre aquests escenaris 
de futur i com creus que aterren sobre contextos socials 
concrets, que és el més difícil d’imaginar...

Yayo Herrero | Sí, començo aclarint que per a mi el 
decreixement no és una proposta política o una ètica. 
Per a mi el decreixement és una dada. Només parlo de 
decreixement per referir-me a la inevitable reducció de 
l’esfera material de l’economia. És a dir, menys liti, menys 
platí, menys coure, menys petroli, menys carbó, menys gas 
natural i a més, menys territoris que ens resultin familiars, 
perquè en efecte, el futur serà molt estrany. Hi ha molts 
territoris —com explica la pagesia— on el coneixement 

El futur no serà decreixentista o 
acceleracionista, sinó totes dues 
coses. I no serà postcatastròfic 
o nodrit per una acceleració 
tecnològica, sinó totes dues coses.
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generat ha anat lligat al seu funcionament, sabent què 
calia sembrar i quan, on i al costat de què calia sembrar 
cada cosa, etc. Tota aquesta relació entre sabers i territori 
s’està ensorrant i desvertebrant, i caldrà aprendre de nou 
a través de la prova i error, com ha après la humanitat al 
llarg de la història. Llavors, quan parlo de decreixement 
és per constatar la reducció material que afecta tots els 
éssers humans en la construcció del seu metabolisme 
social. Viurem amb menys materials i amb menys energia. 
És un punt que, mentre la llei de l’entropia no sigui fal-
sada, resulta irrebatible. Davant d’això, la meva aposta, i 
aquesta sí que és una posició ètica i política, és que ens en 
sortim amb la major generació de felicitat possible i sense 
deixar ningú enrere. I lluny de la voluntarietat indivi-
dual o el sacrifici amb què de vegades opera el 
decreixement entès com a ètica, el que 
tenim són conflictes ineludibles amb 
tota aquella gent que aclapara el 
que no li correspon. Antiga-
ment, d’aquest conflicte se’n 
va dir lluita de classes i ara 
en podem dir com sigui, 
però és un conflicte real. 
Crec que és més interes-
sant políticament parlar 
de suficiència, apel·lant 
a garantir que tothom 
tingui prou recursos. Hi 
haurà qui en necessitarà 
més, perquè és real que 
hi haurà qui en necessi-
tarà més i qui podrà viure 
amb menys.

Jose Luis de Vicente | Sí, també 
crec que el decreixement com un 
pla organitzat té molts problemes: 
entre altres, tanca la possibilitat d’inventar 
noves maneres de viure, perquè ja estan predefinides en la 
renaturalització i la reruralització i per un imaginari no sé 
si preindustrial, però sí una mica pastoral. Però és que no 
tothom vol viure de la mateixa manera i a més, un món de 
nou mil milions d’habitants el 2050 és molt diferent d’un 
de dos mil cinc-cents milions el 1950. Francament, no tinc 
una certesa enorme sobre quina és l’aposta, fins i tot pen-
so —com sol passar en aquests casos— que tothom té una 
mica de raó. Assumeixo, és clar, la disminució de l’esfera 
material, però això no sempre ha d’anar lligat a renúncies 
o a una precarització accelerada. Pensem en la mobilitat. 
Per exemple, si aquesta herència del segle XX vinculada a 
la unitat familiar, l’automòbil, se segueix plantejant com 
a model no és perquè sigui ni de bon tros la millor solució 
als problemes de mobilitat, sinó pel seu pes en l’economia.

Yayo Herrero | Crec que és obvi que no és la millor 
solució, però molta gent sí que viu el fet de deixar el cotxe 
com una renúncia...

Jose Luis de Vicente | Sí, però qualsevol que viu aquesta 
experiència personal pot entendre i assumir una anàlisi 
que en models de mobilitat és molt clara: una bèstia de 
gairebé dos mil quilos de pes i que el 90% del temps està 
aturada i només es fa servir com a màxim quaranta o 
seixanta minuts al dia difícilment pot ser la millor solució. 
Aquest nivell d’ineficiència el pot entendre qualsevol. 
D’altra banda, també hi ha algunes dades positives, com 
per exemple, que s’estan venent moltes més bicicletes 
elèctriques que cotxes elèctrics. I en aquest punt tro-

bem un espai força transversal, assumible per 
decreixentistes i per defensors d’una eco-

nomia digital, com és el fet de passar 
d’una economia de productes a 

una de serveis. Uns i altres com-
parteixen que s’incrementa 

l’eficiència cada cop que es 
pot eliminar un producte  
i convertir-lo en un 
servei i, a més, aquesta 
economia basada en 
serveis —que des del 
punt de vista material 
és més eficaç— pot 
operar en una lògica 

capitalista, per tant, és 
tremendament trans-

versal. Sí que hi ha altres 
qüestions que em generen 

més dubtes, com l’escepticisme 
constant respecte a la tecnolo-

gia. No nego que és una temptació 
permanent recórrer a la tecnologia com 

a agent salvador. Sempre penso en el ma-
teix exemple: en un debat electoral del Partit Republicà 
durant la candidatura de Trump, Jeb Bush, quan li van 
preguntar pel canvi climàtic, va respondre que la solució 
l’estava inventant un jove en algun garatge en aquells mo-
ments. Ara bé, la posició oposada a l’escepticisme absolut 
trenca tota possibilitat d’imaginar objectes o sistemes 
que avui no tenim. Accepto per exemple l’argument d’un 
preudoacceleracionista com Benjamin Bratton, quan diu 
que qualsevol solució requereix un pla macro a escala 
global. Bratton atorga molta importància a aquest àmbit, 
el de la planetarietat, que d’alguna manera prolonga la 
idea d’un internacionalisme que en bona part hem perdut. 
De fet, el canvi climàtic, tot i que no el podem experi-
mentar per complet a escala personal, sabem que existeix 
gràcies a una macroestructura de computació planetària. 
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El problema de la fe tecnològica 
són els discursos de «quedeu-vos 

tranquils, no us mogueu, ja ho està 
inventant algú en un garatge».

Tenim el món inundat de sensors que poden recollir infor-
mació i que generen models que poden afirmar veritats. 
I és que ¿hi hauria canvi climàtic detectable en un món 
sense computació planetària a gran escala? Llavors, ¿per 
què hauríem de tallar cap d’aquests camins que ens poden 
portar a intervencions tecnològiques que sí que creen 
nous escenaris desitjables? Des de la biologia sintètica 
amb bacteris que devoren plàstics o des de la computació 
quàntica per enfocar el problema des de nous angles. Soc 
conscient que tot plegat ens aboca molt de pressa a relats 
de ciència-ficció que poden ser complaents, però també 
crec que es tracta d’agents polítics que no podem des-
plaçar.

Yayo Herrero | Sí, sí, jo també ho crec. Debatria la 
formulació que en el seu moment plantejava Lovelock, 
aquesta idea que el conjunt de la biosfera i dels sistemes 
vius és una mena de supermàquina de computació...

Jose Luis de Vicente | La hipòtesi Gaia...

Yayo Herrero | Sí, però Lynn Margulis va anar més enllà 
i plantejava, no tant un model computacional, sinó un mo-
del d’autopoesi i d’autogeneració basat, a més, en dinàmi-
ques relacionades amb la simbiogènesi i la cooperació.

Jose Luis de Vicente | Bratton, però, no ho diu tant en el 
sentit de Lovelock, sinó que apunta que la principal arma 
que té la comunitat científica global per generar els infor-
mes de l’IPCC és la computació planetària interconnec-
tada a gran escala, és a dir, la possibilitat d’agregar dades 
de moltíssima resolució en molt poc temps sobre l’escala 
planetària.

Yayo Herrero | Sí, és innegable. Per situar-ho bé,  
crec que la tecnologia és condició necessària per resoldre 
el problema i intentar sortir-ne amb els criteris que 
plantejàvem. Ara bé, trobo més problemàtic que no 
s’assumeixi que malgrat que és una condició necessària, 
no és una condició suficient. El problema de la fe 
tecnològica són els discursos de «quedeu-vos tranquils, 
 no us mogueu, ja ho està inventant algú en un garatge». 
Necessitem, probablement, el que algú estigui inventant 
en un garatge, però necessitem també mesures de 

redistribució de la riquesa i de justícia. D’altra banda, em 
criden molt l’atenció algunes propostes que venen des de 
l’esfera purament tecnològica. Per exemple, segueixo amb 
fascinació tot el discurs d’Elon Musk, perquè de veritat em 
fascina com explica les coses. Hi ha un relat brutal de fons 
quan explica la terraformació de Mart en el seu manifest. 
Diu que dins d’un segle, un milió de persones podrien 
viure a Mart sota una cúpula per suportar les radiacions 
i les temperatures de seixanta graus sota zero. I ho farien 
conreant els seus propis aliments i reciclant la seva femta. 
És a dir, resulta que la promesa consisteix a donar per 
perdut el que tenim aquí per fer desitjable un futur en 
què viurem a Mart sota una cúpula fent de permacultors: 
just l’opció de vida que aquí i ara està sistemàticament 
desvalorada perquè, es diu, és com tornar a les cavernes! 
Resulta una bogeria pensar que la línia de progrés passa de 
les coves d’Altamira a les coves a Mart sense més solució...

Jose Luis de Vicente | Exacte... Un gran salt endavant per 
fer-ne un altre enrere...

Yayo Herrero | A més, una gran promesa per a un milió 
de persones, i què passa amb els 7.800 milions de persones 
restants? En fi, en tots els àmbits fa falta tecnologia, també 
en l’agroecologia, i per descomptat, hi ha determinades 
mirades de la biologia sintètica que són interessants. No 
s’ha de descartar cap via d’activació de la imaginació per 
resoldre els problemes. Això sí, sempre que tinguem en 
compte com funciona la trama de la vida i sense oblidar 
que aquest procés que ha prosperat durant més de 3.900 
milions d’anys mostra algunes regularitats importants.

Jose Luis de Vicente | Aquesta màxima que has esbossat, 
segons la qual tots els fronts són condició necessària però 
no suficient, s’aplica absolutament a qualsevol àmbit que 
tractem, sigui quina sigui la perspectiva. El problema és 
que de vegades no en som prou conscients perquè la mag-
nitud de l’empresa és tan immensa que resulta molt difícil 
copsar-la, però aquesta és la dimensió del repte a què ens 
enfrontem.

Yayo Herrero | Potser necessitem molta més humilitat 
epistèmica i assumir que sempre ens aproximem a les 
coses de manera parcial i incompleta.⚫ 
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Tal com mostra l’evolució del capitalisme 
espanyol, les elits politicoempresarials 
han aconseguit fer fortuna amb l’expansió 
global de «les nostres empreses», gràcies 
al suport dels aparells estatals.

Amb la pandèmia, ha tornat l’estat. El neoliberalisme és 
mort, les polítiques d’austeritat se n’han anat i les insti-
tucions estatals recuperen la seva intervenció decisiva en 
l’economia. Segons la visió dominant del relat neoliberal, 
comprat no poques vegades per les organitzacions de l’es-
querra social i política, durant les quatre darreres dècades 
l’estat hauria anat reduint al mínim la seva participació 
en la majoria dels aspectes que regulen la vida en societat, 
limitant el seu paper, bàsicament, a reforçar la repressió 
i el control social. De manera que ara, en el marc de la 
«reconstrucció» postpandèmica, l’estat reapareixeria per 
recobrar el protagonisme perdut, apostant per reactivar 
l’economia de la mà del sector privat i pilotant la transició 
del model productiu cap a una economia verda i digital. 
En realitat, l’estat sempre hi ha sigut.

Fins a arribar a aquest punt de la història, l’estat no ha 
deixat d’operar com el motor principal per a l’expansió de 
les grans empreses. Al llarg del segle XX, els estats centrals 
van desenvolupar un paper fonamental per impulsar una 
constitució econòmica global per blindar els interessos del 
poder corporatiu davant dels drets de les majories socials. 
Després de l’esclat de la pandèmia i l’aturada de les cade-
nes globals de valor, a més de seguir reforçant tota aques-
ta arquitectura jurídica de la impunitat, l’estat es va tornar 
imprescindible perquè, directament, no se n’anés en orris 
el sistema economicofinancer. Les injeccions de liquiditat, 
les subvencions de les despeses laborals, els préstecs a fons 
perdut i la socialització de les pèrdues empresarials han 
estat determinants perquè no es produeixin fallides en 
cascada.

I així continuarà en els pròxims temps, perquè les expec-
tatives de creixement i acumulació de les grans corpora-
cions i de fons d’inversió transnacionals es basen, pre-
cisament, en el fet que continuï girant la roda d’aquesta 
permanent transferència de recursos públics al sector 
privat. De fet, els plans de «reconstrucció, transforma-
ció i resiliència», amb què avui s’anuncia la suposada 

adaptació del metabolisme econòmic als requeriments 
que demanda la crisi ecològica, s’articulen sobre la base 
del continu rescat dels grans propietaris. Valdria més 
dir, aleshores, tornant al principi, que el mite del «lliure 
mercat» s’ha ensorrat, que els «homes de negre» esperen 
a quatre passes i que els estats mai no han deixat d’operar 
per defensar els interessos de la classe politicoempresarial 
que ens governa.

La crisi orgànica del 
«miracle espanyol»

Des dels inicis del capitalisme industrial, l’estat s’ha 
constituït com el suport principal per a l’extensió 
dels negocis empresarials. Les grans corporacions 
transnacionals no haurien pogut arribar a ser el que són 
avui sense una aliança permanent amb les institucions 
estatals. Tal com mostra l’evolució del capitalisme 
espanyol, les elits politicoempresarials han aconseguit fer 
fortuna amb l’expansió global de «les nostres empreses», 
gràcies al suport dels aparells estatals concretat a través 
de múltiples mecanismes: econòmics, polítics, jurídics i 
culturals.

Les arrels del «miracle espanyol» es localitzen en la con-
formació d’una gran aliança público-privada entre els 
principals empresaris i les altes instàncies de l’Estat. Des 
del desenvolupisme franquista fins a la «recuperació» 
després de les dues últimes crisis econòmiques, passant 
per la incorporació d’Espanya a la globalització neolibe-
ral i la internacionalització dels negocis empresarials a 
començaments d’aquest segle, l’estat ha funcionat com el 
suport politicoeconòmic ideal per a l’expansió global dels 
grans capitals. Alhora, ha corregut a auxiliar-los cada cop 
que hi havia problemes, fossin financers o diplomàtics, per 
tal de preservar la «seguretat jurídica» dels seus contrac-
tes i interessos comercials, per sobre dels impactes socials, 
ambientals i culturals.
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El neoliberalisme es va estendre a partir d’una intensa 
tasca de legislació i polítiques públiques que van 

consolidar la liberalització de l’economia,  
la reestructuració del sistema bancari, la devaluació 

de les condicions laborals i la reconfiguració 
de tot l’entramat d’empreses públiques.

Aquest win-win de les classes dominants s’inicia amb la 
dictadura de Franco, amb la qual es van aixafar dècades 
de lluites obreres i es van reposicionar els interessos de les 
elits econòmiques. Durant els primers anys de franquisme, 
caracteritzats per l’aïllament internacional i l’autarquia, 
l’estat va impulsar la industrialització mitjançant 
la creació d’empreses públiques i la nacionalització 
de companyies privades. A partir de 1959, amb el Pla 
d’Estabilització, comença el conegut «desenvolupisme»: 
s’obren les portes a la inversió estrangera i es potencien 
les mesures que conduiran a la integració d’Espanya a 
l’economia-món occidental. Essencialment, al voltant 
d’aquests tres eixos: a més de la indústria, les polítiques 
públiques d’aquella època —i de totes les èpoques 
subsegüents— van fomentar el turisme i la construcció. 
La planificació de grans infraestructures hidràuliques, 
portuàries i viàries es va sumar a l’edificació massiva 
d’habitatges, tant en les grans ciutats, per albergar la 
migració interior, com als principals nuclis costaners, amb 
el fi d’allotjar turistes i segones residències.

En la transició a la democràcia, l’estat va continuar 
operant com l’instrument principal per a la 
«modernització» de l’economia. Amb els Pactes de la 
Moncloa i les reformes econòmiques de finals dels anys 
setanta, es van anar aplicant polítiques que reforçaven 
les oligarquies nacionals en un període de gran incertesa, 
creant una línia de continuïtat amb els privilegis i les 
propietats acumulades des de la postguerra. A continuació, 
els governs del PSOE, que es van succeir entre 1982 i 1996, 
van promoure la reconversió accelerada de l’economia 
espanyola per entrar a formar part de la Comunitat 
Econòmica Europea, desmantellant la indústria i 
fomentant el sector serveis. D’aquesta manera, el 
neoliberalisme es va estendre a partir d’una intensa tasca 
de legislació i polítiques públiques que van consolidar la 

liberalització de l’economia, la reestructuració del sistema 
bancari, la devaluació de les condicions laborals i la 
reconfiguració de tot l’entramat d’empreses públiques.

Amb els governs de José María Aznar, entre 1996 i 2004, 
es van reprendre encara amb més força les reformes 
neoliberals iniciades en els governs presidits per Felipe 
González. La profunda reestructuració del sector públic 
empresarial tenia un doble objectiu: complir els criteris 
del Tractat de Maastricht, que van esdevenir la pedra 
fundacional sobre la qual es va construir l’armadura 
juridicoeconòmica amb què opera la Unió Europea des 
de llavors, i «assolir la transformació econòmica i social 
d’Espanya, potenciant el protagonisme del sector privat 
en l’activitat econòmica», tal com deia el programa de 
modernització firmat per Aznar quan amb prou feines  
feia dos mesos que havia estat investit president del 
Govern. Amb els governs del PSOE es van vendre les 
companyies estatals «poc rendibles» i es van assentar  
les bases per als processos de privatització; en concloure 
el primer govern del PP, la majoria de les grans 
empreses estatals (Endesa, Telefónica, Repsol, Gas 
Natural, Argentaria i Iberia, entre altres) havien estat 
completament privatitzades.

Les polítiques de «liberalització i flexibilització» van 
atraure una gran quantitat de capitals estrangers que 
es dirigien a l’economia productiva —atès que bona 
part del sector industrial estava en liquidació— i també 
a inversions especulatives preferentment dirigides al 
sector immobiliari, que es va revalorar a gran velocitat. 
Un cop més, va resultar decisiu el paper de l’estat, que va 
alimentar l’engrossiment de la bombolla immobiliària 
eliminant restriccions a promotores i constructores. Les 
grans infraestructures van ser el destí principal dels fons 
europeus de cohesió, els esdeveniments internacionals 
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es van desenvolupar amb càrrec al pressupost públic i 
els macroprojectes desbaratats es van promoure amb el 
suport de les institucions estatals. La maquinària estava 
engreixada financerament per la disponibilitat de crèdit 
abundant i políticament pel modus operandi que més tard 
sortiria a la llum arran de tots els escàndols de corrupció 
associats al totxo, les grans operacions urbanístiques i 
l’enriquiment personal dels responsables polítics de torn.

Gràcies a la conformació d’aquesta gran aliança 
politicoempresarial, sectors estratègics com ara les 
finances, l’energia, les telecomunicacions, la construcció 
i el turisme van passar a ser controlats per un grup 
reduït d’empreses; les quals, més tard, van expandir els 
seus negocis a altres latituds aprofitant les possibilitats 
que els brindava la belle époque del neoliberalisme. En 
aquesta «dècada daurada», que entronca amb els governs 
de Rodríguez Zapatero —tots els executius espanyols 
han considerat l’expansió internacional de les empreses 
espanyoles una «qüestió d’estat»— fins a l’esclat de la 
crisi financera, l’Amèrica Llatina va ser el destí prioritari. 
S’establia així una classe politicoempresarial renovada, 
complementària i ben relacionada amb els clans 
històrics del capitalisme familiar, que dirigiria el procés 
d’internacionalització i lideraria l’Espanya-marca fins a 
l’entrada dels fons d’inversió transnacionals amb la crisi 
financera. Sempre en sintonia amb els «polítics giratoris» 
que, fos des de les butaques a les institucions públiques o 
des dels seients als consells d’administració, es van sumar 
a recollir els dividends que aquest model proporciona als 
qui se situen al capdamunt de les estructures del poder 
politicoeconòmic.

Després del crash de 2008 i la punxada de la bombolla 
immobiliària, el desenvolupament del complex immo-
biliari-turístic-financer que havia liderat l’economia 

espanyola en les dues dècades anteriors es va desinflar 
ràpidament. I la recuperació dels beneficis empresarials 
es va sostenir a través de dues vies. D’una banda, les grans 
corporacions van reajustar les seves estratègies: van 
ampliar les operacions a altres sectors i mercats, van fer 
pressió per aconseguir la devaluació salarial, es van desfer 
dels actius de menor rendibilitat i van esprémer els rèdits 
del procés d’internacionalització. D’altra banda, el sempre 
present suport estatal va arribar de la mà del rescat banca-
ri, les exempcions fiscals, la reforma de la llei de lloguers, 
la socialització dels «actius tòxics» i l’obtenció de liqui-
ditat mitjançant les compres de deute per part del Banc 
Central Europeu. Cal afegir-hi la cascada de decrets, lleis i 
contrareformes que, durant els governs de Mariano Rajoy, 
van continuar empenyent a la baixa les condicions labo-
rals, mentre contribuïen a impulsar la reactivació d’un 
nou cicle immobiliari-especulatiu i l’atracció del turisme 
internacional.

El capitalisme espanyol, però, estava tocat en la línia 
de flotació. La posició perifèrica al sistema-món, la 
dependència estructural dels sectors turístic i immobiliari, 
la impossibilitat de recomposició de la classe mitjana 
al voltant d’un altre cicle llarg d’expansió financera, ja 
apuntaven directament a una crisi orgànica de l’Spanish 
model en acabar la segona dècada d’aquest segle. Tots 
aquests factors, a més, s’insereixen en una crisi estructural 
del capitalisme caracteritzada per l’augment de la tríada 
estancament-deute-desigualtat; la qual, per acabar-ho 
d’adobar, se superposa al declivi d’un model global de 
producció i consum, basat en la disponibilitat d’energia 
fòssil abundant i barata que ha portat fins a l’extrem els 
límits biofísics del planeta. En aquestes condicions, es fa 
materialment impossible perllongar de manera indefinida 
la lògica de creixement i acumulació. I entre tot plegat va 
arribar la pandèmia.
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La forta recessió econòmica, l’enfonsament del sector 
turístic i la frenada del cicle d’especulació immobiliària 
durant el transcurs de la crisi socioeconòmica més forta 
que ha patit Europa des de fa un segle, van acabar de 
rebentar les costures del capitalisme hispà. I de nou va 
ser l’estat, redoblant l’aposta per salvaguardar els interes-
sos de les classes dominants, que va entrar a operar com 
a garant del rescat permanent de les grans companyies i 
bancs. «Cal un nou contracte social», proclamava amb so-
lemnitat Ana Botín en la cimera empresarial organitzada 
per la CEOE el juny de 2020, i després va recalcar que era 
fonamental que poguessin assegurar-se els mecanismes 
d’extracció de riquesa: «Només donant suport a l’em-
presari i les empreses és possible tota la resta». 
Justament això, garantir els beneficis em-
presarials a costa de l’empitjorament 
generalitzat de les condicions de 
vida per a la majoria de la pobla-
ció, és el que rau sota el mantra 
de la «col·laboració públi-
co-privada» per impulsar la 
«reconstrucció» del capita-
lisme espanyol.

En aquests moments, amb 
el govern «més progressista 
de la història» encapçalat per 
Pedro Sánchez, els fons euro-
peus Next Generation apareixen 
com l’element més distintiu de les 
propostes per «sortir de la crisi». No 
és en va que aquests 140.000 milions 
d’euros que es mobilitzaran des del sector 
públic, la meitat en crèdits i l’altra meitat en trans-
ferències directes als Estats membres de la Unió Europea 
—que no seran «diners gratis», atès que impliquen un 
augment de l’endeutament estatal i una major aportació 
al pressupost de la UE—, seran una injecció fonamental 
per sostenir els comptes de resultats de les grans empre-
ses espanyoles.

Malgrat tot, no constitueixen ni de bon tros l’únic meca-
nisme de suport estatal a «les nostres empreses»: restric-
cions a la inversió estrangera per impedir que els gegants 
del capitalisme espanyol siguin adquirits a baix preu 
per transnacionals no europees; rescat dels fons i socie-
tats immobiliàries que han fet fortuna amb el negoci del 
lloguer; avals a préstecs bancaris i col·locació de pagarés 
empresarials per part de l’ICO; entrada a l’accionariat de 

companyies estratègiques a través de la SEPI; assegura-
ment dels negocis internacionals mitjançant la CESCE; es-
talvi de despeses laborals amb els ERTO; compres de deu-
te privat per part del Banc Central Europeu. Només aquest 
darrer programa del BCE té un pressupost d’1,85 bilions 
d’euros per a l’adquisició de deute sobirà i corporatiu.

Les propostes governamentals per a la «recuperació eco-
nòmica» ens teletransporten a dècades anteriors: més 
totxo, més turistes, més internacionalització empresari-
al. Les mateixes empreses que han liderat el capitalisme 
espanyol des de mitjans del segle passat són les que ara 
pretenen protagonitzar la transició energètica, la mobi-

litat sostenible, la rehabilitació d’habitatges, 
l’alimentació saludable, la digitalització 

de l’economia i la nova estratègia d’ac-
ció exterior. Les mateixes multina-

cionals que ens han dut fins a la 
crítica situació actual, cada cop 

més concentrades i centralit-
zades després dels proces-
sos de fusió que han patit i 
l’entrada de fons transnaci-
onals com BlackRock en el 
seu accionariat, són les que 
abanderen la «transformació 

i resiliència» de l’economia 
espanyola per embutxacar-se 

els fons públics i fugir endavant.

L’especialització clàssica de l’Spa-
nish model mira de ressorgir amb una 

mà de vernís verd i digital. Tot i això, no hi 
ha cap capa de pintura que pugui tapar la forma 

d’operar habitual de les companyies que lideren l’Espa-
nya-marca. Els seus impactes socioecològics ens remun-
ten també a fa vint anys. En realitat, mai no han deixat de 
ser-hi: abocament d’hidrocarburs, contaminació d’aigües 
i terres, desplaçament forçat de comunitats locals i pobles 
indígenes, criminalització i fustigació de líders socials... El 
recent vessament de Repsol al Perú és el penúltim exem-
ple del modus operandi habitual de les grans corporaci-
ons. I és l’Estat espanyol que —continuant amb aquest 
cas— després d’assegurar els crèdits bancaris concedits a 
la petroliera per a les obres d’ampliació de la refineria La 
Pampilla, origen del vessament i del desastre ecològic a les 
costes peruanes, torna a tombar-se de perfil a l’hora d’exi-
gir responsabilitats a aquestes empreses pels impactes de 
les seves operacions.



Les promeses de seguretat i benestar en aquesta fase de 
«reconstrucció» es fonamenten en la digitalització, la 
transició ecològica i, fins i tot, la «nova economia de les 
cures». En el marc del Pacte Verd Europeu, sota la superfí-
cie d’un programa de greenwashing descomunal, es tracta 
de desplegar de nou el business as usual per garantir així 
un altre cicle curt de dividends empresarials. El relat de 
les «propostes de futur per a la recuperació», malgrat tota 
la retòrica governamental, implica continuar amb la lògi-
ca d’acumulació per despossessió, expulsió i necropolítica.

A mesura que ha anat avançant la pandèmia, les possibi-
litats que s’emprenguessin reformes rellevants per evitar 
la repetició del model post 2008 s’han fet cada cop més 
remotes. La nacionalització de sectors estratègics, com 
s’ha pogut veure amb els casos de la sanitat privada o de 
l’oligopoli de les elèctriques, va passar de ser una declara-
ció d’intencions a quedar sepultada sota l’avenç de la pri-
vatització. La suspensió dels lloguers i la promesa reforma 
legal van quedar en una reestructuració del deute amb els 
grans propietaris dels habitatges i en una crescuda dels 
desnonaments. I la renda bàsica per cobrir les necessitats 
bàsiques de tota la població, en l’ingrés mínim vital. La 
proposta d’augmentar els impostos a les grans fortunes 
per contribuir al finançament de les polítiques socials, una 
primera mesura indispensable per a la justícia fiscal, no 
tan sols ha arribat a posar-se sobre la taula de l’Executiu. 
Els avenços en la pujada del salari mínim i l’eliminació 

de la contractació temporal, al capdavall, són ben poca 
cosa per afrontar l’avançament accelerat de la col·labo-
ració público-privada com a mecanisme d’extracció de 
rendes en favor de les oligarquies nacionals i el capital 
transnacional.

En aquest context, l’articulació de propostes socials i 
polítiques per transitar cap a horitzons emancipadors 
requereix que es vagin disputant i guanyant cada cop més 
espais al poder corporatiu. I la via per fer-ho possible exi-
geix enfrontar-se als vectors centrals del procés d’acumu-
lació capitalista: les elits politicoempresarials que lideren 
les grans corporacions i els fons d’inversió transnacionals. 
És aquí on les organitzacions socials es juguen les possibi-
litats d’emprendre propostes transformadores, movent-se 
entre la urgència de la resistència comunitària davant de 
l’avanç de les privatitzacions, l’exigència permanent a l’es-
tat de millores en la regulació, i la construcció d’alternati-
ves basades en l’economia solidària, de caràcter ecologista, 
feminista i anticapitalista, que, tot i que avancen, topen 
amb dificultats per fer un salt d’escala. En tot cas, davant 
d’un estat cada cop més autoritari i sotmès a la lògica 
del poder corporatiu, redistribuir la riquesa, repartir les 
feines i replantejar les bases del model econòmic, refor-
çant els processos d’autoorganització social des de la base 
sense renunciar a la disputa de certs espais institucionals, 
apareixen com les úniques claus possibles per repensar el 
futur amb criteris de justícia social i ambiental.⚫

L'ESTAT-EMPRESA
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Entrevista a Nancy Fraser 

per Tatiana Llaguno

Tatiana Llaguno | M’agradaria co-
mençar compartint una inquietud: 
la tendència a separar la qüestió 
ecològica de la qüestió econòmi-
ca o política. La manca d’un marc 
general esdevé un problema polític 
i d’anàlisi. Tanmateix, al teu treball, 
descobrim una manera de teorit-
zar el capitalisme que reconcilia 
les diferents esferes. Proposes que 
en comptes de considerar-lo un 
sistema econòmic, l’entenguem 
més aviat com un «ordre social 
institucionalitzat», en què operen 
les relacions econòmiques, però 
també un seguit de «condicions de 
fons» (la natura n’és una). Penso, 
per exemple, en l’article «Behind 
Marx’s Hidden Abode», publicat a 
New Left Review el 2014. Llavors, 
apuntaves que reduir el capitalisme 
a l’àmbit econòmic és reproduir el 
discurs economicista del sistema 
i de la teva proposta en deies una 
«concepció ampliada del capitalis-
me». Ens podries explicar en què 
consisteix aquesta nova concepció? 
I també, per què vas pensar que ca-
lia fer aquesta intervenció teòrica?

Nancy Fraser | En part, vaig fer 
aquest moviment perquè creia de 
debò que era el moment de tornar 
sobre la qüestió del capitalisme (que 
havia estat molt apartada de l’agenda 
de gran part de la teoria crítica i, fins i 
tot, d’un bon segment de l’organitza-
ció política). Arran de la crisi finan-
cera de 2008 i dels moviments com 

Occupy o els Indignats, vaig veure 
molt clar que s’estava produint una 
mena de crisi sistèmica profunda. El 
fet més important era que semblava 
que aquesta crisi no es podia abordar 
fragmentàriament: no podia haver-hi 
un grup que es dediqués a l’aspec-
te econòmic; un altre, al social; un 
altre, a l’ecològic; etcètera. L’aparició 
d’una crisi general de tot l’ordre so-
cial va provocar que un munt de gent 
tornés a parlar sobre el capitalisme i 
l’anticapitalisme; cosa que m’indicava 
que el meu instint era àmpliament 
compartit: hi havia una intuïció es-
tesa sobre la necessitat de trobar una 
manera més general de connectar 
totes les facetes de la crisi que s’obria. 
Des que vaig començar de jove com 
a activista fins a les meves reflexions 
més tardanes com a filòsofa i teòri-
ca crítica, el concepte principal per 
pensar sobre la totalitat social sempre 
ha estat el capitalisme, o sigui que 
em va alegrar molt veure que tornava. 
Ara bé, com que pensava que aquesta 
crisi era realment multidimensional i 
no es podia teoritzar només com una 
crisi econòmica (tot i que, sens dubte, 
tenia aquest vessant), vaig començar 
a pensar que calia ampliar la idea que 
teníem del capitalisme. Naturalment, 
vaig tornar a Marx (un moviment ine-
ludible per a qualsevol persona que 
vulgui pensar sobre el capitalisme). 
Tanmateix, vaig adonar-me que calia 
replantejar el relat que ens proporcio-
nava a El capital. Francament, no crec 
en absolut que el que dic en aquest 

punt és per força antimarxià o va en 
la línia de refutar Marx, però sí volia 
situar de nou la conversa, posar les 
anomenades «condicions de fons» 
més al centre. Aquestes « condicions 
de fons» —que considero que són 
la natura, l’ordre polític, el treball 
relacionat amb la dependència i amb 
la reproducció social— no es troben 
necessàriament absents en l’obra de 
Marx, però es queden en un rerefons 
i no es desenvolupen conceptual-
ment de manera sistemàtica. Marx 
entén amb claredat que el treball de 
reproducció social és essencial per a 
la reproducció de la classe obrera; que 
la natura (en el sentit de les matèries 
primeres i, fins i tot, en un sentit més 
ampli) és absolutament primordial 
per a la producció capitalista; que 
l’estat i les institucions polítiques 
són fonamentals (només cal veu-
re com es fixa en les lleis de fàbrica 
quan aborda la duració de la jornada 
laboral al volum 1); que l’esclavitud i 
el colonialisme també tenen un paper 
clau. En definitiva, entén que aquests 
elements hi són i resulten importants 
per al sistema. Ara bé, a efectes de 
l’anàlisi es concentra en l’explotació 
dels obrers assalariats en la indústria 
moderna. Crec que això va ser im-
mensament clarificador, però ara és el 
moment (potser ho ha estat sempre) 
de ressituar-ho en relació amb l’ex-
propiació permanent del treball que 
no s’exerceix lliurement i de les la-
bors reproductives, i amb la depreda-
ció contínua de la natura. 

https://newleftreview.org/issues/ii86/articles/nancy-fraser-behind-marx-s-hidden-abode
https://newleftreview.org/issues/ii86/articles/nancy-fraser-behind-marx-s-hidden-abode
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Nancy Fraser | Abans de respondre, 
vull comentar que la meva explicació 
d’aquesta contradicció troba paral·le-
lismes en les diferents dimensions 
que intento connectar. Tot i que ens 
centrem en la contradicció i la crisi 
ecològica, es pot dir gairebé el ma-
teix respecte del treball de cures, per 
exemple. Bàsicament, la meva idea 
és el que anomeno «la lògica de les 
quatre D» de la contradicció, que es 
materialitza en les nocions de depen-
dència, divisió, denegació i desesta-
bilització. Aquests quatre conceptes 
junts ens permeten pensar com fun-
ciona l’acumulació econòmica amb 
relació a les condicions de fons i com 
actua per generar una tendència a la 
crisi, un procés contradictori d’auto-
desestabilització. Tornant a la meva 
concepció ampliada del capitalisme, 
diria que el punt interessant és que 
un cop es treuen a la llum les ano-
menades condicions de possibilitat, 
es pot plantejar una qüestió que si 
no desapareix de l’agenda, és a dir: 
«Quina relació hi ha entre l’economia 
capitalista i les condicions de fons?». 

La meva resposta general és que hi 
ha una relació de contradicció, una 
relació perversa, una relació que 
instal·la una propensió a una crisi 
multidimensional, al cor del siste-
ma, a l’estructura mateix del siste-
ma. Hi instal·la una tendència a la 
crisi, no només en l’àmbit econòmic, 
sinó també en les relacions socials 
de reproducció, en la política i, per 
descomptat, en el medi ambient. Pel 
que fa al front ecològic, la idea essen-
cial és que el capitalisme delega en 
una classe formada per propietaris i 
inversors la responsabilitat d’organit-
zar la producció i, a més, enclaustra 
aquesta responsabilitat en una lògica 
d’acumulació guiada per l’obtenció de 
beneficis. El debat sobre la producció 
és, en un sentit ampli, un debat sobre 
la nostra relació amb la natura, sobre 
com es relacionen el treball humà i 
la natura (que ens inclou a nosaltres, 
però també inclou éssers i processos 

El que volia dir amb una visió am-
pliada del capitalisme era una visió 
que tingués en compte totes aquestes 
dimensions, així com les seves inte-
raccions i tendències a la crisi. Una 
visió que reconegués les separacions 
institucionals del capitalisme entre 
l’economia i les «condicions de fons». 
D’aquí que vaig proposar entendre el 
capitalisme com una institucionalit-
zació de l’ordre social. Sens dubte, cal 
conservar l’explicació de Marx sobre 
el funcionament del capitalisme com 
a ordre econòmic (la dinàmica d’acu-
mulació, etcètera), però també hem 
de connectar-lo amb les precondici-
ons polítiques, socials i ecològiques.

Tatiana Llaguno | Recentment, 
has defensat que cal anar més 
enllà de les vagues referències a la 
«humanitat» o a les «causes an-
tropogèniques» a l’hora d’abordar 
les qüestions ambientals. De fet, 
subratlles la importància de copsar 
la differentia specifica del capitalis-
me pel que fa a la relació que esta-
blim amb la natura. En el teu darrer 
article, «Climates of Capital», 
defenses que la diferència entre el 
capitalisme i altres ordres socials és 
el caràcter estructural, no acciden-
tal, del vincle entre la crisi ecològica 
i la societat capitalista. Ho podries 
elaborar més?

L’aparició d’una crisi 
general de tot l’ordre 
social va provocar 
que un munt de 
gent tornés a parlar 
sobre el capitalisme 
i l’anticapitalisme; 
cosa que m’indicava 
que el meu instint 
era àmpliament 
compartit.

no humans). Marx d’aquest nexe en 
va dir «interacció metabòlica». En 
altres paraules, la producció és fona-
mental per pensar com els humans, 
a través del treball, modifiquen la 
natura, s’hi relacionen, i es transfor-
men a si mateixos durant el procés. 
El capitalisme agafa les persones que 
s’encarreguen d’aquesta relació, que 
tenen el poder per donar-hi forma, 
que en determinen les línies bàsiques, 
i els ofereix un motiu per carregar-se 
la natura, per desempallegar-se dels 
costos de la reproducció ecològica i 
ignorar-los, per utilitzar i prendre tot 
allò que vulguin, tan de pressa com 
els plagui, per servir-se’n sense cap 
responsabilitat de restaurar-la. Per 
descomptat, a mesura que passa el 
temps, com que no s’arregla res ni es 
repara res, s’acumulen els costos de 
reproducció ecològica impagats. I, 
com és natural, amb el temps, aquests 
danys s’amunteguen. 

https://newleftreview.org/issues/ii127/articles/nancy-fraser-climates-of-capital
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Aquesta lògica ens remet a les quatre 
D. La primera D és de dependència, 
perquè l’economia capitalista (com 
qualsevol economia) depèn d’una 
relació amb la natura. Per tant, la pro-
ducció és, en primer lloc, dependèn-
cia. La segona D és de divisió, perquè 
les societats capitalistes tendeixen a 
diferenciar l’àmbit de la humanitat i 
l’economia de l’àmbit de la natura, de 
manera que sembla que no ens n’hem 
de preocupar, que la natura és una 
cosa completament separada d’allò 
que fem. La tercera D és de denegació, 
perquè l’economia capitalista renega 
de tota responsabilitat sobre el que fa, 
perquè nega el dany que produeix i es 
desempallega de la responsabilitat de 
reparar-lo. I quan ho combinem, tot 
plegat porta a la quarta D, de desesta-
bilització. El capitalisme és un ordre 
social que, per la seva lògica mateix, 
desestabilitza tota la relació entre els 
éssers humans i la natura, entesa en 

el sentit ampli, que ens inclou tant a 
nosaltres com al món no humà. Això 
és inherent, induït estructuralment. 
Al meu parer, no hi ha cap altre tipus 
d’ordre social que funcioni amb una 
dinàmica així. Hi ha una pila de soci-
etats precapitalistes i no capitalistes 
que han destrossat la natura, però no 
d’aquesta manera inherent a l’ADN 
del sistema, que no es pot corregir, 
no es pot superar sense una verita-
ble transformació dels seus fona-
ments. Aquesta és l’especificitat del 
capitalisme.

Tatiana Llaguno | A les teves 
obres, en relació amb la noció de 
«condicions de fons», hi ha la 
idea dels «enfrontaments pels 
límits», que defineixes com els 
conflictes que es produeixen per 
delimitar i reajustar les línies 
divisòries de l’ordre institucional. 
Com l’apliques per abordar els 

problemes mediambientals? Com 
visualitzes les fronteres entre els 
conflictes ecològics i els conflictes 
en altres àmbits de la vida, com 
el treball reproductiu, el treball 
expropiat i el treball explotat? 
Com intersequen entre ells i tot 
plegat com es connecta amb la teva 
crida a construir un ecosocialisme 
transmediambiental? 

Nancy Fraser | La teoria del capi-
talisme ampliada pretén elaborar 
les múltiples tendències a la crisi 
que he esmentat. Per tal de fer-ne 
una clarificació analítica, les he anat 
tractant per separat. Ara bé, cal tenir 
clar que només ha estat una forma 
d’abstracció analítica. En el món de 
debò, tot plegat està entrellaçat i la 
teva pregunta és molt útil per con-
centrar-nos en les interseccions, que 
també és la meva intenció quan faig 
servir el terme transmediambiental. 
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Bàsicament, l’argument que esgri-
meixo per defensar la necessitat 
d’un moviment transmediambiental 
s’oposa a la idea que sosté que podrí-
em dur a terme una mena de lluita 
ecologista centrada en un únic tema, 
una ecopolítica monotemàtica; una 
idea que, d’alguna manera, repetiria 
la postura del marxisme tradicional 
segons la qual la lluita de classes con-
tra l’explotació a la fàbrica té prio-
ritat, mentre que tota la resta ha de 
passar a un segon pla. 

Hi ha una tendència (i és compren-
sible, atesa la gravetat de la situació 
ecològica, atesa la urgència fonamen-
tal d’actuar) entre alguns activistes 
de l’ecologisme a dir: «Deixeu-ho 
tot i dediqueu-vos només a això». I 
m’agradaria plantejar-hi objeccions 
per dos motius diferents. En primer 
lloc, des d’un punt de vista analític, 
és impossible abstreure una contra-
dicció de les altres, totes són fruit de 
la naturalesa del sistema. La relació 
entre l’economia i la natura no ens 
explica tot el que cal saber sobre 
aquest ordre social, sinó que també 
hem de fixar-nos en com la relació 
s’entrecreua amb la relació entre 
producció i reproducció, entre l’estat i 
el mercat, entre el centre i la peri-
fèria. Com que totes aquestes peces 
estan en joc alhora, fins i tot des d’un 
punt de vista teorètic i conceptual, 
centrar-se en una únic aspecte és un 
error. A més, és un desastre des d’un 
punt de vista pràctic i polític, perquè 
no tothom està situat de la mateixa 
manera en aquest ordre social — tan 
complicat i internament diferenciat— 
que és el capitalisme. Diferents grups 
socials tenen percepcions diferents 
sobre què és existencialment allò 
més urgent. Per a la gent que viu a les 
illes baixes del Pacífic, per descomp-
tat, és la pujada del nivell del mar. En 
canvi, per a la gent que viu al cintu-
ró d’òxid dels Estats Units, en zones 
desindustrialitzades (que tot i que 
tampoc no gaudeix d’unes condici-
ons mediambientals meravelloses, 

està una mica menys exposada), 
l’experiència de la crisi és diferent: la 
crisi de feina o de reproducció social 
poden semblar més urgents. Bé, el cas 
és que, possiblement, cap d’aquests 
grups no és capaç de generar prou 
poder social per protegir-se de l’ame-
naça que consideri més alarmant. Per 
tant, és absolutament imprescindi-
ble crear una coalició molt àmplia, 
un bloc polític contrahegemònic que 
pugui fer-ho. L’activisme ambiental, 
en aquest sentit, ha de convertir-se 
en transmediambiental, per tal de 

poder unir forces amb aquells per 
qui la crisi laboral és fonamental, o 
amb aquells per qui la crisi de cures 
és primordial, o amb aquells per qui 
el racisme, els problemes relacionats 
amb la migració són cabdals. De fet, 
tots aquests elements intersequen.

Part del que intento fer en els meu 
treball és mostrar que les qüestions 
mediambientals necessàriament 
impliquen qüestions de reproducció 
social comunitària, de poder polític, 
d’imperialisme, etcètera. Una cosa 
bona del debat sobre el Green New 
Deal (més enllà del que sigui proble-
màtic en cadascuna de les versions 
específiques), és el seu reconeixement 
declarat d’articular una ecopolítica 
que es preocupi pel nivell de vida de 
la classe treballadora, per la qual una 
certa caricatura de l’ecologisme es 
presenta com la destrucció dels seus 
llocs de treball i dels seus ingressos. 

Les qüestions 
mediambientals 
necessàriament 
impliquen qüestions 
de reproducció social, 
de poder polític, 
d’imperialisme, etc.
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El Green New Deal (tot i que potser 
se centra massa en l’àmbit naci-
onal, etc.), tanmateix, intenta dir: 
«Ho podem fer d’una manera que es 
generin bons llocs de feina per a la 
gent». Aquest és un reconeixement 
de la mena d’interseccions a què em 
refereixo. Es pot dir el mateix dels 
moviments que se centren en el racis-
me mediambiental, que miren de de-
mostrar que no tothom va al mateix 
vaixell i que cal parar atenció a com la 
relació amb la natura, per a les pobla-
cions racialitzades que històricament 
han estat subjectes a certes formes 
d’expropiació i imperialisme, es reve-
la particularment perillosa i com això 
no succeeix per accident. La idea que 
hi ha darrere el transecologisme és 
vàlida també per a les lluites feminis-
tes, antiracistes, antiimperialistes. La 
clau es remunta al que considero que 
és la idea principal que hi ha darrere 
una concepció ampliada del capita-
lisme, que és l’existència de múltiples 
tendències a la crisi que entren en 
ebullició conjuntament. A més, una 
part del que pretenc és mostrar per 
què un ecologisme monotemàtic és 
un ecologisme dels rics. De la mateixa 
manera que vaig intentar palesar, en 
treballs i intervencions anteriors so-
bre el feminisme, per què un feminis-
me monotemàtic només podia ser un 
feminisme burgès.

Tatiana Llaguno | Sols dedicar-te 
tant a les anàlisis teòriques com a 
la complicada tasca de traduir les 
problemàtiques socials a l’esfera 
política. En aquest sentit, has 
defensat que l’esquerra hauria de 
distanciar-se del que has anomenat 
«neoliberalisme progressista», 
has admès els avantatges d’una 
estratègia populista d’esquerres 
i has participat de la crida a 
construir un «feminisme per 
al 99 %». Ara toca també, respecte 
a la política ambiental, escollir 
entre una varietat de tàctiques 
i estratègies. Pel que sembla, 
és imprescindible oposar-se 
a la resposta del capitalisme 
mitjançant el mercat i les finances, 
però també admetre (com va fer 
Adam Tooze en un article recent) 
que la política socialdemòcrata 
d’emergència es revela, com a 
mínim, confusa davant del desastre. 
L’esquerra titubeja entre crides 
al decreixement, Green New Deal 
i la perspectiva d’un «gran estat 
verd» (Daniela Gabor) i, fins i 
tot, propostes d’un leninisme 
ecològic (Andreas Malm). Com 
valores el debat polític actual i on 
trobes que hi ha els mètodes més 
prometedors?

Nancy Fraser | Com que conside-
ro que la contradicció ecològica està 
profundament arrelada a l’ADN del 
capitalisme, el que trobo més impor-
tant (i potser en aquest punt m’acos-
to a Mouffe, Laclau o, fins i tot, Carl 
Schmitt) és dividir el terreny entre 
les versions capitalistes i les versions 
anticapitalistes de l’ecopolítica, per 
tal d’aïllar els capitalistes verds tan 
com sigui possible o de forçar tothom 
a escollir un bàndol. Esteu a favor del 
capitalisme verd o a favor d’alguna 
mena d’ecopolítica anticapitalista? 
Penso que en major o menor mesu-
ra els corrents que has esmentat ja 
es consideren anticapitalistes. Sens 
dubte, l’ecoleninisme de Malm s’ins-
criu en aquesta categoria. Potser, el 
Green New Deal és més ambigu, però, 
almenys, la versió de Democratic 
Socialists of America té una clara in-
tenció de ser anticapitalista. Un munt 
de lluites al voltant dels moviments 
indígenes i del racisme mediambi-
ental també es consideren anticapi-
talistes, tal com passa amb les lluites 
que provenen dels moviments a favor 
del decreixement. Part del proble-
ma és que, en alguns casos, el fet de 
posar-se l’etiqueta d’anticapitalista és 
més aviat un desig, un moviment re-
tòric. Pot ser un anhel sincer, però en 
realitat no té cap connexió clara amb 
allò que significa l’anticapitalisme. 

L’activisme ambiental, en aquest sentit, ha de 
convertir-se en transmediambiental, per tal de poder 

unir forces amb aquells per qui la crisi laboral és 
fonamental, o amb aquells per qui la crisi de cures 
és primordial, o amb aquells per qui el racisme, els 

problemes relacionats amb la migració són cabdals.
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En part, em dedico a mirar d’articu-
lar un sentit sobre el que crec que 
hauria de significar. El meu desig és 
fer una proposta amb l’esperança que, 
funcioni com funcioni el procés de 
traducció, algunes persones el recu-
llin i potser reinterpretin el que fan, 
de manera que afegeixin contingut al 
terme anticapitalisme. 

Considero que, des d’un punt de vista 
estratègic, el que busquem és un bloc 
de forces polítiques anticapitalis-
tes transecologistes. En relació amb 
això, voldria fer dues coses diferents. 
En primer lloc, m’agradaria separar 
tantes forces ecoactivistes com pugui 
del capitalisme verd (és clar que no 
totes canviaran de bàndol, però n’hi 
ha unes quantes de prometedores 
que potser sí que ho fan) i vull fer el 
mateix amb la gent que d’una o altra 
manera lluita per qüestions de repro-
ducció social, de gènere, de sexualitat, 
d’educació, de sanitat, d’habitatge, de 
migració, per temes laborals o salari-
als. En cada cas, busquem una ruptura 
amb els neoliberals progressistes que, 
bàsicament, miren d’hegemonitzar 
amb més o menys èxit, branques 
d’aquestes lluites per mantenir-les 
sota el paraigua del capitalisme. En 
segon lloc, volem unir totes aquestes 
diferents dimensions de la crisi, la 
dimensió ecològica amb la dimensió 
de la reproducció social, amb la di-
mensió antiracista i antiimperialista, 
amb la dimensió dels drets dels mi-
grants i dels pobles originaris, amb la 
dimensió més tradicional de la classe 
obrera, etcètera. 

La meva idea és que comencem, al-
menys en teoria, amb allò que cal per 
canviar el sistema, i després esbrinem 
on són exactament les forces socials 
que ja es mouen o que seria possible 
desplaçar cap a aquesta coalició. Ara 
mateix no soc activista i considero 
que la meva contribució consisteix a 
crear una concepció teòrica que po-
dria servir de mapa de l’ordre social 
i de la situació actual. Un mapa en 

què cadascú es pugui situar i, així, 
comprendre més clarament quina po-
sició ocupa en el conjunt del sistema, 
incloent-hi en el conjunt de lluites so-
cials. Un mapa en què tothom pugui 
veure quina relació té amb les altres 
forces socials; en què la gent pugui 
recalcular on és, qui són els seus aliats 
potencials i on caldria traçar una línia 
i dir: «Fins aquí. Ara som “schmitti-
ans”, ara som nosaltres contra ells».

Tatiana Llaguno | Per acabar, ac-
tualment treballes en un projecte 
que vincula «tres cares del treball 
capitalista». Inspirada per la inter-
pretació de l’abolicionisme com a 
moviment obrer que planteja W. E. 
B. Du Bois a Black Reconstruction, 
proposes unir tres formes de treball 
(explotat, expropiat i domesticat) 
així com les lluites laborals que s’hi 
produeixen. Consideraries que el 
treball de la natura és una quarta 
forma de treball? Quins avantat-
ges i inconvenients trobaríem si 
l’hi incloguéssim? Els moviments 
ecologistes es podrien interpretar 
com a moviments polítics encarre-
gats de transformar les condicions 
en què la natura es veu obligada a 
treballar?

Nancy Fraser | És un tema captiva-
dor i, de fet, tenim un teòric ecomar-
xista molt important, Jason W. Moore, 
que adopta exactament aquesta 
posició i parla del treball de la natura, 
al costat del treball de producció i 
del treball de reproducció que duen a 
terme els humans. M’adono del sentit 

d’aquesta posició i no tinc un argu-
ment ferm i sòlid per refutar-la abso-
lutament. La meva intuïció, però, no 
em porta per aquí, almenys ara, en les 
fases inicials d’aquest projecte. Podria 
ser que més endavant reprengués 
aquesta qüestió i hi pensés, però en-
cara no he arribat a aquest punt. Ara 
per ara, ho deixo en suspens i seguei-
xo la intuïció que em diu que el més 
aclaridor, de moment, és centrar-se 
en el treball humà. Estic al corrent 
que també hi ha literatura sobre els 
animals com a part de la classe treba-
lladora (com el famós article de Jason 
Hribal) i entenc que aquest tipus de 
pensament és encertat en algun sen-
tit. Moore encara va més enllà. Ara bé, 
fins a un cert punt, ho trobo una mica 
inversemblant com a estratègia. Crec 
que si parlem d’una teoria crítica que 
té interès per l’emancipació i que al-
menys intenta il·luminar una mica tot 
l’assumpte de la praxi, de què cal fer, 
llavors, té sentit centrar-se en els ac-
tors socials que suposem que podrem 
unir més immediatament. En con-
seqüència, la meva inclinació actual 
és, més aviat, pensar al voltant d’una 
classe treballadora mundial ampliada, 
perquè si tenim una concepció ampli-
ada del capitalisme, és imprescindible 
que tinguem una concepció ampliada 
de què és la classe treballadora. 

La classe treballadora no és tan sols la 
classe de proletaris «doblement lliu-
res» que venen la seva força de treball 
a canvi d’un salari, inclou aquesta 
categoria, però també inclou aquelles 
persones a les quals, d’alguna manera, 
s’expropia el propi treball, perquè es 
troben subjectes a formes de coerció 
que van més enllà de les formes de 
coerció vinculades al nexe salarial. Per 
exemple, totes les formes de treball 
domèstic no reconegut, el treball que 
es fa a les comunitats de base que re-
produeix els lligams socials, així com 
el treball de dins de les institucions 
públiques que concerneix la repro-
ducció social. Per ara, vull veure fins 
on puc arribar a partir d’aquestes tres 

Si tenim una 
concepció ampliada 
del capitalisme, és 
imprescindible 
que tinguem una 
concepció ampliada 
de què és la classe 
treballadora.
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formes de treball —explotat, expro-
piat i domesticat— que ja es troben 
arrelades en la meva visió ampliada 
del capitalisme, així com a les condi-
cions de fons del treball assalariat. En 
efecte, m’inspiro en la idea punyent 
de Du Bois, quan diu que la mà d’obra 
negra esclavitzada a les plantacions 
del Sud Global és la «pedra angu-
lar» de l’economia mundial. És una 
afirmació molt diferent a la de Marx. 
Du Bois ja insinua que hi ha una di-
visió estructural fonamental al si de 
la classe treballadora mundial entre 
els proletaris «doblement lliures» i 
aquells que no són prou lliures per ser 
«doblement lliures». Es tracta d’una 
idea molt interessant, que va portar 
Du Bois a assenyalar que hi havia dos 
moviments obrers que no reeixien 
a reconèixer-se l’un a l’altre. Aquest 
fracàs a l’hora de reconèixer-se mú-
tuament i de trobar un camí conjunt 
de lluita ha tingut conseqüències 
històriques enormes, no només al se-
gle XIX, sinó arreu del món i fins avui 
dia. Du Bois apunta que fins i tot al si 
de la classe treballadora negra opera 
aquesta divisió estructural. 

Fa referències directes a «les masses 
vastes i fosques» de l’Índia, la Xina, 
el Carib, l’Àfrica, de manera que 
no només parla de l’esclavitud als 
Estats Units. Du Bois, com Marx, 
entén perfectament que també hi 
ha un treball de reproducció soci-
al, però no l’exposa, no en fa res, es 
queda en quatre pinzellades dis-
perses i per aquest motiu ha estat, 
amb raó, sotmès a la crítica femi-
nista (penso, per exemple, en Angela 
Davis, que adora Du Bois, però posa 
sobre la taula elements que ell no 
destaca). M’interessa fer un pas més 
i demanar: si les lluites antiracistes i 

antiimperialistes es poden entendre 
com un tipus de moviment obrer no 
reconegut, llavors per què no haurí-
em de considerar que els moviments 
relacionats amb la reproducció social, 
siguin feministes, comunalistes o 
d’una altra mena, també es concen-
tren en una altra categoria del tot 
indispensable de treball dins del 
capitalisme? D’aquí la meva pro-
posta de parlar de tres moviments 
obrers que encara no han aconse-
guit entendre’s com a reflexos de 
les divisions estructurals dins de la 
classe treballadora mundial, la qual, 
en aquest sentit ampliat, inclou tot 
aquest treball socialment necessari. 
És la idea d’aquest projecte i, com que 
vull fixar-me en els moviments obrers 
—que considero que són els movi-
ments d’éssers humans interessats en 
el treball que duen a terme—, deixo 
de banda el treball de la natura. És 
possible que hi torni, tant per dir 
que crec que no s’ha d’incloure i que 
no penso que sigui l’enfocament 
correcte, com per afirmar que sí que 
caldria incloure’l. Ara per ara, encara 
em declaro agnòstica.⚫

Per què no conside-
rar els moviments 
relacionats amb la 
reproducció social 
com moviments 
enfocats en una altra 
categoria indispensa-
ble de treball dins del 
capitalisme?
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El problema és que s'ignora la iniquitat 
entre el Nord Global i el Sud Global i que 
això pot desembocar en una nova forma 
d’ecocolonialisme o colonialisme verd.

Qualsevol observador sagaç de la geopolítica ecolò-
gica podria haver predit el fracàs de cimera del clima 
COP26 que va tenir lloc a Glasgow el novembre de 2021. 
L’absoluta manca de seriositat per part del Nord Global 
(els països industrials rics, així com els rics dels països en 
vies d’industrialització i dels països no industrials) era 
palesa pel fet que als governs del món els havien calgut 
vint-i-sis conferències globals per aclarir el que sens 
dubte és la crisi més seriosa a què mai s’ha enfrontat la 
humanitat.

La COP26 va ser decebedora, però no sorprenent. El que sí 
que ens va fer obrir els ulls, excepte als més somiatruites, 
va ser descobrir que el «sistema» (els més responsables 
de la crisi climàtica i ecològica) s’ha tornat d’allò més 
intel·ligent en els seus intents de blanqueig verd. Abans 
de Glasgow i durant la cimera, molts països (i algunes 
grans empreses) proclamaven objectius de «neutralitat 
de carboni», segons els quals tot el carboni que s’emetés 
(o altres gasos amb efecte hivernacle, tot i que sobretot 
se centraven en el carboni) seria capturat i no se’n 
deixaria gens a l’atmosfera. Sona molt bé, això, però 
exclou els pitjors contaminants del món i tan sols fixa 
uns compromisos vagues de pagar per capturar carboni; 
es basa en moltes tecnologies que encara cal posar a 
prova; parteix d’objectius formidables de reforestació i 
revegetació sense que tinguem ni idea d’on traurem la 
terra per dur-los a terme (cosa que pot acabar provocant 
un espoli considerable dels pobles originaris i altres 
comunitats) i no fa res per resoldre la resta de múltiples 
problemes (més enllà del carboni) que ocasionen les 
fonts de contaminació com ara les centrals elèctriques i 
els vehicles. Veient com ha anat tot fins ara, és possible 

que la majoria de països posposin el moment de prendre 
mesures importants fins a molt endavant en la seva 
planificació temporal (en general, entre el 2050 i el 
2070), quan ja serà massa tard per evitar un augment 
catastròfic de les temperatures. Tant aquests problemes 
com altres dificultats que comporten els objectius com la 
«neutralitat de carboni» (o en el cas de la biodiversitat, 
la «no pèrdua neta») demostren que els principals 
responsables del clima no estan disposats a prendre 
les mesures dràstiques imprescindibles, però, en canvi, 
gaudeixen de mostrar els seus aparadors ben verds al 
públic.

Les propostes com els Green New Deal introduïts a un 
munt de països —tot i que no van a bord del mateix vai-
xell que els objectius anteriors, perquè sembla que pro-
venen de persones més benintencionades— presenten els 
mateixos defectes bàsics. Per exemple, el manifest Green 
New Deal, obra del que era aspirant a la presidència dels 
Estats Units, Bernie Sanders, molt centrat en la justícia 
tant social com ecològica, és un dels manifestos de més 
abast per a la transformació del sistema que un polític 
convencional ha publicat en els darrers temps. Al Partit 
Laborista del Regne Unit i als Green New Deal europeus 
hi trobem una orientació semblant. Hi ha una bona in-
tenció de substituir els combustibles fòssils per energia 
renovable d’una manera justa envers els col·lectius més 
marginats dels països industrials i es preveu la creació de 
llocs de treball alternatius per a les persones que actual-
ment tenen feines relacionades amb els sectors contami-
nants. El document de Sanders també fa èmfasi en la pau 
global i admet que els Estats Units han estat el principal 
agressor militar del món durant dècades.

https://wsimag.com/economy-and-politics/66356-the-net-zero-greenwash
https://berniesanders.com/issues/green-new-deal
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Tanmateix, els Green New Deal també estan molt cen-
trats en la tecnologia i ens pretenen fer creure que si a 
Occident tothom canviés els vehicles de benzina o dièsel 
per vehicles elèctrics, que si s’augmentessin els impostos 
als rics per tal de generar més recursos per a la transició 
i per ajudar els pobres, i es prenguessin altres mesures 
per l’estil, tot aniria bé. El problema d’això és que ignora 
la iniquitat entre el Nord Global i el Sud Global i que 
pot desembocar en una nova forma d’ecocolonialisme o 
colonialisme verd. Milions de cotxes elèctrics en substi-
tució dels de benzina i dièsel potser reduiran les emissi-
ons de gasos amb efecte hivernacle, però requeriran una 
enorme explotació minera en algun indret del planeta 
per obtenir els metalls, els materials que calen per a les 
bateries, etcètera. El més probable és que aquest «in-
dret» sigui en zones del Sud Global, on els pobles origi-
naris o altres comunitats seran desplaçats o patiran l’es-
poli. A Xile hi ha les majors reserves de liti, un ingredient 
crucial per a les bateries, els ordinadors portàtils... Les 
protestes dels pobles originaris i dels grups ecologistes 
han posat sobre la taula un cop i un altre que la mineria 
és destructiva socialment i ecològicament.

Al Nord Global, però, també se’n rebran els impactes. Les 
manifestacions multitudinàries i prolongades a Belgrad i 
altres ciutats de Sèrbia contra la proposta d’extracció de 
liti per part de l’empresa multinacional Rio Tinto va obli-
gar el govern a cancel·lar-ne els plans el gener de 2022. 
(Malgrat tot, ho va fer de mala gana i, típic dels governs 
que es venen amb la ideologia del creixement econòmic, 
acusant els «ecologistes» de rebre finançament de po-
tències «estrangeres»).

Mentre alguns Green New Deal (com el de Sanders) 
es comprometen a obligar les empreses a fer-se 
responsables dels objectius climàtics nacionals i de les 
condicions laborals, no expliciten que se n’hauran de 
responsabilitzar arreu del món. Això ens porta a una 
altra qüestió fonamental: tot i que en alguns àmbits el 
Green New Deal promet un lideratge dels Estats Units 
a l’hora de resoldre els problemes mundials (amb una 

mica de condescendència, però vaja, almenys hi és), en 
altres aspectes conserva elements d’americanocentrisme 
que freguen l’imperialisme «verd». Si no es redueix de 
manera dràstica el nivell de consum del país, els Estats 
Units continuaran extraient mà d’obra i materials 
barats d’arreu del món, mentre presentaran el seu 
model de creixement com un model ecològic. Fins i 
tot en relació amb la desigualtat, el Green New Deal és 
molt contundent pel que fa a posar-hi remei dins de les 
fronteres nacionals, però és d’allò més minso quan toca 
descriure com s’abordarà el paper dels Estats Units en la 
perpetuació les desigualtats mundials. En aquest punt i 
en d’altres, tampoc no desafia obertament el capitalisme, 
ni en si mateix ni junt amb els seus col·legues: el 
patriarcat i l’estatisme.

Si no qüestiona el model de consum dels rics, ni els 
processos productius que l’alimenten, cap Green New 
Deal no serà just ni sostenible des del punt de vista 
dels criteris ecològics. Els Green New Deal cauen en 
els mateixos defectes bàsics que els plantejaments 
de «neutralitat de carboni», una visió sobre la crisi 
planetària en què ens trobem molt reduïda i centrada 
en el carboni (o els GEH), que passa per alt la pèrdua 
de biodiversitat, la intoxicació, la contaminació i 
l’esgotament de les aigües i tot un seguit de problemes 
igual de greus.

Els Green New Deal, i pel cas que ens ocupa els objectius 
de desenvolupament sostenible, tampoc no discutei-
xen la insostenibilitat inherent al creixement econòmic 
per se (i molt menys la del capitalisme), malgrat que cada 
cop hi ha més proves que indiquen que el creixement 
sostenible no existeix. D’altra banda, no posen en dubte 
la centralització del poder en mans de l’estat-nació: dei-
xen anar tòpics sobre la participació popular i la creació 
d’espais democràtics més amplis, però sempre dins del 
marc dels sistemes de govern electorals i representatius. 
Aquests marges no permeten el ple desenvolupament de 
les capacitats i l’autogovern de les comunitats i pobles 
arreu del món. Més tard tornaré sobre aquest punt.

Per sort, ja hi ha moltes alternatives i, de fet,  
la diversitat és el seu punt més fort. En termes 

generals, n’hi ha de dues menes, totes dues visibles 
sota les runes del desenvolupament destructiu:  

la resistència i la (re)construcció.

https://www.jamhoor.org/read/2020/5/20/no-harm-here-is-still-harm-there-looking-at-the-green-new-deal-from-the-global-south
https://www.scientificamerican.com/article/the-delusion-of-infinite-economic-growth/
https://www.scientificamerican.com/article/the-delusion-of-infinite-economic-growth/
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Hi ha alternatives?

Si els camins per sortir de les múltiples crisis globals han 
de ser justos i sostenibles de debò, cosa que inclou la llui-
ta contra les desigualtats entre el Nord Global i el Sud, 
cal que se situïn més enllà dels marcs dels objectius de 
desenvolupament sostenible i els Green New Deal. Han 
de qüestionar l’hegemonia mundial del «desenvolupa-
ment» neoliberal (de vegades disfressat de formes «soci-
alistes»); les tendències universalitzadores de les formes 
de vida occidentals i contemporànies; i les relacions de 
poder que rauen en l’acumulació capitalista, el control 
estatal centralitzat, el patriarcat, el racisme, el sistema 
de castes, el militarisme i l’antropocentrisme. En efecte, 
com que el projecte modern de «desenvolupament» té 
un lligam massa profund amb aquests elements i amb la 
història del colonialisme i l’imperialisme, hem de buscar 
un plurivers de visions del món i camins alternatius al 
desenvolupament.

Per sort, ja hi ha moltes alternatives d’aquestes i, de fet, 
la diversitat és el seu punt més fort. En termes generals, 
n’hi ha de dues menes, totes dues visibles sota les runes 
del desenvolupament destructiu: la resistència i la (re)
construcció (o en paraules dels moviments populars de 
l’Índia sangharsh i nirman).

Les manifestacions contra l’extracció de liti a Xile 
i Sèrbia esmentades més amunt són exemples de 
sangharsh. Com ho són els centenars d’altres lluites que 
succeeixen en qualsevol moment arreu del món: l’agi-
tació d’agricultors que ha acabat fa poc contra la libe-
ralització de l’agricultura a l’Índia és una de les més 
inspiradores per la seva resistència esmolada i l’adhesió a 
valors com la no-violència; els moviments juvenils per la 
justícia climàtica; els moviments pacifistes contra el go-
vern militar a Birmània-Myanmar, els moviments anti-
racistes com Black Lives Matter a l’illa Tortuga (Amèrica 
del Nord); els moviments indígenes pel territori contra 
les explotacions de petroli i la tala d’arbres a l’Amazònia 
i molts altres. Cadascuna d’aquestes lluites representa 
una alternativa en la mesura que contribueix a frenar el 
monstre del desenvolupament destructiu (per exemple, 
aturant o fent endarrerir cada any l’emissió de milers 
de milions de tones d’emissions de GEH) i articula, de 
manera implícita o explícita, visions del món alternati-
ves sobre com ens hem de relacionar amb la resta de la 
natura i entre nosaltres com a éssers humans.

D’altra banda, hi ha nombrosos exemples de nirman 
o (re)construcció (el llibre Pluriverse. A Post-
Development Dictionary [Plurivers. Un diccionari del 
postdesenvolupament] en recull uns noranta). 

https://priceofoil.org/2021/09/01/new-report-indigenous-resistance-disrupts-billions-tons-emissions/
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
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Molts d’ells ni tan sols s’haurien d’anomenar «alternati-
ves» perquè han existit durant centenars o milers d’anys, 
com ara diverses formes de pràctiques agroecològiques 
(agricultura, pasturatge, pesca, silvicultura) dels petits 
camperols i els innumerables oficis artesanals, tots amb 
una base sofisticada de coneixements. Tanmateix, reapa-
reixen com a alternatives davant els sistemes dominants 
actuals, com a part dels moviments populars per la sobi-
rania alimentària, la conservació liderada per la comuni-
tat i la seguretat dels mitjans de vida. N’hi ha altres, com 
ara la sobirania energètica descentralitzada; la sanitat 
comunitària; les monedes alternatives i les economies 
comunitàries i solidàries; la producció autogestiona-
da pels treballadors i les cooperatives de productors; la 
defensa i recuperació de les terres comunals; les tecno-
logies de codi obert; les comunicacions i els mitjans de 
difusió comunitaris; les ciutats de transició i els barris 
ecoanarquistes; i una llista molt més llarga. Moltes estan 
vinculades al ressorgiment de cosmovisions ancestrals 
dels pobles originaris i altres comunitats, com ara el swa-
raj, el shohoj, el hurai, el tao i el kyosei (de l’Àsia); el buen 
vivir o sumak kawsay (i els seus paral·lels al llarg d’Abya 
Yala o Amèrica Llatina); l’ubuntu (i els seus paral·lels ar-
reu d’Àfrica); el caring for country (d’Austràlia); minobi-
maatisiiwin (i altres cosmologies dels pobles originaris 
de l’illa Tortuga o l’Amèrica del Nord); o reinterpretaci-
ons radicals de les religions dominants. D’altra banda, 
observem l’emergència de noves ideologies i conceptes 
des de l’interior de les societats industrialitzades com 
ara el decreixement, l’ecosocialisme, l’ecofeminisme, els 
drets de la natura, la globalització alternativa, el progra-
mari obert i lliure, entre d’altres.

Una de les iniciatives més inspiradores és la dels pobles 
que reivindiquen el poder allà on són, no un poder per 
dominar els altres sinó pel benestar col·lectiu. Insisteixen 
que la democràcia no consisteix a fer eleccions i concen-
trar el poder en mans de polítics, buròcrates i monar-
ques, sinó a aconseguir que qualsevol persona d’un poble 
o un barri urbà se senti capaç de situar-se al centre de 
la presa de decisions. Aquesta democràcia radical és 
d’allò més diversa, des del concepte de swaraj defensat 
per Gandhi (autogovern de les comunitats amb respon-
sabilitat envers les altres persones i la natura); fins a 
l’ecoanarquia marxista, passant per l’autodeterminació 
dels pobles originaris. En els darrers temps n’hem vist 
molts exemples, com ara l’autogovern adivasi (indíge-
na) al centre de l’Índia, el confederalisme democràtic 
a la Rojava kurda (Síria), l’autonomia a les comunitats 
zapatistes de Chiapas (Mèxic) i a molts pobles originaris 
d’Amèrica Llatina; l’autogovern anarquista a la comuna 
de Copenhaguen anomenada Christiania. Els moviments 
que defensen l’alimentació de proximitat, la sobirania 

energètica i la conservació liderada per la comunitat  
(per exemple, Territories of Life) formen part del mateix 
desig dels col·lectius de controlar el seu destí. Aquest 
fenomen és el que alguns hem anomenat ecoswaraj o 
democràcia ecològica radical: una societat en què tot-
hom disposa dels drets, la capacitat i els espais de debat 
per participar d’una manera significativa en la presa de 
decisions, amb una maduresa i saviesa que garanteixen 
que es faci amb responsabilitat envers la resta d’humans 
i la natura.

Malgrat les enormes diferències que presenten, els 
plantejaments radicals arreu del món —com la democrà-
cia ecològica radical— mostren uns quants valors i prin-
cipis comuns: respecte per la diversitat i el pluralisme; 
igualtat i equitat; dignitat; prioritat als afers comuns 
i col·lectius per sobre de l’individualisme egoista (però 
sense negació de les identitats i aspiracions individuals); 
autonomia i llibertat amb responsabilitat; respecte pels 
drets dels humans i la naturalesa no humana; auto-
suficiència i perspectiva local; simplicitat o conceptes 
com «tenir-ne prou» i suficiència; democràcia direc-
ta que permet una participació equitativa de tothom; 
solidaritat i amor; no-violència i pau; etcètera.

Moltes alternatives estan 
vinculades al ressorgiment 
de cosmovisions ancestrals 
dels pobles originaris i altres 
comunitats.

https://report.territoriesoflife.org/es/
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A partir d’aquestes dimensions i valors, a 
l’Índia, ha sorgit el Vikalp Sangam [Confluència 
d’Alternatives], un procés que aglutina uns 
vuitanta moviments i organitzacions que treballen 
en alternatives radicals. Vikalp Sangam ha 
elaborat el projecte «Flower of Transformation» 
que assenyala i proposa transformacions 
en almenys cinc esferes de la vida.

a.  Saviesa, integritat i resiliència ecològiques, 
manteniment dels processos ecoregeneratius 
que conserven els ecosistemes, les espècies, 
les funcions i els cicles; respecte dels 
límits ecològics en diverses escales, local 
i global; i infusió de la saviesa ecològica 
i l’ètica en tota activitat humana, inclosa 
la concepció que la vida i totes les 
espècies són sagrades per dret propi.

b. Benestar i justícia socials, amb vides 
plenes i satisfactòries en l’aspecte físic, 
social, cultural i espiritual; en què hi ha 
equitat entre comunitats i individus en les 
atribucions, les responsabilitats, els beneficis 
i els drets polítics i socioeconòmics; en què 
hi ha harmonia ètnica i comunal; en què les 
jerarquies i les divisions per motius de fe, 
gènere, casta, classe, etnicitat, capacitat i altres 
atributs se substitueixen per relacions sense 
explotació, sense opressió, sense jerarquies i 
sense discriminació; en què els drets humans 
col·lectius i individuals estan garantits.

c. Democràcia directa i delegada, en què la 
presa de decisions comença en la unitat més 

petita de grup humà; en què cada persona té el 
dret, la capacitat i l’oportunitat de participar i 
es construeix des d’aquesta unitat cap a nivells 
més amplis de governança mitjançant delegats 
que reten comptes a les unitats de democràcia 
directa en sentit descendent; en què la presa 
de decisions no basa en «una persona, un vot» 
sinó en el consens, alhora que es respecten 
les necessitats i els drets de les persones que 
actualment són marginades i s’hi dona suport.

d. Democràcia econòmica, en què les comunitats 
locals i els individus (incloent-hi els productors 
i els consumidors, sempre que sigui possible 
fusionats en un sol ens com a «pronsumidors») 
controlen els mitjans de producció, de 
distribució i d’intercanvi així com dels mercats; 
en què la perspectiva local és un principi clau 
i constitueix la base del comerç i l’intercanvi 
més amplis, els quals parteixen del principi 
d’intercanvi igualitari; en què la propietat 
privada deixa pas a les terres i béns comunals i 
s’elimina la distinció entre amo i treballador.

e. Diversitat cultural i democràcia del 
coneixement, respecte pel pluralisme de 
maneres de viure, d’idees i d’ideologies; en què 
s’incentiven la creativitat i la innovació; en què 
la creació, transmissió i l’ús del coneixement 
(tradicional i modern, incloent-hi la ciència 
i la tecnologia) són accessibles per a tothom; 
en què l’aprenentatge i l’aprofundiment ètic 
i/o espiritual (transformacions interiors en 
cadascú que avancen amb les transformacions 
socials) són bàsics en la vida social.

Democràcia econòmica, en què les comunitats 
locals i els individus (incloent-hi els productors i els 
consumidors, sempre que sigui possible fusionats 
en un sol ens com a «pronsumidors») controlen els 
mitjans de producció, de distribució i d’intercanvi 

així com dels mercats.

https://vikalpsangam.org/about-us/
https://vikalpsangam.org/about/the-search-for-alternatives-key-aspects-and-principles/
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L’actual pandèmia de la covid-19 ofereix un potencial per 
realitzar aquesta transformació. Els confinaments inèdits 
amb l’economia mundial frenada en sec han exercit una 
pressió enorme sobre centenars de milions de treballa-
dors que han hagut de continuar oferint serveis «essen-
cials», sovint amb salaris baixos mentre es veien obligats 
a jugar-se la salut, o que han perdut els seus ingressos 
diaris i les feines informals. D’altra banda, les comuni-
tats i col·lectius arreu del món han demostrat que es pot 
ser resilient davant de la covid i altres crisis funcionant 
de forma solidària, mantenint i recuperant els espais i 
béns comunals i les formes de treballar comunitàries 
que els són pròpies, fent front a les desigualtats internes 
i la prioritzant les necessitats bàsiques. S’han recopilat 
històries d’aquesta resiliència a l’Índia en uns quants 
volums (al Teixit Global d’Alternatives, Global Tapestry 
of Alternatives), se n’ha fet un altre que conté exemples 
de la resta del món, i se n’estan recollint més. El que 
sorgeix com a denominador comú és que aquesta resili-
ència es basa en un esperit comunitari i una solidaritat 
continus o renovats, en els drets col·lectius o la custòdia 
sobre els comunals, en l’autosuficiència local per satisfer 
les necessitats bàsiques, en la mobilització de les perso-
nes més marginades i oprimides contra la discriminació, 
entre molts altres elements.

En aquest sentit, cal anar més enllà dels marcs que esta-
bleixen els Green New Deal i els objectius de desenvolu-
pament sostenible i avançar cap a un pacte irisat o plans 
de recuperació irisats, que engloben les transformacions 
ecològiques, econòmiques, socials, culturals i polítiques 
que hem subratllat més amunt. Hi ha el verd i el blau 
de la revolució ecològica (sí, no he entès mai per què els 
ecologistes només es diuen verds, què ha passat amb 
l’aigua i els mars?), hi ha el vermell de la revolució contra 
la discriminació en funció de la classe social i la casta, els 
múltiples colors de la revolució de Gandhi i les revoluci-
ons indígenes i, per descomptat, l’arc iris dels moviments 
de gènere i sexualitat.

Hem d’unir-nos!

Mentre que hi ha infinitat d’iniciatives arreu del món 
que il·lustren una o més de les cinc dimensions de trans-
formació que hem exposat, encara arrosseguen grans 
febleses esdevenir una força col·lectiva de macrocanvi. 
Cal molta més interacció, entesa mútua, col·laboració, 
visió col·lectiva i accions conjuntes entre els moviments 
alternatius i de resistència de diverses índoles al llarg 
de diferents geografies i cultures. A l’Índia un intent de 
dur-ho a la pràctica és el procés Vikalp Sangam que hem 
explicat abans. Fins ara, des de 2014 ha organitzat vint 

trobades arreu del país; ha recopilat més de 1.500 relats 
d’alternatives en diversos camps i parts de l’Índia; ha 
traçat una visió en evolució sobre una societat sostenible, 
justa i equitativa; i ha donat suport a un munt d’inicia-
tives. Basant-se en aquest projecte i processos semblants 
que es donen a altres parts del món (com ara Crianza 
Mutua a Mèxic i Colòmbia), el 2019 es va crear el Teixit 
Global d’Alternatives, amb objectius similars de com-
partir, col·laborar, analitzar i advocar per transformaci-
ons des de l’escala local fins a la mundial. Hi han donat 
suport més de cinquanta moviments i organitzacions 
d’arreu del món i també ha establert un procés de diàleg 
i accions conjuntes amb set plataformes mundials més, 
anomenat Adelante.

En tots aquests processos, hi ha un intent explícit de 
situar al centre les lluites, les perspectives i les cosmo-
visions del Sud Global, mentre es respecta que, al Nord 
Global, també hi sorgeixen moviments progressistes 
radicals. És important parar-hi atenció, perquè hi ha una 
tendència al colonialisme, fins i tot a l’hora de difon-
dre les narratives transformadores. Per exemple, en els 
últims dos anys he hagut de rebutjar uns quants cops 
la petició de parlar sobre el «decreixement a l’Índia». 
Es parteix del benentès que unes cosmovisions alterna-
tives s’encabiran sota aquest terme general... cosa que 
és impossible! Més que considerar una visió del món 
com a dominant, cal reconèixer el plurivers d’alternati-
ves i mirar d’acostar-les. De la mateixa manera, és clau 
adonar-se que en les nostres pràctiques de governança 
i gestió cal reconèixer l’agència i el lloc de les genera-
cions futures d’humans, així com el de milions d’altres 
espècies amb les quals compartim la Terra. Són aquests 
espais de respecte mutu i consciència que processos com 
Vikalp Sangam, el Teixit Global d’Alternatives i Adelante 
pretenen crear.

Tant aquestes com les altres alternatives i iniciatives de 
resistència necessitaran tota la seva força col·lectiva per 
resistir i contrarestar la potència del complex militar i 
industrial i la mentalitat del «desenvolupament» que 
ens engoleix. En depèn el destí de la vida a la Terra, ni 
més ni menys.⚫

En tots aquests processos, hi ha un 
intent explícit de situar al centre 
les lluites, les perspectives i les 
cosmovisions del Sud Global.

https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://globaltapestryofalternatives.org/reports:pandemic:01
https://wsimag.com/economy-and-politics/64336-the-ten-uncommandments
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://globaltapestryofalternatives.org/es:index
https://globaltapestryofalternatives.org/es:index
https://adelante.global/


Poder de 
negociació

Boys may come and boys may go 
And that's all right you see 

Experience has made me rich 
And now they're after me

Cause everybody's living in a material world  
And I am a material girl

Madonna - Material Girl
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Entrevista a Thea Riofrancos 

per Rubén Martínez

Rubén Martínez | Hi ha alguns 
aspectes del Green New Deal, en 
concret l'emmarcat als Estats Units, 
que m’agradaria que ens expliques-
sis. En primer lloc, ens podries fer 
cinc cèntims sobre què és el Green 
New Deal i què aporta de nou?

Thea Riofrancos | El Green New 
Deal és un paradigma innovador per 
abordar el canvi climàtic mitjançant 
una combinació de polítiques i inver-
sions públiques i mobilització social. 
El que aporta de nou és la profunda 
connexió que estableix entre la crisi 
climàtica i la crisi de desigualtat soci-
oeconòmica. Així, rebutja el paradigma 
centrat en el mercat i els planteja-
ments que es redueixen a polítiques, 
com trobar un preu adequat per al 
carboni per tal de reparar els errors del 
mercat que aparentment han desem-
bocat en el canvi climàtic. Per tant, 
en comptes de les solucions elitistes i 
tecnocràtiques en funció del mercat, 
el Green New Deal afirma que cal que 
traiem a la llum i ens concentrem en 
les connexions entre la crisi climàtica 
i els problemes quotidians a què s’en-
fronta la gent normal i corrent. Així 
doncs, per fer-hi front calen inversi-
ons públiques a gran escala que donin 
com a resultat millores materials a la 
vida quotidiana de la gent alhora que 
esmorteeixen la crisi climàtica.

De fet, el Green New Deal integra 
múltiples escales i els seus conceptes 
bàsics es poden aplicar a qualsevol 

instància de govern. Podem pensar en 
un Green New Deal en l’àmbit urbà, 
però també en els àmbits provinci-
al, nacional o mundial. De la mateixa 
manera, podem acotar-lo a un barri o 
a l’interior d’una unitat d’habitatge 
social i imaginar com s’aplicaria en 
aquesta esfera domèstica. O sigui que 
és mal·leable en qualsevol escala, per-
què la connexió entre la desigualtat i la 
crisi climàtica —tal com assenyalen des 
de fa temps els moviments per la jus-
tícia climàtica— es troba en cadascuna 
de les instàncies de govern sota les 
quals vivim. Algunes d’aquestes políti-
ques ja són una realitat, n’hi ha d’altres 
que encara cal implantar, tanmateix, 
l’habitatge social sostenible n’és un 
bon exemple. Es tracta d’habitatges 
socials finançats pels governs, mu-
nicipals o nacionals. Aquests edificis 
són més eficients des del punt de vista 
energètic i estan del tot electrificats. 
Fins i tot, n’hi ha que generen energia 
a petita escala gràcies a plaques solars. 
L’objectiu és abordar alhora la crisi 
d’habitatge i la crisi climàtica i, durant 
el procés de construcció, crear llocs 
de treball dignificats i amb presència 
sindical.

Rubén Martínez | En el desenvolu-
pament d’aquesta mena de progra-
mes, sens dubte sorgiran moltes con-
tradiccions. De fet, n’has analitzat 
unes quantes amb rigor i has plan-
tejat possibles estratègies per fer-hi 
front. Ens podries explicar algunes 
d’aquestes contradiccions?

Thea Riofrancos | Hi ha diferents 
menes de contradiccions, però vull 
començar per un repte polític que es 
fonamenta en el sistema econòmic. 
Als Estats Units, hem presenciat la 
dificultat del Congrés per aprovar, fins 
i tot, les despeses bàsiques en matèria 
de clima i la inversió pública en una 
xarxa de seguretat social. Em refereixo 
al Partit Demòcrata, oblideu-vos dels 
republicans, que neguen absolutament 
la crisi climàtica. Ara bé, fins i tot a les 
files dels demòcrates hi ha senadors 
—molt amics de les grans empreses— 
que estan bloquejant aquesta versió de 
mínims del Green New Deal. S’oposen 
a les mesures de pur sentit comú per-
què reben donacions desorbitades de 
les farmacèutiques, les immobiliàries 
i del sector dels combustibles fòssils. 
Per tant, de seguida ens adonem que 
les possibilitats polítiques del Green 
New Deal estan limitades per la relació 
entre el capitalisme i una forma feble 
de democràcia representativa. Es trac-
ta d’un bloqueig i, alhora, d’un repte 
polític, però com podríem superar-lo? 
Necessitem més formes d’acció col·lec-
tiva agitadora i extraparlamentària 
que faci la vida impossible a aquests 
diputats i és imprescindible una re-
lació més estreta amb el moviment 
obrer. Als Estats Units, som davant dels 
nivells més alts de vagues i altercats 
en l’àmbit laboral que hem vist en les 
darreres dècades, però cal que els tre-
balladors en lluita estableixin conne-
xions amb les demandes ambientals i 
ecosocialistes.
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Passem ara a examinar contradicci-
ons més profundes. Voldria subrat-
llar-ne dues. La primera és la inevita-
ble contradicció inherent a qualsevol 
programa de transició. En el procés 
de transició es produiran tensions 
entre, d’una banda, els interessos 
particulars, els modes de producció 
i els sectors econòmics associats al 
paradigma sencer que s’intenta des-
mantellar; i de l’altra, els nous sectors 
econòmics que es pretén engendrar. 
És a dir, en primer lloc, la transició 
genera tensions entre les activitats 
econòmiques tradicionals i les no-
ves. A més, mentre visquem sota el 
capitalisme, la inversió econòmica i 
el creixement sectorial pel que fa a 
l’energia renovable o les tecnologi-
es verdes no serà completament en 
mans dels treballadors ni es produirà 
només gràcies a la inversió pública. 
Hi ha capitalistes que hi inverteixen i 
a curt i mitjà termini ens cal aquesta 
inversió privada. Així mateix, volem 
fer decantar la balança cap a la proli-
feració de formes d’inversió econò-
mica públiques i sota propietat dels 
treballadors, perquè és un camí més 
ràpid cap a la descarbonització i per-
met un control democràtic i racional 
sobre la inversió, en contraposició als 
interessos miops dels capitalistes que 
només busquen el benefici. Ara bé, no 
podem canviar de la nit al dia d’un 
mode d’acumulació a un altre. Per 
tant, en aquest interval necessitem 
que el sector privat també es descar-
bonitzi i calen polítiques públiques 
que l’hi obliguin, però amb compte de 
no donar gaire empenta a una nova 
classe de capitalistes «verds» amb 
interessos particulars en la rendibili-
tat dels sectors verds. En concret, les 
polítiques públiques que incentivin 
o exigeixin la descarbonització han 
de vigilar de no fonamentar-se en la 
garantia de benefici ni en la rendi-
bilitat de les inversions (és a dir, no 
han d’«eliminar-ne el risc»), perquè 
hi ha inversions que no són rendi-
bles, però són imprescindibles per al 
benestar social i la salut del planeta. 

En general, suposa un risc impul-
sar aquesta nova classe d’inversors 
«verds» que no van a l’arrel del pro-
blema. Sí, hi ha un risc, però és ine-
vitable i s’hi ha de fer front amb una 
combinació de polítiques públiques i 
mobilització social en aquest període 
de transició que, per cert, té múltiples 
sortides. Pot ser que ens encaminem 
cap a la democràcia ecosocial que 
ens acosti al socialisme o pot ser que 
avancem cap a l’ecofeixisme. Hi ha 
múltiples capes d’incertesa.

La segona contradicció és que per 
produir i desenvolupar infraestructu-
res i tecnologies verdes cal extreure 
de recursos. Encara que aquestes tec-
nologies i infraestructures es produ-
ïssin en fàbriques dels treballadors i 
es despleguessin gràcies a la inversió 
pública en recerca i desenvolupa-
ment, el fet és que requereixen una 
certa extracció de recursos. Es tracta 
d’una qüestió social i política clau 
a Xile, el segon productor mundial 
de liti, així com a Europa i els Estats 
Units, on s’estan explorant i explo-
tant els jaciments de liti. L’extracció 
de recursos, i en particular la mineria 
(que inclou el liti), és un dels sectors 
que més destrueixen el medi ambi-
ent i també genera emissions. Tot i 
que hauríem de mirar de reduir-la al 
mínim, qualsevol extracció sempre 

tindrà un impacte mediambiental. 
Sembla un atzucac, perquè aprofitar 
les energies renovables i construir 
una societat més verda implica un 
cert impacte ambiental, una certa 
petjada material, un cert ús d’aigua i 
energia...

Rubén Martínez | Has treballat 
molt en els conflictes que provoca 
l’extractivisme, en especial a Xile. 
Per aprofundir-hi una mica més, 
m’agradaria que ens parlessis d’una 
qüestió que no se sol tocar. A quins 
escenaris podem aspirar, tenint en 
compte la correlació de forces? En 
altres paraules, quin poder de nego-
ciació tenen actualment les comu-
nitats organitzades del Sud afecta-
des per l’extractivisme?

Thea Riofrancos | Som en un 
moment molt fluid i dinàmic en la 
balança de les forces de classe. De 
vegades es tendeix a fer-ne un retrat 
conjuntural, però jo voldria remarcar 
fins a quin punt aquestes forces estan 
en moviment. Ara per ara, el dinamis-
me del capitalisme verd i del desen-
volupament tecnològic verd obre 
oportunitats perquè els moviments, 
tant obrers com indígenes, camperols 
i comunitaris, perfeccionin les seves 
estratègies fixant-se en el rumb que 
pren el capitalisme. Per tant, en els 
moviments atents al canvi de direc-
cionalitat es pot produir un desen-
volupament estratègic endogen. La 
principal dificultat és organitzar-se 
en el marc del capitalisme globalitzat, 
dels mercats integrats mundialment. 
El capital és molt mòbil i les empreses 
tenen la capacitat d’optar en qualse-
vol moment per formes d’evasió de 
capital. Així que els treballadors es 
posen a organitzar-se o les normati-
ves comencen a limitar els beneficis, 
el capital fa: «D’acord, toquem el 
dos». Els treballadors i els governs es 
troben sota l’amenaça constant de 
la mobilitat i l’evasió de capital. Ara 
bé, el que és interessant dels sectors 
extractius és que limiten l’evasió de 

El sector privat també 
ha de descarbonitzar-
se i calen polítiques 
públiques que l’hi 
obliguin, però amb 
compte de no donar 
gaire empenta a 
una nova classe de 
capitalistes «verds».
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capital en part, no del tot, perquè 
sempre hi ha algun jaciment de coure 
per explotar a una altra banda; però 
els recursos minerals, per naturalesa, 
són a un lloc determinat. Tot i que és 
cert que no tots aquests recursos són 
escassos o rars (en el sentit geolò-
gic), hi ha jaciments millors i pitjors 
i, dels coneguts, n’hi ha que són més 
viables des del punt de vista tecnolò-
gic i econòmic. Les inversions inicials 
en exploració i infraestructura en 
una mina o un jaciment concret, així 
com l’obtenció dels permisos repre-
senten despeses a fons 
perdut. Per això, no és tan 
fàcil per a les empreses 
marxar i prou, perquè 
volen aconseguir tot el 
fruit de la inversió que 
han fet en un lloc concret. 
De manera que hi ha una 
petita limitació en la for-
ma pura de la mobilitat 
o evasió de capital que 
sol produir-se en altres 
sectors o en altres baules 
de la cadena de subminis-
trament. D’entrada, dona 
als treballadors de les 
mines i a les comunitats 
afectades una mica més 
d’influència.

Per començar, la relació 
de forces és absolutament 
asimètrica. Trobem que hi 
ha comunitats marginades per com-
plet que viuen a l’interior del país, a 
les perifèries rurals, sovint lluny dels 
centres del poder urbà o cosmopoli-
ta. La inversió pública les ha deixat 
de banda i no acostumen a tenir ni 
els serveis bàsics. L’empresa ho sol 
aprofitar i argumenta que invertirà 
en carreteres, escoles, instal·lacions 
elèctriques i el que faci falta. És així 
que aquestes empreses, multinacio-
nals que solen ser propietat d’accio-
nistes, comencen a suplantar l’estat. 
Ara bé, d’altra banda, les comunitats 
tenen maneres de fer-se fortes i atu-
rar un projecte i, fins i tot, obstruir 

directament una activitat econòmica, 
cosa que no sempre succeeix en altres 
sectors. I no només per aquesta mica 
més d’influència gràcies a la insepa-
rabilitat dels recursos i el territori, 
sinó també pel paper regulador de 
l’estat, que implica alguns obstacles 
bàsics que l’empresa ha d’esquivar. De 
vegades, els estats són propietaris del 
recurs o de la terra, o si no, almenys 
s’encarreguen d’elaborar els infor-
mes d’impacte mediambiental. Les 
comunitats poden servir-se d’aquests 
processos de regulació administrati-

va per mobilitzar-se i intervenir. De 
vegades, aquestes demandes arriben 
a les audiències públiques i l’estat 
permet que s’obri un debat per con-
cloure dient que el projecte té massa 
impacte mediambiental. N’hem vist 
casos a l’Amèrica Llatina, als EUA i 
a Europa, tant amb el liti, com amb 
altres projectes d’extracció. En resum, 
la naturalesa dels projectes d’extrac-
ció —que els fa indeslligables d’un 
lloc concret— i el fet que requereixin 
més implicació de l’estat que altres 
sectors econòmics, proporcionen a les 
comunitats escletxes interessants i 
mètodes de pressió.

Rubén Martínez | I hi ha alguna 
possibilitat que aquests moviments 
s’ampliïn i arribin a superar o des-
bordar el seu conflicte local?

Thea Riofrancos | Un altre factor 
que incrementa el potencial de les 
comunitats per paralitzar, obstacu-
litzar o, fins i tot, aturar projectes és 
la creació de xarxes internacionals, 
com hem vist les dues darreres dè-
cades. Les comunitats afectades per 
les cadenes de subministrament en 
expansió també es troben disperses 

en l’espai. Ara bé, les comu-
nitats afectades que viuen a 
les fronteres de l’extracció 
de les cadenes mundials de 
subministrament cada cop 
estan més coordinades les 
unes amb les altres. Aquest 
fenomen es deu, en part, als 
avenços tecnològics d’inter-
net i la telefonia mòbil, que 
permeten que comunitats 
que es troben a grans dis-
tàncies estiguin en contac-
te. Durant la covid-19, les 
comunitats han dut a terme 
una gran tasca d’activisme 
digital. He vist actes en què 
participaven comunitats de 
Xile, Portugal i Rússia que 
de vegades formaven part 
de la mateixa cadena de 
subministrament o lluitaven 
contra la mateixa empresa. 

Aquesta coordinació reflecteix i 
contribueix a produir un sentiment 
creixent d’interessos compartits a 
través de les fronteres i una voluntat 
d’organitzar-se a la mateixa escala 
de les cadenes de subministrament, 
cosa que significa una organització 
internacional. 

No hem de negar l’obvietat: és cert, 
hi ha un conflicte de classe asimètric 
entre els treballadors i les comu-
nitats d’una banda, i les empreses 
multinacionals de l’altra. Només vull 
fer èmfasi, però, en el fet que hi ha 
eines i mètodes de pressió a l’abast 



UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA 45

ECOSOCIALISME O ECOFEIXISME

dels treballadors i les comunitats. 
Considero que tant les empreses de 
tots els sectors econòmics com els 
governs estan molt alarmats per les 
interrupcions de les cadenes de sub-
ministrament, una preocupació que 
va augmentar durant la pandèmia i, 
de nou, s’ha intensificat amb els im-
pactes econòmics mundials provocats 
per la invasió d’Ucraïna per part de 
Rússia. Aquest neguit encara és més 
marcat i palès en els nous sectors tec-
nològics que tot just arrenquen i no 
han acabat de construir del tot les se-
ves cadenes de subministrament. Els 
sectors de les bateries i els vehicles 
elèctrics en són un molt bon exemple. 
El punt interessant és que les inter-
rupcions poden tenir més impacte, 
perquè els governs i les empreses 
estan molt amoïnats per la seguretat 
de la cadena de subministrament. Si 
veuen que està amenaçada, per una 
mobilització o una vaga, potser s’afa-
nyen a seure a la taula de negociació 
i miren de satisfer les exigències de 
la comunitat o dels treballadors. Ara 
bé, això també té una part negativa: 
el paper cada cop més important de 
l’estat a l’hora de garantir la segure-
tat de la cadena de subministrament. 
Un cop assumeix la tasca d’assegu-
rar la continuïtat de la producció, de 
vegades fa servir mètodes repressius 
contra els treballadors i les comuni-
tats per tal de protegir la producció i 
els beneficis.

Rubén Martínez | Si penses en les 
experiències municipalistes com la 
de Barcelona, quina mena de rela-
cions, més o menys virtuoses, creus 
que es poden establir entre el poder 
públic i els moviments?

Thea Riofrancos | Els experiments 
municipals radicals, a Espanya i a 
altres països, són conseqüència d’una 
mobilització de la ciutat. Aquesta 
mobilització en certa mesura s’ins-
titucionalitza en les forces políti-
ques que han transformat els líders 
orgànics en candidats electorals 

per als ajuntaments o les alcaldies, 
candidats que en molts casos han 
accedit al govern. És gairebé llavors 
que comença el trencaclosques. Ho 
he vist molt clarament en un context 
diferent, però paral·lel: la marea rosa 
dels governs d’esquerra a l’Amèrica 
Llatina. La primera gran fita és con-
querir el poder, contra tot pronòstic, 
sota condicions d’oligarquia, capita-
lisme mundial i democràcia limitada. 
Tanmateix, el repte més important 
comença un cop s’arriba al poder: 
les contradiccions d’un programa 
de transició i la tensió entre l’escala 
local de govern i l’escala mundial del 
capitalisme. Aquests experiments 
demostren els límits que implica tre-
ballar en l’escala urbana, alguns dels 
quals es podrien mitigar amb aliances 
internacionals d’alcaldes i regidors 
dels ajuntaments. 

Deixeu-m’hi aprofundir una mica 
més, però. Almenys hi ha tres aspectes 
que penso que són d’allò més positius 
en un govern ecosocialista a les ciu-
tats. En primer lloc, aquests experi-
ments solen sorgir dels moviments 
socials i els doten d’una forma més 
institucional i duradora per conti-
nuar existint un cop s’ha difuminat 
el moment de protesta. És clar que la 
institucionalització suposa un risc, 

però el fet d’entrar al govern propor-
ciona continuïtat. El segon avantatge 
és el conjunt d’eines fiscals i políti-
ques de què disposa l’estat, a les quals 
els moviments no tenen accés, tret 
que s’instal·lin als passadissos del 
poder. I en tercer lloc, i més directa-
ment relacionat amb l’aspecte verd, 
hi ha la capacitat potencial d’articular 
la crisi climàtica amb equitat social. 
Sabem que a les ciutats els habitat-
ges representen un dels principals 
agents d’emissions. Tot el sistema 
energètic passa pels edificis. La cale-
facció, l’electricitat i la refrigeració 
estan connectades al nostre sistema 
d’energia, que es basa en els com-
bustibles fòssils. Ara bé, tal com he 
afirmat i tal com demostra el treball 
del meu col·laborador Daniel Aldana 
Cohen, es pot canviar totalment la 
manera de construir i readaptar els 
edificis i modificar la manera d’es-
calfar-los, regular-hi la temperatura i 
distribuir-hi l’electricitat. Els edificis 
són grans objectius pel que fa a la 
descarbonització i a la reunificació, 
la distribució i l’emmagatzemament 
d’energia. Amb el mateix planteja-
ment del Green New Deal, s’hau-
ria d’incrementar l’accés equitatiu 
a l’habitatge. Una altra gran font 
d’emissions és el transport, és clar 
que depèn de si està regulat a escala 
nacional o local. Si s’aconsegueix que 
els desplaçaments es facin cada cop 
més en transport públic, a peu o en 
bicicleta, si s’assoleix el que Barcelona 
o París estan mirant de fer i realment 
minva el nombre de cotxes, es produi-
rà un impacte sobre les emissions. 
Si es dota el sector públic d’un paper 
important, disminuirà la contamina-
ció local i s’impulsaran els beneficis 
concrets per a la salut pública que té 
un increment de la descarbonització 
en el transport i els edificis.

Rubén Martínez | Suposo que no 
s’han de perdre de vista els límits ni 
els riscos, com el que ja has avançat 
sobre la institucionalització dels 
moviments...

Els edificis són grans 
objectius pel que fa 
a la descarbonització 
i a la reunificació, 
la distribució i 
l’emmagatzemament 
d’energia. Amb el 
mateix plantejament 
del Green New 
Deal, s’hauria 
d’incrementar 
l’accés equitatiu a 
l’habitatge.
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Thea Riofrancos | Les oportuni-
tats i els límits són dues cares de la 
mateixa moneda. El fet que un movi-
ment arribi al poder suposa un gran 
avantatge, però llavors topem amb 
l’escull d’evitar que es desmobilitzi. 
Cal forjar líders des de la base contí-
nuament, per tal de poder presentar 
gent a totes les eleccions municipals, 
a totes les eleccions per l’alcaldia, etc. 
Els lligams amb el personal de les ad-
ministracions d’aquests alcaldes tam-
bé són necessaris, perquè no actuen 
sols i necessiten assessors i persones 
connectades amb el moviment que 
puguin intervenir en el seu govern. 
Els moviments haurien de ser actius a 
generar més líders per ocupar les di-
verses posicions de govern, però alho-
ra cal una presència externa perquè 
els líders electes hagin de respondre 
a les demandes dels moviments. De 
vegades, això significa obligar els càr-
recs electes a complir la seva paraula, 
mentre que altres cops implica defen-
sar-los davant les forces conservado-
res i reaccionàries per garantir que te-
nen suport polític per plantar cara als 
interessos financers d’aquests altres 
sectors, com poden ser el sector im-
mobiliari o el dels serveis, que sempre 
s’alinearan en contra seva. Per tant, hi 
ha formes de mobilització ofensives i 
defensives, però totes són imprescin-
dibles, perquè cal tenir clar que l’Ada 
Colau, o qui sigui, sempre treballarà 
en un entorn molt hostil. De manera 
que la gran dificultat és que un cop 

s’institucionalitza un moviment es 
corre el risc que es desmobilitzi. Com 
es continua incentivant la mobilit-
zació i l’energia del moviment quan 
s’arriba al poder? Es tracta d’un repte 
immens.

Un altre entrebanc que cal abordar és 
el decalatge entre l’escala de govern 
i l’escala d’inversió. D’una banda, 
hi ha totes les polítiques locals que 
contribueixen a la descarbonització 
i fan que la ciutat esdevingui més 
igualitària. Tanmateix, molts cops 
depenen de les polítiques nacionals i 
han de rebre un finançament sufici-
ent per part del govern nacional per 
aconseguir embarcar-se en aquestes 
transformacions. De l’altra, com he 
apuntat abans, hi ha la mobilitat i 
l’evasió de capital, que suposen una 
veritable amenaça per a les ciutats. 
Allà on es regula el capital i afecta els 
interessos del capital immobiliari o, 
tan sols, d’un magatzem d’Amazon 
en un municipi, l’amenaça s’esmola, 
perquè a escala municipal hi ha una 
gran dependència d’aquests sectors i 
empreses en relació amb els llocs de 
treball, la recaptació d’impostos, etc. 
Literalment, les ciutats competeixen 
per atraure aquestes empreses mit-
jançant societats público-privades, 
sovint en forma d’aliances empresa-
rials. Per a una ciutat és difícil fer via 
cap a la regulació, cap a garantir el 
benestar de la població, perquè s’ar-
risca a allunyar la inversió privada i 

els nous llocs de feina, cosa que pot 
provocar que el govern municipal 
perdi popularitat. Crec que els go-
verns locals només es poden protegir 
d’aquests riscos mitjançant expressi-
ons de poder popular.

Ara bé, en últim terme, considero 
que no n’hi ha prou amb els governs 
municipals. Com és obvi, el canvi és 
necessari a tot arreu, però en aquest 
cas, l’àmbit nacional és més impor-
tant per als nostres propòsits, perquè 
volem garantir una normativa similar 
i més equitativa entre els diferents 
municipis. Com que hi ha un cert 
desequilibri, el capital té l’oportuni-
tat d’anar-se’n a llocs amb més bones 
condicions per als seus beneficis. El 
gran problema d’un país federal com 
els EUA, però també d’Espanya, és que 
cal una distribució més equitativa 
dels recursos financers a les provínci-
es, als municipis, a qualsevol instàn-
cia de govern per petita que sigui; 
de manera que els governs locals en 
tinguin prou per treballar i no hagin 
de dependre dels impostos sobre les 
vendes i recaptacions d’impostos per 
l’estil que, de fet, són força regressives 
i molt dependents del capital privat.

Rubén Martínez | Una darrera 
qüestió sobre el moment en què ens 
trobem, però des d’un punt de vista 
més ampli. Veiem que hi ha una 
part de l’statu quo advoca per una 
transformació en el model actual. 

En una revolució passiva, potser s’implementen 
reformes força importants, però alhora, és possible que 
aquests canvis conservin el poder de la classe dirigent, 

en general, per mitjà d’una mena de modernització.
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Penso en l’editorial del Financial 
Times que reclamava un «reajusta-
ment del capitalisme» i la neces-
sitat de «reformar per conservar», 
com deia l’article. Alhora, hi ha 
sectors progressistes que exigeixen 
canviar de model i, per fer aquesta 
transició, calen reformes no refor-
mistes. I heus aquí el dilema: com 
podem garantir que aquestes re-
formes no reformistes —que volen 
evitar caure en el blanqueig verd 
i no canviar res— en realitat no es 
limiten a reformar per conservar?

Thea Riofrancos |  
Us ho plantejaré d’una al-
tra manera. Pot donar-se 
el cas que, en una revo-
lució passiva, s’imple-
mentin reformes força 
importants, però alhora, 
és possible que aquests 
canvis conservin el poder 
de la classe dirigent, en 
general, per mitjà d’una 
mena de modernitza-
ció. Avui som testimonis 
d’una modernització que 
forma part de la transició 
cap al capitalisme verd. 
Em refereixo a les inno-
vacions tecnològiques 
que tenen per objectiu 
internalitzar fins a un cert 
punt els costos mediam-
bientals del capital, de 
convertir els danys me-
diambientals en nous espais d’acu-
mulació. La idea és que, a través de 
canvis en les regulacions i l’obertura 
de nous mercats, es pot incentivar 
el capital perquè inverteixi en allò 
que contribuiria a la preservació del 
planeta i obtenir un mínim d’estabi-
litat social (per exemple, substituint 
les infraestructures i tecnologies que 
depenen dels combustibles fòssils 
per unes altres que funcionin amb 
energies renovables). Ara bé, es tracta 
d’una «modernització» que preser-
va la principal dinàmica de classes, 
perquè dona poder al capital privat 

com a principal inversor, mentre con-
tinua explotant els treballadors i la 
natura. O potser és al contrari: potser 
som davant de reformes estructurals 
o no reformistes, en què els movi-
ments exigeixen canvis estratègics 
(però assolibles) en l’statu quo. Si es 
tracta d’una dinàmica no reformista, 
llavors veurem que aquesta victòria 
donarà empenta als moviments per 
lluitar encara més i pressionar per 
obtenir canvis més radicals. El tema 
és que una mateixa reforma pot tenir 
les dues funcions: mantenir el poder 

de la classe dominant o donar força 
a la lluita de la classe treballadora. 
Per exemple, s’inverteix en habitat-
ge social i sostenible assequible per 
a la classe treballadora amb pocs 
ingressos i aquesta inversió verda 
també contribueix, en certa mesura, a 
estabilitzar el capitalisme i a descar-
bonitzar. Es respon a les demandes 
dels moviments i del capital, així 
doncs, la classe treballadora deixa de 
mobilitzar-se per l’habitatge, perquè 
s’han complert les seves exigències. 
Ara bé, pot ser que la mobilització 
continuï per aconseguir més habi-
tatges o habitatges gestionats per les 

persones que hi viuen o per exigir 
millors condicions laborals per als 
treballadors que els construeixen, 
etc. I crec que, en realitat, així, en 
abstracte, no es pot saber cap a 
on tirarà. Només es pot respondre 
aquesta qüestió analitzant el procés 
que ha engendrat el canvi i, en funció 
de com hagi anat, la mateixa refor-
ma pot tenir conseqüències estabi-
litzadores o emancipadores. Potser 
ha estat un moviment preventiu i 
tecnocràtic per part l’estat o el capital 
per guardar-se de més agitació social 

en un futur. O potser 
ha estat resultat de les 
tàctiques del moviment 
que han obligat el govern 
amb pressió externa o en 
combinació amb els aliats 
que hi ha dins del govern. 
Si passa això últim, els 
moviments socials ho 
poden considerar una 
victòria i sentir-se forts, 
observant la connexió 
entre l’acció col·lectiva, 
l’agència política i les 
millores materials. Aquest 
fet pot catapultar els 
moviments a un nivell 
més elevat de consciència 
política i empènyer-los 
a radicalitzar les seves 
demandes. En darrer 
lloc, també hi ha camins 
mixtos. Una reforma 

pot tenir un efecte estabilitzador 
provisional, però potser a mitjà 
termini, es gira la truita perquè es 
produeixen avenços polítics al si 
de la classe treballadora o en al-
tres subjectes polítics subalterns. I 
al següent assalt, resulta que s’han 
enfortit. Mentre que altres vegades 
passa el contrari: sembla que el 
moviment ha obtingut una victòria, 
però acaba desmobilitzant-se. 
Aquestes possibilitats duals i mes-
clades es troben en gairebé qualsevol 
mena de reforma. La clau, però, es 
troba en els processos polítics que 
l’han engendrat.⚫

https://www.ft.com/content/4cf2d6ee-14f5-11ea-8d73-6303645ac406
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Decreixement?

Al llarg de la història i arreu del planeta, els éssers humans 
ens hem relacionat amb el nostre entorn i entre nosaltres 
de múltiples formes. Ara bé, només una d’aquestes formes, 
la del capitalisme que persegueix un creixement infinit, 
s’ha imposat i preval sobre les altres en el món actual, 
de manera que fa perillar el planeta i la nostra espècie. 
Mentre els geòlegs proclamen la inauguració d’una nova 
era geològica marcada per l’impacte de l’ésser humà, l’an-
tropocè, molts analistes parlen del capitalocè i la fi d’una 
era històrica, en què la desestabilització dels sistemes pla-
netaris provocarà que els sistemes de creixement esdevin-
guin inviables.

La humanitat s’enfronta en aquesta dècada a la necessitat 
d’actuar i prendre decisions crucials que determinaran el 
futur del sistema Terra i de les nostres societats. Algunes 
de les respostes polítiques que sorgeixen, suposadament, 
per fer front a aquesta crisi són igualment aterridores: 
des del neoextractivisme, passant per l’ecofeixisme, fins a 
l’austeritat neoliberal o l’autoritària; es tracta d’opcions 
que, a banda que no van a l’arrel del problema, supo-
sen deixar enrere molta gent i allunyar-nos d’un model 
de societat democràtic, cooperatiu, solidari, inclusiu i 
sostenible.

L’únic camí possible i desitjable que considerem viable per 
afrontar la crisi sistèmica a què ens enfrontem és repartir 
el que tenim perquè tothom pugui viure bé, però dins dels 
límits. De l’aplicació d’aquest marc de pensament al Nord 
Global en diem decreixement.

Atès que vivim en un planeta amb recursos fintis, és obvi 
que no té sentit la busca infinita de creixement econòmic 
que persegueixen les nostres economies, que es nodreix 
de l’explotació sense límits dels recursos. Amb un creixe-
ment anual del 3  %, per exemple, l’economia es duplicaria 
en vint-i-quatre anys, es quadruplicaria en quaranta-vuit 
i creixeria setze cops en un segle. D’això se’n diu creixe-
ment compost i es desplega en progressió geomètrica. 
Però és que, a més, resulta il·lusori: la base monetària 
mundial és tan sols un conjunt de nombres que creixen 
fora de control.

El decreixement aposta per l’abolició del creixement eco-
nòmic com a objectiu de les societats i planteja un procés 
de transició cap a un altre sistema socioeconòmic en què 
la disminució del PIB sigui sostenible des del punt de vis-
ta social i ambiental. El decreixement pot definir-se, per 
tant, com el procés de reorganització econòmica, política 
i social que té com a objectiu la reducció dràstica de la 
producció i el consum d’energia i materials, alhora que es 
millora la qualitat de vida de les persones. Per assolir-lo, 
cal començar a crear, com abans millor, un futur en què 
les necessitats humanes se satisfacin amb una fracció de 
l’energia que utilitzen avui dia les nacions industrials i en 
què el progrés, la felicitat, el benestar o la idea de «vida 
bona» es desvinculin del creixement econòmic.

Una societat de decreixement s’organitzarà i viurà de 
forma diferent a l’actual: es transformaran les activitats 
econòmiques, les formes i usos de l’energia, les relacions 
socials, els rols de gènere, la distribució del temps destinat 
al treball remunerat i no remunerat, així com les relacions 
amb el món no humà. Es tracta d’un projecte que defen-
sa una vida en què puguem gaudir dels plaers senzills, 
compartir i relacionar-nos més amb els altres, i treballar 
menys en el si d’una societat més igualitària. Per això, el 
decreixement planteja un imaginari alternatiu que cons-
trueix una nova narrativa, alhora que proposa estratègies i 
mesures polítiques concretes.

Tot i que no hi ha un programa polític sistemàtic, els estu-
diosos i activistes del decreixement han proposat dife-
rents mesures en una direcció comuna, que comparteixen 
amb altres moviments socials i polítics. Les propostes per 
frenar els danys mediambientals inclouen establir límits 
màxims a la quantitat de recursos que es poden extreure, 
a l’extensió de terra que es pot ocupar o als ecosistemes 
que es poden transformar; eliminar completament les 
subvencions a indústries extractives, activitats conta-
minants, infraestructures de transport privat, tecnolo-
gia militar, combustibles fòssils i mineria a gran escala; 
i desenvolupar les energies renovables a petita escala, 
descentralitzades i sota control cooperatiu, en comptes de 
macroestructures concentrades sota control empresarial. 
Entre les mesures polítiques dirigides a reduir la desi-
gualtat econòmica hi ha crear una renda bàsica universal, 
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establir una renda màxima i crear noves institucions i 
polítiques de benestar, incloent-hi un paquet de serveis 
públics, assegurant que tothom tingui el necessari per 
viure dignament. Això es finançarà amb una fiscalitat 
progressiva, amb una tributació del 90  % sobre les rendes 
més altres, així com gravant amb impostos les herències, 
la propietat immobiliària, els habitatges buits i l’especula-
ció. Pel que fa al treball, les mesures impliquen fomentar 
l’ocupació en els sectors amb més valor humà com ara la 
sanitat i l’educació, així com crear més llocs de feina per 
compartir entre tots, generats gràcies a la reducció de les 
hores de treball per persona, cosa que alhora farà augmen-
tar la proporció d’activitat fora de la relació capital-treball 
assalariat. En darrer terme, caldrà impulsar mesures rela-
tives al canvi de mentalitat dels consumidors, com regular 
la indústria de la publicitat, promoure l’autolimitació o 
reduir el consum de béns contaminants.

Principals crítiques al decreixement 
(i les nostres respostes)

El decreixement, com qualsevol altra proposta radical, ha 
rebut crítiques des de diversos fronts: des de les perspec-
tives que en qüestionen els punts de partida fins a les que 
estan d’acord amb els punts de partida, però tenen dubtes 
sobre l’estratègia.

« El creixement econòmic i les emissions 
de CO2 es poden desacoblar.»

Hi ha qui assegura que el desacoblament i el creixement 
verd són possibles. Tanmateix, les lleugeres tendències 
de desacoblament que s’observen en algunes economies 
sembla que provenen més de desplaçar els impactes que 
de reduir-los de debò, i en qualsevol cas estan molt lluny 
de la reducció d’emissions entre un 8 i un 10  % anual que 
caldria als països de rendes més altes per descarbonitzar 
l’economia. Des del decreixement defensem l’obvietat 
que reduir les emissions resulta més senzill amb menys 
creixement: combatre el canvi climàtic mitjançant el crei-
xement econòmic seria com mirar de baixar unes escales 
mecàniques els esglaons de les quals van cap amunt, men-
tre s’acceleren cada cop més. Com més baix sigui el nivell 
d’ús d’energia i com més petita sigui l’economia, més fàcil 
serà la transició cap a un sistema veritablement sostenible 
i menys impactes negatius es causaran pel camí.

« El creixement redueix la pobresa i la 
desigualtat, per tant, no en podem prescindir 
si volem avançar cap a una societat millor.»

Les dades parlen per si mateixes: en les últimes dècades, 
malgrat l’espectacular creixement econòmic, als Estats 
Units hi continua havent quaranta milions de pobres 
i al Regne Unit, onze milions. El 60  % més pobre de la 
humanitat percep tan sols el 5 % de tots els ingressos 
generats pel creixement mundial i, en molts casos, tot i 
l’increment del PIB de moltes economies desenvolupades, 
la desigualtat s’ha disparat. D’altra banda, des dels 
anys setanta del segle XX, encara que les economies 
desenvolupades no han deixat de créixer, els seus índexs 
de benestar s’han estancat. A més, el fet que els països 
d’ingressos mitjans tinguin una esperança de vida 
similar o declarin nivells més alts de satisfacció que 
els de rendes altes refuta la idea que afirma que a més 
creixement, més benestar. A partir d’un determinat nivell 
de renda per càpita no és el creixement, sinó les polítiques 
adequades, les que tenen el poder de garantir una vida 
bona per a tothom dins dels límits planetaris. Així doncs, 
el decreixement proposa deixar de fer servir el PIB com 
a mesura de progrés —que ens diu ben poca cosa sobre 
la igualtat, l’impacte mediambiental o la felicitat— i 
substituir-lo per indicadors que ens diguin si realment 
estem funcionant en la direcció correcta (és a dir: la 
reducció del rendiment material i l’augment del benestar 
social).

« El decreixement suposa polítiques d’austeritat 
que deterioraran l’estat del benestar.»

El decreixement no equival a polítiques de retallades i 
austeritat, ans al contrari: pretén reforçar l’estat del ben-
estar. En una societat decreixentista, el consum d’ener-
gia i certs àmbits, com el financer, l’armamentístic o el 
publicitari de béns de consum innecessaris es contrauran, 
mentre que altres sectors com ara l’educació, la sanitat o 
les cures prosperaran. El resultat és el decreixement de 
l’economia fins a un «estat estacionari» en què l’econo-
mia s’estabilitzi i alhora sigui socialment sostenible, cosa 
que donarà lloc al que anomenem «societat decreixentis-
ta». Aquesta societat, lluny d’estar guiada per la restric-
ció s’orientarà per la suficiència: viure amb prou perquè 
tothom pugui viure bé, sense desestabilitzar els sistemes 
planetaris. Albirem una societat en què tots visquem mo-
destament enmig d’una abundància compartida o, cosa 
que és el mateix, una societat en què visquem millor amb 
menys.

« El terme, a banda que no és sexy,  
suposaria el suïcidi polític el 
partit que el promogués.»



UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA 51

PROSPERITAT SENSE CREIXEMENT

Des de perspectives que estan d’acord amb els punts de 
partida del decreixement, però tenen dubtes sobre la 
seva estratègia i viabilitat, es planteja de vegades que 
la negació del concepte de creixement se situa dins del 
seu mateix marc i podria, paradoxalment, reforçar-lo. 
Des del decreixement defensem que el terme suposa 
una negació subversiva, necessària i útil, atès que no 
mira d’ocultar la naturalesa i la magnitud del repte. La 
construcció d’una massa crítica no es pot dur a terme 
sense abordar de cara el fet que la solució implica 
decréixer, vist que estaríem alimentant expectatives 
infundades i endarrerint mesures urgents. A més, mentre 
que molts altres termes com «sostenibilitat», «economia 
verda», «economia circular» o «economia del bé comú» 
han estat cooptats per les forces del mercat per encobrir 
l’statu quo del funcionament actual de l’economia, 
resulta molt improbable que pugui passar el mateix amb 
el decreixement. Respecte a la viabilitat política, no és 
necessari que un partit polític en faci el seu lema central 
per tenir presents l’anàlisi i l’horitzó del decreixement. 
Tot i això, cada cop són més els estudis electorals que 
en demostren l’acceptació social: per exemple, segons el 
Baròmetre de Consum Responsable de França, el 52 % dels 
francesos creuen que cal abandonar per complet el model 
basat en el mite del creixement infinit. I el president 
d’Irlanda ja ha defensat explícitament una economia 
ecosocial de postcreixement.

« El decreixement ignora la 
qüestió del Sud Global.»

Des del principi, el moviment del decreixement ha estat 
molt cautelós de no presentar-se com una solució univer-
sal. Imposar el decreixement al Sud Global seria un error 
en dos sentits: perquè el Sud Global té les seves pròpies 
formes, idees i cosmovisions per «prosperar sense créi-
xer», algunes de les quals ja s’han desenvolupat i altres 

que encara es troben en potència; i perquè la majoria 
d’aquests països encara no han assolit un ús d’energia 
i recursos que garanteixi la satisfacció de les necessi-
tats bàsiques dels seus habitants. Això no significa, però, 
que aquests països hagin de prendre el relleu dels països 
industrialitzats: veiem necessari un augment de la seva 
producció i el seu consum; ara bé, un augment amb un 
límit a la vista. De manera que el decreixement pretén 
alliberar un espai conceptual perquè aquestes poblacions 
estableixin les seves pròpies trajectòries cap a allò que 
defineixin com a «vida bona». Partint d’aquest principi, 
una qüestió que se sol plantejar és fins a quin punt un 
projecte dirigit únicament al Nord Global pot realment fer 
front al canvi climàtic en un món globalitzat. La creació 
d’aliances transnacionals és imprescindible i, per tant, el 
decreixement s’ha mostrat especialment interessat a crear 
sinergies amb aquells moviments i visions que considera 
aliats naturals al Sud Global, com ara la justícia ambiental, 
el postextractivisme, el postdesenvolupament i els pluri-
versos, així com les cosmovisions localitzades com el Buen 
Vivir (Amèrica Llatina), Ubuntu (Sud-àfrica) i l’Economia 
de la Permanència (Índia).

La viabilitat del decreixement

La premissa de què parteix el decreixement i que com-
parteix amb altres lluites socials i ambientals és que la 
realitat que coneixem i que sovint ens sembla impossible 
de canviar no està predeterminada, sinó que quan una 
situació es reconeix com una crisi greu, moltes mesures 
que abans es qualificaven de políticament impossibles es 
tornen, de sobte, possibles i desitjables. El millor exemple 
el tenim amb la propagació de la pandèmia de la covid-19. 
Atès que es considerava que eren necessàries per fer front 
a la crisi, es van adoptar mesures radicals que abans eren 
impensables: es va regular l’economia; es van reduir les 
hores de treball; es va iniciar una campanya internacional 
per aprovar un ingrés per cures; es van plantejar o aplicar 
moratòries sobre els lloguers, les hipoteques i els crèdits; 
es van limitar certs comportaments socials; la societat va 
cooperar; les nostres vides es van alentir i es van reduir el 
consum material i el turisme depredador.

Idealment, la transformació sistèmica que proposa el 
decreixement succeiria de forma planificada, conscient i 
progressiva. Això no obstant, si no es reconfigura l’econo-
mia per tal de mitigar les crisis que s’albiren a l’horitzó, 
la manca de creixement suposarà impactes imprevistos, 
involuntaris i caòtics. Com copsa l’economista Peter Victor 
en la frase «slower by design, not disaster», es tracta que 
l’alentiment de l’economia es produeixi de manera plane-
jada, en comptes de com a producte del desastre. 
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Com més passos sòlids i ràpids fem col·lectivament cap 
a allò que importa de debò, que no és el PIB, sinó la salut 
i el benestar de les persones i del planeta, més possibili-
tats tindrem que la transició ecològica es produeixi amb 
menors danys.

Mentre que cada cop hi ha una massa crítica més gran  
que aprova les premisses i objectius del decreixement  
i hi dona suport, progressivament el debat comença a virar 
cap a com convèncer els nostres dirigents de la necessitat 
d’actuar. Els estudiosos i activistes del decreixement 
creiem que un canvi radical pot organitzar-se i dur-se a 
terme en el si del sistema de la democràcia parlamentària. 
Ara bé, això no significa que confiem que les elits 
governants iniciaran la trajectòria política decreixentista 
de manera espontània. Fins i tot, encara que hi hagués 
formacions polítiques que avui dia hi estiguessin 
disposades, es trobarien limitades per complexes xarxes 
de poder nacionals i transnacionals que procurarien 
impedir per tots els mitjans que els seus interessos es 
veiessin afectats en nom d’un bé comú més ampli.

Per ser viables, les polítiques decreixentistes requeriran 
transformacions institucionals profundes, que hauran 
de produir-se a través d’un canvi coevolutiu, és a dir, 
un tipus de canvi no sobtat, de vegades imperceptible, 
que es produeix simultàniament en diferents esferes 
que interactuen i es modifiquen entre si. De vegades, les 
condicions ambientals o altres crisis com ara la covid-19 
faran possibles algunes polítiques que tan sols una mica 
abans havien estat impensables, cosa que alhora podrà 
activar canvis més profunds en els valors i prioritats de la 
societat, així com en aspectes organitzatius i estructurals 
més amplis.

Per impulsar aquest complex canvi sistèmic, els 
estudiosos i activistes del decreixement coincidim molt 
majoritàriament en el rebuig dels mitjans violents i 
advoquem per l’acció no violenta i la desobediència civil 
des de baix. A més de la implicació directa en lluites 
polítiques, els actes quotidians de rebuig i l’organització 
contra la societat capitalista neoliberal també són 
revolucionaris en la mesura que contribueixen a canviar 
el «sentit comú» del creixement. En són exemples el 
sorgiment de monedes locals socials, horts urbans, 
cooperatives d’habitatge, grups de consumidors, bancs  
de temps o mercats d’intercanvi. Tots aquests 
moviments de base, experiments i pràctiques 
quotidianescomunitàries i cooperatives van teixint una 
xarxa que configura una economia social i solidària 
alternativa i que articula la base social necessària  
perquè sigui possible un canvi de rumb en l’esfera  
política.

La doble estratègia del decreixement es desplega, doncs, 
tant en l’àmbit material, mitjançant esforços per ocupar 
l’esfera política i l’impuls d’alternatives tangibles, com en 
l’àmbit de les subjectivitats i els imaginaris socials. Són les 
dues cares de la mateixa moneda.

Prosperitat sense creixement: 
una batalla cultural

La idea de prosperitat sense creixement va en contra de 
les lògiques alimentades durant dècades per la cultura po-
pular, els mitjans de comunicació i els sistemes educatius 
entorn de la competició, l’autorealització individual, el 
consum exacerbat i la persecució de l’il·limitat. Missatges 
i símbols han configurat silenciosament les expectatives, 
els somnis i les ambicions de moltes persones cap a vides 
guiades per les poderoses associacions entre èxit i crei-
xement, entre confort i riquesa o entre prestigi i consum. 
Es tracta d’estructures cognitives fortament arrelades en 
l’imaginari col·lectiu, que a Espanya es van consolidar amb 
el desenvolupisme a partir dels anys seixanta del segle XX. 
El bombardeig emocional i cognitiu ha estat tan brutal 
que la societat que menys creix sembla que es consideri 
sinònim de la que pitjor viu, la més inculta, la més endar-
rerida o la més corrupta.

La batalla cultural per desvincular el creixement econòmic 
dels conceptes de progrés, desenvolupament i prosperitat 
dins del cap de les persones és, com veiem, la lluita que 
impregna tot el projecte decreixentista. Produir un discurs 
contrahegemònic davant d’estructures cognitives tan 
consolidades no és una tasca fàcil. Segurament, per desfer 
aquestes associacions tòxiques calen diversos llenguatges 
i narratives simultànies que coexisteixin amb formulaci-
ons més radicals. Per exemple, els conceptes de «transició 
ecosocial» o «Nou Pacte Verd» poden funcionar millor de 
cara un determinat electorat, mentre que la formulació de 
«decreixement» va contribuint a trencar capes del «sentit 
comú» construït al voltant del creixement.

D’altra banda, les lògiques quotidianes del sistema capita-
lista ens impedeixen moltes vegades ser capaços d’albirar 
altres direccions possibles, altres alternatives millors. Ens 
trobem amb freqüència sumits o bé en un estat d’anes-
tèsia i cansament profund, causat per un sistema que no 
deixa temps per aturar-se a pensar críticament, o bé en un 
estat d’ansietat i depressió, provocat per les dades sobre el 
canvi climàtic i les injustícies globals. A part de desactivar 
la mobilització i participació en estructures alternatives, 
el més preocupant d’això és que perpetua les lògiques 
sobre les quals se sustenta l’actual sistema socioeconòmic, 
sense les quals potser s’ensorraria ràpidament.
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L’ambiciosa tasca de construcció de significats i parers 
envers una societat decreixentista dins dels caps de la 
gent pot entendre’s com el projecte d’expansió d’una 
cultura de límits i suficiència. Aquesta expansió requereix 
una inversió, no només en investigació, sinó també en 
comunicació pública i en educació, que al seu torn es 
retroalimenta amb les pràctiques i els moviments de base 
que funcionen com a early adopters (pioners). Per tant, 
a mesura que augmenta la consciència social sobre la 
insostenibilitat, la injustícia i la desigualtat del sistema 
econòmic actual, van florint itineraris més comunitaris, 
més solidaris, més inclusius, més sostenibles, més 
assossegats. Els hàbits i maneres de pensar hegemònics 
es van desaprenent a través de l’experimentació de 
pràctiques quotidianes alternatives, alhora que inspiren 
més persones a adoptar una actitud reflexiva davant les 
lògiques d’autolimitació. Entre els joves, que s’enfronten 

a més precarietat i malestar respecte al futur, cobra cada 
cop més importància l’ètica i l’autorealització lligada a la 
capacitat de produir un impacte social positiu, així com els 
estils de vida que abracen valors postmaterialistes. A poc 
a poc, les persones van abandonant l’activitat frenètica i 
el temps accelerat per substituir-los per processos lents 
i localitzats, xarxes d’intercanvi comunitàries, sistemes 
amb elevats fluxos de solidaritat i creativitat, actituds de 
cura de la natura i de les persones i maneres de gaudir  
de les petites coses.

A través d’aquest procés coevolutiu, les llavors d’un canvi 
sistèmic germinen i l’imaginari hegemònic s’esberla a 
poc a poc. En aquest procés, el decreixement —com a 
concepte, teoria i moviment— ofereix un marc alternatiu 
per pensar, actuar i sentir que ens faci, realment, 
florir com a societats.⚫
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El Green New Deal ni és tan green, perquè té propostes 
continuistes d’economia marró; ni tan new, perquè en 
molts casos només actua d’embolcall aglutinador de polí-
tiques passades; ni tan deal, perquè hi manca una con-
trapart, un contrapès real que, com a mínim, compensés 
l’aliança estratègica publicoprivada en què se situa la pro-
posta, molt particularment en el cas del European Green 
Deal. Ara bé, de manera simultània a l’aparició d’aquesta 
«solució verda» han sorgit nombroses propostes de dife-
rents moviments del Sud Global que consideren el Green 
New Deal un concepte i un territori en disputa. Una dis-
puta que s’ha d’entendre en uns termes molt concrets: no 
es tracta només d’establir i habilitar vies de diàleg amb les 
institucions promotores per perfilar millor el marc estra-
tègic del Green New Deal a través de la incidència política. 
Es tracta, més aviat, de fer un exercici de reconeixement 
històric i actual del treball de base d’infinitat de grups i 
col·lectius del Sud Global, utilitzant la finestra d’oportu-
nitat i d’atenció mediàtica que ofereixen els Green New 

Deal. Alhora, les propostes del Sud Global miren de 
trencar amb el relat oficial que limita la possibilitat 
d’obrir debats més amplis i de caire més radical. 

Així doncs, el present article vol situar 
algunes d’aquestes propostes alternatives 
provinents del Sud Global posant el focus en 
els vincles materials, donat que les políti-
ques que es decideixen de manera unilateral 
al Nord Global tenen una forta dependència de 
les cadenes mundials de subministrament  
—extracció, processament, refinament, produc-
ció, muntatge, transformació, fabricació, distri-
bució, comercialització— sobretot en les primeres 
etapes. Avaluarem, doncs, els actors, els mercats i els 
impactes i acabarem plantejant propostes molt centra-
des en la mineria urbana, una alternativa que podria ac-
tuar de desllorigador per a l’inici d’una lluita compartida: 
construir societats postextractivistes.
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Des del Sud Global:  
la memòria de les alternatives 
al Green New Deal

Iniciatives com el Global Feminist Decolonial Green New 
Deal, el Red Deal: Indigenous Actions to Save Our Earth, 
el Pacto Ecosocial del Sur, el Feminist Green New Deal i 
el The Red, Black and Green New Deal comparteixen una 
característica: tenen memòria. Precisament perquè tenen 
memòria, articulen proposicions postextractivistes, deco-
lonials i feministes. Amb més o menys intensitat, recla-
men la cancel·lació dels deutes externs, el reconeixement 
dels deutes ecològic i climàtic, la fi de la violència contra 
els pobles indígenes i originaris, contra les dones i les 
identitats dissidents i contra les persones de color. 

Cal reconèixer que cadascuna de les iniciatives que hem 
enumerat té una naturalesa i una intenció diferent.  
El Global Feminist Decolonial Green New Deal és una 
reflexió i una crida per part de la reconeguda activista 
Bhumika Muchhala per incloure la dimensió feminista 
i decolonial al Green New Deal. El Red Deal: Indigenous 
Actions to Save Our Earth és impulsat per The Red Nation, 
una coalició d’activistes nadius i no nadius, educadors, 
estudiants i organitzadors comunitaris, principalment de 
l’Amèrica del Nord, que defensa l’alliberament dels pobles 
nadius. El Feminist Green New Deal és una altra coalició 
d’organitzacions pels drets de les dones i per la justícia 
climàtica que treballa per la inclusió de l’anàlisi feminis-
ta en la situació de crisi ambiental a què ens enfrontem. 
Finalment, el The Red, Black and Green New Deal es defi-
neix com una iniciativa dissenyada perquè les persones 
negres prenguin accions que mitiguin l’impacte de la crisi 
climàtica mundial.

De totes aquestes propostes, ens aturarem un moment 
al Pacto Ecosocial del Sur, una iniciativa d’un grup de 
persones i organitzacions que reuneix pobles indíge-
nes, acadèmics, investigadors, activistes, etc. de diferents 
països llatinoamericans amb la motivació «de construir, 
amb urgència, dinàmiques socials capaces de contrarestar 
i contestar les dinàmiques de reajustament capitalista, 
concentració de riquesa i destrucció d’ecosistemes que 
sorgeixen enmig de la crisi de la covid-19, i de configurar, 
conjuntament, un horitzó col·lectiu de transformació per a 
l’Amèrica Llatina que garanteixi un futur digne». El Pacto 
proposa, entre altres coses, anul·lar els deutes externs, cre-
ar sistemes nacionals i locals de cures, establir una renda 
bàsica universal, prioritzar la sobirania alimentària, en-
fortir l’autodeterminació dels pobles indígenes i construir 
societats postextractivistes. 

L’anàlisi dels continguts del Pacto ens suscita una refle-
xió que serà el fil conductor a partir del qual aprofundi-
rem en la qüestió. El fet que el text parli explícitament de 
«contrarestar i contestar les dinàmiques de reajustament 
capitalista» ens porta a pensar en com l’impacte econò-
mic de la covid-19 ha reforçat i projectat el sector verd. 
Mai abans en la història, la sortida d’un sotrac econòmic 
s’havia caracteritzat d’aquesta manera. Ara les polítiques 
de recuperació de la covid-19 reforcen les tesis del capi-
talisme verd —creixement verd, desacoblament absolut, 
desmaterialització, tecnologia i mercats— i és aquest el 
seu reajustament. 

D’altra banda, i aquí és on els fonaments del capitalisme 
verd es converteixen en mites, no es pot parlar de des-
materialització de l’economia. És a dir, no es pot afirmar 
que es necessitaran menys materials per a la producció de 
béns i serveis quan, precisament, no hi ha una avaluació 
real de quina és la base material de les polítiques relaci-
onades amb els Green New Deal. Les anomenades tecno-
logies verdes —ens referim principalment a les energies 
renovables i els vehicles elèctrics— requereixen uns ma-
terials molts específics que estan repartits arreu del món, 
i el Pacto ens en fa memòria: necessiten una capacitat 
extractiva i territoris al servei de les cadenes mundials de 
subministrament. 

Per tant, el repte de construir societats postextractivistes 
és majúscul i no depèn només del que es faci des del Sud 
Global. Depèn també de com s’actuï des dels territoris que 
demanden amplificar la tecnosfera en nom de la transició 
verda.

El Pacto proposa, entre altres coses, 
anul·lar els deutes externs, crear 
sistemes nacionals i locals de cures, 
establir una renda bàsica universal, 
prioritzar la sobirania alimentària, 
enfortir l’autodeterminació 
dels pobles indígenes i construir 
societats postextractivistes.
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La base material per a la transició 
verda al Nord Global

Intentem, doncs, donar algunes xifres agafant un exem-
ple: la Unió Europea, en plena pandèmia, va augmentar 
l’ambició climàtica fins al 55 % de reducció d’emissions pel 
2030. En aquest camí assegura que s’hauria d’arribar als 
trenta milions de vehicles elèctrics a la UE l’any 2030. 

L’informe l’Agència Internacional de l’Energia (IEA) 
The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions 
[El paper de les matèries primeres en la transició cap a les 
energies netes] ens proporciona els factors necessaris per 
fer un simple càlcul de les necessitats materials per asso-
lir els trenta milions de vehicles. Segons l’IEA un vehicle 
elèctric necessita, de mitjana, 53 quilos de coure, 9 quilos 
de liti, 25 quilos de manganès, 13 quilos de cobalt, 66 quilos 
de grafit i mig quilo de terres rares. La majoria de mate-
rials són per a la bateria, però el motor elèctric també en 
necessita. 

Si comparem la demanda de materials generada per 
fabricar trenta milions de vehicles amb l’extracció anual 
que ens ofereixen les dades del Servei Geològic dels EUA 
(USGS), trobem que suposaria, com a punt de partida i 
amb els volums d’extracció actuals, acaparar un 1 % del 
coure mundial, una xifra aparentment baixa, però que 
comportaria, sens dubte, un impacte en els preus. Ara 
bé, suposaria el 31 % del liti, el 27 % del manganès, el 
28 % del cobalt i el 18 % del grafit; és a dir, prendria un 
segment molt important del mercat internacional. A més, 
és evident que la UE i el sector automobilístic no seran 
els únics demandants de materials: tant els EUA com 
els BRICS i sectors com el dels plàstics, la ceràmica, els 
lubricants, el vidre, la informàtica, les telecomunicacions 
i la indústria armamentista competiran pels preats 
materials. 

Certament, per guanyar en precisió caldria avaluar les 
diferents subtecnologies, però no és l’objectiu de l’article 
avorrir amb dades. El més rellevant és ressaltar que l’ordre 
de magnitud de la demanda d’aquests minerals no té 
precedent en la història de la humanitat. Fer una transició 
de base tecnològica vol dir furgar en el subsol fins a límits 
insospitats i fer-ho, a més, en territoris més enllà dels 
europeus —la República Democràtica del Congo per al 
cobalt; Indonèsia i Filipines per al níquel; Xile, l’Argentina 
i Bolívia per al liti; Xile per al coure; la Xina per a les terres 
rares i un llarg etcètera—. La mateixa IEA assegura que 

en dues dècades (2020-2040) la demanda de liti podria 
multiplicar-se per 42; la de grafit, per 25; la de cobalt, per 
21; la de níquel, per 19; la de terres rares, per 7 i triplicar-se 
la de coure.

Davant d’aquesta situació, diferents articles acadèmics 
del CIRCE (Centre de Recerca de Recursos i Consums 
Energètics de la Universitat de Saragossa) i el GEEDS 
(Grup d’Energia, Economia i Dinàmica de Sistemes de la 
Universitat de Valladolid) adverteixen que les projecci-
ons indiquen que, per als escenaris que es plantegen de 
tecnologia verda, perillen els subministraments i es corre 
un risc important d’arribar al límit biofísic de les reser-
ves. Això podria passar abans del 2050 en el cas del liti, el 
níquel, el cobalt, el tel·luri, l’indi, el neodimi, el cadmi, la 
plata, el gal·li, el zinc, el seleni, el manganès i el crom.
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Un nou supercicle de les 
matèries primeres? 

Els promotors del Pacto Ecosocial del Sur coneixen en 
profunditat el «consens de les commodities», el super-
cicle que va suposar que l’Amèrica Llatina entrés en un 
nou ordre —econòmic, polític i ideològic— sostingut pel 
boom dels preus internacionals de les matèries primeres 
i els béns de consum, que cada cop eren més demandats 
pels països centrals i les potències emergents a principis 
d’aquest segle. És possible que ara mateix ens trobem en 
una situació semblant, en un nou supercicle: un període 
de temps en què una forta producció se sosté gràcies al 
creixement robust de la demanda de productes i serveis. 
En tenim exemples històrics en la industrialització dels 
EUA a finals del segle XIX, en la reconstrucció d’Europa  
i el Japó després de la Segona Guerra Mundial o, més re-
centment, en el reposicionament de la Xina com a màxim 
exportador mundial de manufactures. 

Segons l’article del Financial Times «Is There a 
New Supercycle in Metals and Minerals» [Hi ha un nou 
supercicle dels metalls i els minerals?], de Niel Hume, 
especialista en mineria, el debat sobre si ens endinsem 
en un nou supercicle de les matèries primeres continua 

viu pels economistes. De tota manera, Hume proporciona 
dades rellevants: el preu del liti ha augmentat un 400 % en 
l’últim any arribant als 60.000 dòlars per tona al mercat 
xinès, mentre que el coure ha doblat el preu superant els 
10.500 dòlars per tona. El cobalt també ha pujat un 40 % 
només en sis mesos. El níquel, per la seva banda, ha assolit 
el preu rècord dels últims onze anys i caldrà veure com 
hi afecten les sancions a la Federació Russa per la invasió 
d’Ucraïna, ja que Rússia és un gran extractor de níquel, a 
més de coure i de cobalt.

En aquest context els big four de la mineria mundial  
—Anglo American (Regne Unit), BHP (Austràlia),  
Glencore (Suïssa) i Rio Tinto (Regne Unit i Austràlia)—  
acaparen l’interès dels inversors internacionals,  
perquè consideren que les grans empreses de mineria  
són actors centrals de la transició verda. Malgrat  
això, els projectes topen amb una major exigència per 
obtenir les llicències i permisos per a l’extensió i la 
construcció de noves mines, així com la resistència de 
les comunitats locals i activistes. A més, els nous governs 
de Xile i el Perú, països que concentren el 40 % de la 
producció mundial de coure, discuteixen la possibilitat 
de nacionalitzacions i d’imposar nous impostos a les 
activitats mineres.

https://www.ft.com/content/975b92c0-8f70-48c2-8e50-f615db68228d
https://www.ft.com/content/975b92c0-8f70-48c2-8e50-f615db68228d
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En darrer lloc, també s’haurà de posar en l’equació el 
paper de la Xina, atès que controla el mercat del proces-
sament mundial de les matèries primeres per a la tran-
sició verda —l’any 2019 s’hi va processar un 40 % de la 
producció mundial de coure, un 35 % de la de níquel, un 
65 % de la de cobalt, 58 % de la de liti i un 87 % de la de 
terres rares—. Guillaume Pitron, autor el llibre La guerre 
des métaux rares [La guerra dels metalls rars], explica amb 
detall com la República Popular de la Xina ha desplegat la 
seva hegemonia mineral a escala internacional gràcies als 
seus plans quinquennals XII i XIII (2011-2015 i 2016-2020). 
Amb aquests plans va consolidar l’aposta per acaparar 
les matèries primeres per a la transició verda, alhora que 
intentava anar guanyant etapes a l’escala de valor —ex-
tracció, tractament, producció, transformació, fabricació 
i muntatge—; tot i que aquest interès ja venia d’abans. Els 
avantatges competitius de la República Popular, amb la 
seva mà d’obra barata i l’absència de regulacions laborals 
i ambientals oferien un escenari que Pequín va fer servir 
perfectament a través de les joint ventures, les aliances 
empresarials entre el gegant asiàtic i empreses occiden-
tals. Aquestes associacions van permetre deslocalitzar la 
producció d’Europa o els Estats Units per l’afany de les 
empreses d’obtenir un millor rendiment a curt termini, 
però alhora van suposar l’absorció de la destresa tecnolò-
gica per part de la Xina.

Tenim alternatives? Cap a les 
societats postextractivistes

El fil que ens ha portat fins aquí és com podem 
contribuir, des de les polítiques del Nord Global, a allò 
que assenyalava el Pacto Ecosocial del Sur: construir 
societats postextractivistes. El primer aspecte que cal 
tenir en compte és que s’han d’abordar canvis estructurals 
profunds, alhora que cal fer un exercici de reconeixement 
i reparació sense precedents.

Com a primera passa, els nostres excessos es curen amb 
decreixement. No hi ha solució més justa que deixar 
d’alimentar les cadenes mundials de subministrament 
i reduir dràsticament la necessitat de tecnologia per a 
la transició verda. De fet, en la tercera dècada del segle 
XXI no hi ha transició verda justa sense un decreixement 
planificat.

Tot i aquest esforç imprescindible, sempre necessitarem 
materials: en podríem aconseguir a través de recuperar 
els metalls i minerals que es troben als nostres abocadors. 
Aquesta activitat s’anomena mineria urbana o secundària 
(entenent que la primària és l’extracció directa del subsol). 

Com afirma l’informe d’Ecologistes en Acció «Reciclaje  
de metales. La alternativa a la minería» l’avenç significatiu 
de la mineria urbana davant l’extracció primària es 
veu limitat sobretot pel factor econòmic. Ara bé, si es 
comptabilitzen la infinitat d’externalitats de la mineria 
primària, els comptes són ben diferents. Ara com ara,  
el cost de la recol·lecció, especejament, selecció, separació  
i fosa en la producció de metalls secundaris ha de 
sufragar-se amb el valor de la comercialització dels 
materials resultants. 

El més important, però, és que la mineria urbana ens 
ofereix la possibilitat de dependre menys de les cadenes 
mundials de subministrament i, per tant, relocalitzar 
l’activitat i reduir-ne l’impacte. A més, ens porta a fer-
nos responsables dels nostres propis residus i parar de 
transferir-los a tercers països. Potser, doncs, les polítiques 
públiques haurien d’apostar fermament per una R+D+I en 
aquest sector i deixar d’alimentar els horitzons materials 
impossibles del capitalisme verd. Hi ha certes dinàmiques 
previsibles que hi poden jugar a favor: major volatilitat 
dels preus de les matèries, trencament d’algunes cadenes 
de subministrament, volatilitat del preu de l’energia. Així 
doncs, relocalitzar pot esdevenir un imperatiu o, fins i tot, 
el resultat d’una anàlisi cost-benefici. 

És clar que la mineria urbana no aborda la immensitat del 
problema que plantegen les alternatives del Sud Global, 
però pot ser, en paraules d’André Gorz, una aposta per 
reformes no reformistes per assolir conquestes a curt 
termini que permetin acumular forces per a una lluita 
més general. Aquesta lluita, entre moltes altres sens dubte, 
és construir societats postextractivistes que assumeixin 
responsabilitats sobre els seus metabolismes socials i que 
es ressituïn dins els límits biofísics. I la lluita és i ha de ser 
compartida.⚫

Els nostres excessos es curen 
amb decreixement. No hi ha 
solució més justa que deixar 
d’alimentar les cadenes mundials 
de subministrament i reduir 
dràsticament la necessitat de 
tecnologia per a la transició verda.
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Tant 
decreixement 

com sigui 
possible, tant 

Green New Deal com 
sigui necessari
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CARMEN SEGOVIA
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EMILIO SANTIAGO MUIÑO

Entre el que és ecològicament 
necessari i el que és políticament 
gairebé impossible

La gran tragèdia del nostre temps és que allò que és ecolò-
gicament necessari és gairebé políticament impossible. És 
ecològicament necessària una reducció dràstica d’emissi-
ons de CO2 com a punta de llança d’un aterratge d’emer-
gència de l’activitat humana dins d’uns límits planetaris 
violentament sobrepassats. És políticament gairebé im-
possible superar un model socioeconòmic l’estructura i les 
lògiques profundes del qual ens aboquen a la catàstrofe. 
En la naturalesa del capitalisme hi ha el fet de ser infinita-
ment expansiu; de sotmetre la matèria concreta del món 
a la tirania de l’abstracció; d’alimentar-se de violència 
sistemàtica sobre allò social; de cometre actes de pirateria 
sobre allò comú i de generar desigualtat, caos i patiment 
psíquic i material molt per damunt tant dels nivells tole-
rables com dels nivells que serien possibles. Es tracta de 
trets que ens proporcionen una adaptació especialment 
dolenta a l’examen evolutiu de la crisi ecològica. I que 
ens han situat en un compte enrere inèdit en la història. 

D’una banda del pols, l’acumulació de capital, els beneficis 
empresarials, els drets de la propietat i tot el poder de la 
seva inèrcia i força coactiva. De l’altra, el dret a la vida i el 
dret al futur en un planeta habitable. És a dir, la possibili-
tat de desviar-nos d’un camí suïcida que ja ha exterminat 
milions d’espècies. I n’ha posat milions en perill d’extin-
ció, entre les quals, l’espècie humana. No és un pols equili-
brat. En efecte, el fet delirant de la nostra època és que els 
interessos creats al voltant d’un coàgul de riquesa mone-
tària acumulada pesen, en la balança col·lectiva, moltíssim 
més que una cosa tan immensa com el tot absolutament. 
Perquè ho estem perdent tot: la vida, el món, el planeta, el 
futur, per a nosaltres i per a les generacions que vindran. 
I perdem perquè uns quants puguin, gairebé literalment, 
atrinxerar-se en búnquers per blindar els seus privilegis 
enmig de la devastació.

Revertir la tendència d’aquest pols és el que és política-
ment gairebé impossible. Aquest text planteja una hipòtesi 
per estirar aquest gairebé tant com permeti la nostra èpo-
ca i començar a guanyar: un Green New Deal articulat per 
una estratègia populista.
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Pel decreixement, Green New Deal

En general, el Green New Deal és un dispositiu polític i 
alhora un programa per a una transició ecològica social-
ment justa. Se sosté sobre dos pilars, que afecten el ma-
quinari i el programari del nostre metabolisme socioeco-
nòmic. El primer pilar és una reforma ecològica del model 
productiu i de la tecnosfera: descarbonització completa 
mitjançant energies renovables, tancament de cicles ma-
terials, ecoeficiència, indústria verda, usos sostenibles del 
sòl (agroecologia, reforestació, regeneració ecosistèmi-
ca)... Vist el pes aclaparador dels combustibles fòssils en la 
matriu energètica del nostre metabolisme social, aquesta 
ecologització tècnica tindrà un efecte d’arrossegament 
sobre el conjunt de la vida econòmica i material, d’una 
manera anàloga al que va ser, temps enrere, l’ús del carbó, 
els motors d’explosió, l’electricitat o la digitalització. El 
segon pilar és una transformació del programari socio-
econòmic per produir una immensa 
operació de redistribució de riquesa 
i per recuperar la iniciativa econò-
mica de l’Estat al servei de les classes 
populars. Tot plegat en el marc d’una 
nova era fiscal, verda, sí, però sobretot 
profundament progressiva.

La formatació i reprogramació del 
programari socioeconòmic actual és 
una peça clau del Green New Deal, i  
el defineix tant o més que el desple-
gament de les energies renovables. 
Per això, alguns dels seus partidaris 
fem servir el terme en anglès, perquè 
traduir-lo al català és impossible.  
El New Deal és un significant en la memòria anglosaxona, 
fa referència a un record històric que és una potent decla-
ració d’intencions. Per desgràcia, a Espanya no hi podem 
recórrer, a records com aquest: els de baix, de vegades, 
guanyem. ¿Podem imaginar que el president executiu de 
Google pagués el 91 % dels seus beneficis en impostos, 
amb els quals es finançarien comunitats energètiques o 
un programa de renda bàsica universal? ¿Podem imaginar 
que el 20 % del patrimoni privat de les grans fortunes del 
país passés per decret a mans de l’Estat i s’invertís en una 
potent xarxa de ferrocarril de mercaderies o en escoles de 
permacultura per al repoblament rural? El primer exem-
ple era un fet habitual en els Estats Units de postguer-
ra, en els Estats Units del New Deal, en què Roosevelt va 
impulsar, sense declarar-ho, una mena de límit a l’acumu-
lació de riquesa que va servir per finançar els programes 
socials. El segon exemple remet a l’impost de reconstruc-
ció nacional que De Gaulle va imposar a l’oligarquia fran-
cesa el 1945. El Green New Deal és incomprensible sense 

entendre que pretén mobilitzar aquests i altres referents 
històrics per drenar els coàguls de la nostra imaginació 
política, i unir la transició ecològica amb la inauguració 
d’una etapa postneoliberal en la governança econòmica  
i en el nostre model social.

En aquest punt calen alguns aclariments. En l’àmbit espa-
nyol, el Green New Deal ha estat rebut amb una hostilitat 
important per part del moviment ecologista, que hi ha 
oposat la bandera del decreixement. Es tracta d’un debat 
fals, tot i que és comprensible. En primer lloc, perquè es 
contraposen qüestions de naturalesa diferent. Latouche, 
promotor de la idea de decreixement, el defineix com una 
«ficció performativa», una provocació per descolonitzar 
les nostres mentalitats dels apriorismes de l’economia 
productivista: la necessitat d’una expansió perpètua de 
l’esfera material i la identificació d’aquesta expansió amb 
el progrés del benestar i les possibilitats d’una vida bona.

Es tracta d’un horitzó que no pot re-
butjar cap ecologista seriós. La nostra 
esfera material ha de desescalar-se 
fins a tornar a situar-se dins dels 
límits planetaris, i cal fer-ho desaco-
blant el creixement de la felicitat i del 
repartiment equitatiu de la riquesa. 
Com afirma André Gorz, però, el de-
creixement és una brúixola que no 
pot tenir en si mateixa traducció po-
lítica en les nostres societats. Herman 
Daly ho resumeix de meravella quan 
diu «el decreixement és una bona 
idea que busca un programa». Ara bé, 
si el decreixement és una meta a la 

qual no podem renunciar, el Green New Deal, en canvi, és 
un camí, una traducció política per l’aquí i l’ara, una fór-
mula per al mentrestant; que a més, molts defensem que 
ha de ser equalitzada en coordenades postcreixentistes. El 
Green New Deal no implicarà una contracció immediata 
i general de l’activitat econòmica. Serà selectiu. Hi haurà 
sectors que decreixeran i n’hi haurà que experimentaran 
un fort desenvolupament. Fins i tot aquests darrers, però, 
han d’orientar-se per establir les bases estructurals que 
permetin enviar la lògica del creixement perpetu al museu 
de la vida humana a l’holocè. Per dir-ho d’una manera pro-
vocadora, el Green New Deal és un mitjà polític realista i 
pragmàtic per assolir el decreixement. La meva posició es 
podria resumir així: tant decreixement com sigui possible, 
tant Green New Deal com sigui necessari.

En segon lloc, també es tracta d’un debat fals perquè hi 
opera un cert reduccionisme fal·laç. Green New Deal no 
és capitalisme verd, per més que el capitalisme verd es 
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vulgui vestir de Green New Deal. El terme està en disputa. 
En varien molt els continguts segons si l’esgrimeix Ursula 
Von der Leyen o Alexandria Ocasio Cortez. La cultura po-
lítica del moviment ecologista continua sent presa d’una 
determinada concepció que entén el conflicte polític com 
el xoc entre dues forces compactes i separades. Si l’enemic 
fa servir els nostres termes, sembla que els nostres termes 
s’han perdut, han estat «recuperats» o «desactivats». La 
nostra posició és exactament la contrària: en política, no 
hi ha un dins-fora delimitat prèviament, només camps de 
relacions ambivalents i sempre polisèmiques. Si l’enemic 
es vol assemblar a nosaltres és perquè ho estem fent bé. El 
llenguatge s’ha de lluitar des d’una perspectiva de mínim 
comú múltiple social. Sempre és preferible un significat 
menys depurat des del punt de vista ideològic, però amb 
més capacitat per interpel·lar les majories. Sempre és mi-
llor dues idees al cap de cent persones, que cent idees al 
cap de dues.

El debat real és a una altra banda. En els derbis decreixe-
ment-Green New Deal el que en realitat està en joc són 
altres polèmiques que se superposen. Fonamentalment 
són quatre: i) imminència (o no) d’un col·lapse socioecolò-
gic; ii) el paper de l’estat i el dels moviments socials en la 
transició; iii) un remake verd de la vella polèmica revolu-
ció-reforma; i iv) com es construeixen subjectes polítics 
en societats modernes. Tot i que no tinc espai per argu-
mentar-ho, la meva posició i la meva defensa d’un Green 
New Deal populista s’estableix d’acord amb els següents 
pressupòsits: i) el col·lapse és una possibilitat, però no un 
fet consumat ni imminent; ii) el control de l’estat té un 
paper central i insubstituïble en la transició ecològica; iii) 
la dicotomia revolució-reforma ha estat superada per la 
història; iv) en les societats modernes, els subjectes polí-
tics es construeixen hegemònicament i la construcció del 
poble n’és la màxima expressió.

Eclecticisme estratègic per 
desmantellar el capitalisme

Si el Green New Deal no és per defecte capitalisme verd, 
què pot ser? Erik Olin Wright va distingir cinc lògiques 
estratègiques en la història de l’anticapitalisme. Les va 
denominar esclafar el capitalisme, desmantellar el capi-
talisme, domesticar el capitalisme, resistir al capitalisme 
i fugir del capitalisme. Esclafar el capitalisme correspon 
als plantejaments revolucionaris clàssics. Desmantellar el 
capitalisme concorda amb el reformisme fort que aspira a 
transformar el sistema socioeconòmic, però amb mètodes 
graduals i compatibles amb el pluralisme polític demo-
cràtic (la socialdemocràcia de la Segona Internacional). 
Domesticar el capitalisme s’ajusta a la socialdemocràcia 

moderna, que no aspira a transcendir l’ordre socioeco-
nòmic capitalista, només a corregir-ne els pitjors efectes. 
Resistir al capitalisme i fugir del capitalisme són lògiques 
que ens remeten a la conflictivitat popular, d’una banda, i 
a l’experimentació d’alternatives econòmiques i culturals 
de l’altra, que disputen parcel·les de poder concretes a les 
lògiques del sistema capitalista, però no l’impugnen com 
a sistema. La lluita sindical és l’exemple històric més evi-
dent de resistencialisme anticapitalista; mentre que l’eco-
nomia social és l’exemple més reeixit dels experiments 
d’èxode fora del capitalisme que hem conegut.

Seguint aquest esquema, el Green New Deal que vull 
reivindicar partiria de la lògica estratègica en què avui se 
situa la tasca de la transició ecològica justa, que és en la 
categoria «domesticar el capitalisme», i aspiraria a acon-
seguir desplaçar-la gradualment cap a la lògica estratègica 
«desmantellar el capitalisme». Se sol retreure, amb molta 
raó científica per part de l’ecologisme, que l’emergència 
climàtica no admet gradualismes. Si mai hi ha hagut una 
època per esclafar el capitalisme mitjançant una revolu-
ció ràpida és ara. El problema d’aquests plantejaments 
maximalistes és que pequen d’una ingenuïtat històrica 
aclaparadora. Després del segle XX, el mite clàssic de la 
revolució ha quedat invalidat. Malgrat que no disposo 
d’espai per justificar-ho com es mereixeria, avui hem d’as-
sumir sense autoenganys que les estructures socioeconò-
miques profundes no es reverteixen en uns quants anys ni 
en poques dècades a cop de vareta màgica revolucionària. 
Ni tan sols tenint el monopoli d’un poder polític indiscu-
tit. Cal assumir que l’economia de l’endemà de la revolució 
estarà obligada a ser mixta en una proporció important 
i, per tant, es dedicarà a desmantellar el capitalisme i no 
a esclafar-lo; que accedir a aquest monopoli del poder 
per la via insurreccional i mantenir-lo sol comportar un 
cost immens, en l’aspecte polític i ètic, per les resistències 
ferotges amb què es trobarà i que obligaran la revolució a 
aquarterar-se en una síndrome defensiva permanent amb 
fortes hipoteques autoritàries i militaristes.

Per dir-ho d’una manera 
provocadora, el Green New Deal  
és un mitjà polític realista 
i pragmàtic per assolir el 
decreixement. La meva posició 
es podria resumir així: tant 
decreixement com sigui possible, 
tant Green New Deal com sigui 
necessari.
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Renegar del mite revolucionari clàssic no implica renegar 
de la política revolucionària. Els moments càlids d’erupció 
social, amb conflictes d’intensitat forta, que no transcor-
reran pels canals institucionals establerts, continuaran 
succeint. I poden oferir finestres d’oportunitat meravello-
ses per al bàndol popular. Ja no poden, però, ser interpre-
tats com el desencadenant d’una mena de «teletransport 
civilitzador» que ens permetrà esclafar el capitalisme.

Encara que el Green New Deal aspira a desplegar un 
full de ruta de desmantellament del capitalisme com a 
centre de gravetat del seu horitzó polític, per avançar 
necessitarà ser eclèctic des del punt de vista estratègic. 
Aprofitar les marees dels moments d’irrupció plebea 
de caràcter revolucionari o destituent. Practicar una 
pacient estratègia de domesticació del capitalisme en els 
moments més freds. I integrar dins la seva articulació 
política tots els conflictes socioambientals i totes les 
experiències de transició transformadores que van 
perfilant el sentit comú d’època cap a una resposta 
sostenible i justa a la crisi ecològica.

Gramsci vs. neoliberalisme: una 
defensa de l’estratègia populista

Tanmateix, la pregunta important de debò sobre el Green 
New Deal no és en què consisteix ni com es classifica 
en un esquema teòric, sinó com el portem a la pràctica. 
L’aposta que aquí es defensa parteix d’un enfocament cen-
trat en la construcció de l’hegemonia ecologista, que doni 
com a resultat l’articulació d’un poble que tingui la tran-
sició ecològica com a columna vertebral de la projecció 
futura de la seva comunitat nacional desitjada, del somni 
de país que funda.

Gramsci ens va ensenyar que hi ha una autonomia relativa 
de la política, que anul·la els vells esquemes de la base 
material i la superestructura ideològica, que l’ecologisme 
ha calcat del marxisme. La política no tradueix majories 
polítiques que estan materialment donades, sinó que en 
genera, en construeix. No es tracta de «prendre cons-
ciència de la realitat material» —l’explotació capitalis-
ta, l’emergència climàtica— com si això hagués de tenir 
efectes polítics directes. Els efectes polítics de les dades 
sempre són oberts. Que en tinguin un o un altre depen-
drà de com les orienti el discurs imperant, la cultura, els 
valors i sentiments predominants... això que Gramsci en 
deia hegemonia. És a dir, una visió ideològica particular 
del món que es fa passar per natural, per la normalitat i 
que integra aquells que subordina en l’aspecte polític o 
econòmic. Perquè qualsevol ordre estable de debò sempre 
funciona més enllà de la coacció: requereix la col·laboració 
d’una part majoritària de la població.

Per ser hegemònica, tota política transformadora ha de re-
colzar-se en els sentits comuns populars, que sempre són 
ideològicament ambivalents i contradictoris i integrar-ne 
les demandes. Això imposa certs procediments. Primer, cal 
liderar culturalment abans de governar. Per aconseguir-ho 
cal partir sempre dels nodes del sentit comú popular, els 
seus afectes i passions, i orientar-los discursivament per 
fer-los desembocar en un horitzó de valors i una inter-
pretació del món social emancipadora. En aquesta feina 
de «doble poder ideològic» se succeeixen moments més 
freds, que són com un plugim finet, i moments més càlids, 
com una tempesta forta. Aquests darrers, els «moments 
populistes», sempre es desencadenen perquè l’hegemonia 
establerta pel poder falla. Hi ha una disfunció de les elits, 
molts cops marcada pel desprestigi i una divisió interna, 
i les demandes que fonamenten el consentiment de la 

El tarannà hegemònic transformador no acaba amb 
l’arribada al poder. Només canvien el terreny i els 

materials, però l’artesania continua sent la mateixa: 
orientar el sentit comú majoritari.



UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA 65

DECREIXEMENT I GREEN NEW DEAL

població no poden ser satisfetes. En aquest moment, sota 
el teló de fons d’un gran greuge difús, es multipliquen els 
malestars i les demandes populars irrompen massivament 
a la vida pública. Aleshores, tota aquesta galàxia de 
reivindicacions pot ser articulada i el seu potencial de 
rebuig a l’ordre pot apuntar-se cap a un relat, un seguit 
de símbols i un projecte que dibuixi una frontera política 
nova. La més transformadora de totes aquestes fronteres, 
la que fa el nostre bàndol més gran i el seu més petit, és 
la frontera entre poble i oligarquia. És quan les tensions 
de la vida quotidiana s’organitzen al voltant d’aquests 
dos mons enfrontats que les capes populars aconseguim 
avançar més lluny. De fet, les forces transformadores no 
solen poder accedir al govern, almenys no en posicions in-
teressants, si no és per l’impuls d’una tempesta populista.

El tarannà hegemònic transformador no acaba amb l’ar-
ribada al poder. Només canvien el terreny i els materials, 
però l’artesania continua sent la mateixa: orientar el 
sentit comú majoritari, des dels seus propis continguts 
contradictoris, cap al consentiment i la col·laboració activa 
en polítiques emancipadores. També al poder es viuen 
moments de plugim i tempesta. Tanmateix, des del govern 
cal parar atenció a noves dimensions que exigeixen altres 
enfocaments i tenen les seves pròpies lògiques: la lluita 
política als aparells de l’estat i la gestió, que ha de donar 
solució a les demandes populars. El govern compta, a més, 
amb eines de construcció d’hegemonia molt més pode-
roses perquè treballen no en la dimensió superficial del 
discurs (la lluita ideològica), sinó en la part més profunda 
i irreversible del discurs: les lleis, les infraestructures, la 
cultura objectual quotidiana, que produeixen l’hegemonia 
més duradora, la que s’estableix i es reprodueix de manera 
inconscient.

L’hegemonia ecologista, en un context històric de victò-
ria antropològica neoliberal, ha de tenir en compte les 
següents particularitats. El neoliberalisme ha polvoritzat 
el vincle social. Ha creat un imaginari de felicitat ecològi-
cament insostenible. A més, s’ha situat en un atzucac am-
biental irresoluble i ens aboca a una crisi orgànica crònica. 
Els cops successius de l’extralimitació ecològica impediran 
a les elits complir les seves promeses. Això impossibilitarà 
la restauració de la normalitat i multiplicarà les turbulèn-
cies. Ara bé, també pot eclipsar qualsevol horitzó d’un 
futur millor, com ja passa, de fet. I albergar involucions 
polítiques tràgiques.

En aquest terreny de joc, si l’ecologisme vol ser hegemònic 
no pot caure en el derrotisme. Ha d’obligar-se a encarnar 
una sortida d’emergència, una imatge d’un món millor 
cap on cal apuntar esforços col·lectius. En el sentit comú 
d’època hi ha elements que es poden disputar en aquesta 
direcció. La supervivència i la seguretat vital són els més 
evidents. Com ho és la salut davant la intoxicació química 
i psicològica fruit d’un model de desenvolupament que 
ens emmalalteix; així com les immenses possibilitats 
de feines verdes en una transició presa seriosament. La 
doble interpel·lació temporal entre les bones notícies del 
futur (desenvolupaments tecnològics ecoeficients) i les 
bones experiències del passat que comencem a trobar 
a faltar, amb el seu potencial per construir una felicitat 
no consumista (lentitud, vida comunitària, temps lliure, 
possibilitat de cuidar); respectar els dictàmens científics; 
reparar el pacte generacional, per no mirar els nostres fills 
i filles i sentir vergonya; l’amor pel territori i l’arrelament 
que ens genera: tots aquests són ingredients centrals en 
la recepta discursiva d’un Green New Deal hegemònic i 
populista.
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El Green New Deal del plugim:  
guerra de posicions climàtica 
i reforestació regenerativa 
de comunitats

En temps freds, temps de plugim, les tasques d’un Green 
New Deal són bàsicament dues: la guerra de posicions cli-
màtica i la reforestació regenerativa de les nostres comu-
nitats desertificades pel neoliberalisme. La guerra de posi-
cions climàtica pretén impulsar la transició ecològica més 
lluny, però sempre amb la idea d’anar assegurant trinxe-
res que permetin erosionar la correlació de forces a favor 
nostre. Això pot prendre moltes formes: des d’esmenes 
legislatives per ampliar l’ambició d’una llei climàtica fins 
a un conflicte socioambiental contra una refineria. Des 
d’una pel·lícula amb missatge ecologista fins a un super-
mercat ecològic cooperatiu. Des d’una batalla judicial que 
estableixi precedents interessants fins a una campanya 
electoral en què el clima se situï una mica més al centre 
de l’agenda. La guerra de posicions climàtica és un exercici 
pacient i continu de petites victòries que van assentant 
possibilitats millors per combatre en el futur.

En paral·lel, és fonamental que els teixits comunitaris que 
poden embolcallar i desbordar la labor institucional d’un 
Green New Deal i que poden experimentar per sobrepas-
sar els límits institucionals, siguin reforestats mitjançant 
una mena de cultiu regeneratiu. Tots els esforços que fan 
els moviments socials, l’economia cooperativa i l’associa-
cionisme popular seran clau, però vista la victòria neolibe-
ral, estem atrapats en un cercle viciós en què és difícil que 
l’autogestió popular pugui irrompre tota sola. El bàndol 
popular és massa feble perquè les seves alternatives cons-
tructives floreixin en un món en què les dinàmiques del 
capital tenen una força devastadora. Per tant, una de les 
tasques crucials de les forces transformadores ecologistes 
en els moments en què toquin el poder és fer-lo servir per 
crear vivers en què les nostres petites plantacions comu-
nitàries puguin prosperar: ús polític de la compra pública, 
subvencions, normatives facilitadores... Una política sim-
biòtica entre governs transformadors i societat civil eco-
logista, una política de col·laboració publicosocial potent 

i sostinguda en el temps és l’única drecera que ens queda 
per trencar la maledicció de la precarietat material i vital, 
que converteix les utopies reals dels moviments ecologis-
tes en una mena de peixos solubles que es dissolen en les 
aigües capitalistes.

El Green New Deal de la tempesta: 
cap a un ecoleninisme de la NEP?

Tanmateix, també vindran tempestes i huracans. 
Moments de trencament del consens i decepció gairebé 
irreconciliable respecte al projecte de les elits. Cal esperar, 
a més, que aquests moments es presentaran de mane-
ra cada cop més clara com una expressió que les elits 
estan embarcades en una missió ecològicament suïcida. I 
aquests moments oferiran escletxes per a transformaci-
ons estructurals impensables uns mesos enrere. Aquestes 
transformacions poden servir perquè les forces ecologistes 
arribin al poder, com ha especulat Kim Stanley Robinson 
en la seva novel·la The ministry for the future [El ministeri 
del futur] amb el cas de l’Índia. Ara bé, sense recórrer a la 
ciència-ficció, la història ens ensenya que també poden 
servir perquè governs no transformadors apliquin políti-
ques que atempten decididament contra les lògiques del 
mercat i els interessos de l’oligarquia. La pandèmia de la 
covid-19 n’ofereix un precedent impressionant: l’econo-
mia capitalista es va aturar i, amb moltes limitacions, es 
van aplicar, almenys fronteres endins, solucions basades 
en la idea de bé comú davant de l’interès privat.

Pensem-hi en termes ecologistes: el 2020 hi va haver un 
altre experiment involuntari més enllà de l’àmbit sanita-
ri. Les emissions de CO2 es van reduir un 25 % en tan sols 
trenta dies! Ni el pla ecologista més radical de la història 
ha plantejat una cosa així. I es va poder fer. Per descomp-
tat, es va fer en un context tràgic, però l’ensenyança tèc-
nica i política d’aquest precedent es pot separar d’aquest 
context tràgic. Avui sabem que les nostres societats tenen 
la capacitat tècnica de reduir de manera espectacular les 
seves emissions mantenint els serveis bàsics de la població 
si hi hagués voluntat política i social per fer-ho. El repte 
que se’ns presenta és menys traumàtic, perquè no cal 
actuar tan de pressa. Com diu Andreas Malm, no podem 
oblidar mai aquest precedent a l’hora de pensar la lluita 
contra l’emergència climàtica.

Malm continua la seva argumentació defensant que la 
pandèmia ens ha ensenyat que és el moment de passar 
de l’ecomarxisme a l’ecoleninisme: estratègies polítiques 
socialistes per aplicar en situacions de catàstrofe o emer-
gència, com va ser la guerra civil russa o la pandèmia del 
coronavirus. Trobo que és una ocurrència suggerent, 

El 2020 hi va haver un altre 
experiment involuntari més enllà 
de l’àmbit sanitari. Les emissions 
de CO2 es van reduir un 25 % en 
tan sols 30 dies! Ni el pla ecologista 
més radical de la història ha 
plantejat una cosa així.
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però discrepo del mateix punt cec que sol ser comú en 
pensadors com Malm: no parar atenció a com es fa això 
d’arribar al poder en termes hegemònics. Álvaro García 
Linera, que no només hi ha pensat sinó que ho ha de-
mostrat, deia que a ells, a Bolívia, no els va quedar més 
remei que exercir de leninistes de la NEP (Nova Política 
Econòmica, el programa econòmic que va impulsar Lenin 
després de la victòria a la guerra civil russa, un socialisme 
de mercat que conservava trets capitalistes), fent conviure 
directrius socialistes, mercats capitalistes i institucions 
democràtiques. Ecoleninistes de la NEP: com a ficció es-
peculativa pot ser un bon punt de reflexió per aconseguir 
imaginar les tasques d’un Green New Deal populista en els 
moments de tempesta.

Un decàleg ecologista per 
a la dècada decisiva

Per tancar aquesta reflexió de la manera més 
aterrada possible, s’ofereix un decàleg que pugui 
servir d’inspiració per construir un Green New Deal 
populista i transformador en la dècada climàtica 
decisiva. Són mesures que es poden impulsar com 
a acció de govern, com a programa per concórrer a 
unes eleccions, com a projeccions per a un discurs 
hegemònic i com a àmbits de treball per a diverses 
lluites des de moviments socials ecologistes.

1. Guerra ecologista fiscal per tots els 
mitjans: impost d’emergència climàtica 
al patrimoni de les grans fortunes, tasses 
i cànons a les emissions de luxe, impost 
al carboni vinculat amb una renda 
climàtica redistributiva, salari màxim.

2. Ambició climàtica: avançar la descarbonització 
als països del Nord al 2040 reduint 
substancialment el consum energètic.

3. Reforma ecològica de la comptabilitat 
nacional: introduir a la comptabilitat oficial 
un indicador biofísic i un indicador social 
paral·lels a la comptabilitat monetària.

4. Dret al temps: reducció de la jornada 
laboral a trenta-dues hores sense pèrdua 
salarial i polítiques ecofeministes de 
conciliació i masculinització de les cures.

5. Salut pública integral garantida, 
tant física com psicològica, i amb 
perspectiva climàtica i ambiental.

6. Democràcia energètica: assegurar l’accés a un 
mínim subministrament elèctric com a dret 
ciutadà i desmantellar l’oligopoli energètic 
a favor d’iniciatives del tercer sector.

7. Connexió entre transició ecològica, reequilibri 
demogràfic i restauració ecosistèmica: 
repoblació dels deserts demogràfics 
mitjançant agroecologia protegida per 
compra pública, desenvolupament del 
ferrocarril, compensacions a la instal·lació 
de renovables en forma de serveis públics de 
qualitat, fons de custòdia del territori per a 
la reforestació i la regeneració ecosistèmica.

8. Industrialització verda centrada en 
l’economia circular, el reciclatge de 
minerals crítics i l’ecodisseny eficient.

9. Nous béns comuns analògics i digitals, 
que facilitin una economia del compartir 
basada en l’ús del que ja s’ha produït.

10. Democràcia generacional: reducció de 
l’edat de vot als setze anys, tribú de les 
generacions futures, agències oficials 
de prospecció d’escenaris i reforma dels 
codis jurídics per emprar el dret com a 
mecanisme de defensa generacional.⚫
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Entrevista a Raquel Gutiérrez 

per Mauro Castro

Mauro Castro | Al seminari d’in-
vestigació permanent «Entramados 
comunitarios y formas de lo políti-
co» de la Universitat Autònoma de 
Puebla, heu reflexionat molt sobre 
la multiplicitat de formes políti-
ques comunitàries que es prac-
tiquen i es pensen des de baix a 
l’Amèrica Llatina. A partir d’aquest 
espai col·lectiu, heu treballat per 
definir i desplegar la potència po-
lítica del que denomineu horitzons 
comunitariopopulars. Abans d’en-
dinsar-nos en qüestions relacio-
nades amb la transició ecològica, o 
més aviat, per entrar-hi d’una altra 
manera, crec que seria molt útil 
que ens situessis una mica aquest 
marc. Un aspecte que trobo relle-
vant del vostre plantejament és 
que, com algun cop us he sentit dir, 
els moviments socials no tenen per 
què estar guiats per la producció de 
demandes contínues a l’estat, sinó 
que poden avançar mitjançant la 
creació de mandats que broten des 
de la societat. Aquesta perspectiva 
resulta molt suggerent per pensar 
el moment que vivim en el nostre 
context, ens la podries explicar?

Raquel Gutiérrez | En repassar 
la història de les lluites al seu país, 
Diego Castro, un col·lega de l’Uru-
guai, diu que hi ha moments en què 

es produeixen «polítiques de man-
dat». És interessant veure que això ja 
es practicava a l’Equador amb l’acció 
de la CONAIE, la Confederació de 
Nacionalitats Indígenes de l’Equa-
dor. Els companys i companyes de 
l’Equador, el 2019, a través de lluites 
comunitàries diverses i del bucle vir-
tuós que es va produir durant l’ocu-
pació de Quito, van protagonitzar un 
episodi eloqüent d’esforços reiterats 
i variats per subvertir, també, el cor 
de la política moderna i liberal del 
capital, fins fa poc expressada en pro-
cessos de democràcia formal. Amb la 
CONAIE com a columna vertebral de 
la mobilització, aquest procés va suc-
ceir mitjançant l’enllaç amb múltiples 
lluites feministes i antipatriarcals 
urbanes i amb un potent moviment 
popular compost per indígenes de di-
ferents nacionalitats que han migrat 
a la ciutat. En aquest procés es van 
reconstruir espais amplis de delibera-
ció, producció de decisió política i de 
no delegació de tals decisions. A parer 
meu, el que proposaven era establir 
«mandats polítics» generals contun-
dents i clars —expressats a través de 
la trama de lluita que s’havia assolit— 
que trenquessin amb la pràctica libe-
ral de la «delegació de les decisions 
que incumbeixen a tothom perquè 
afecten a tothom»; tal com s’expres-
sava una vegada i una altra vint anys 

enrere a les declaracions públiques de 
la Coordinadora de Defensa de l’Aigua 
i la Vida a Cochabamba, Bolívia. La 
delegació de la decisió política, com a 
artefacte plenament modern i patri-
arcal associat a la política represen-
tativa, és un artifici que s’ha intentat 
trencar insistentment.

Això no només passava el 2019,  
en el moment més dur i radical de 
la CONAIE, sinó també abans. En 
aquests processos, veiem clarament 
com aquells que es mobilitzen des 
de l’autonomia es relacionen amb 
el que està instituït en termes de 
mandat, no presentant demandes o 
denúncies, sinó establint què ha de 
passar. No es tracta, doncs, d’«entrar 
a les institucions», sinó de sostenir 
el mandat i estar alerta. Aquestes 
estratègies, que altre cop s’han anat 
desplegant des de les lluites en aquest 
continent al llarg dels darrers cinc 
anys, tenen a veure amb fundar-se en 
l’autonomia, no ser necessàriament 
antiestatals, i esforçar-se per produir i 
sostenir mandats.

Això és un marc general, un esquema 
que orienta parcialment, atès que, 
en el moment en què estem lluitant, 
tenim milers d’arestes i matisos i, a 
més, no sempre és possible sostenir 
aquest mandat.
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Mauro Castro | Un punt que es-
mentes ara i en què heu aprofundit 
molt a partir de les lluites mateixes 
és que un horitzó comunitari i po-
pular pot desplegar pràctiques no 
estatocèntriques i, alhora, no forço-
sament antiestatals. Des d’aquesta 
contradicció, sembla que qüestio-
nes que les polítiques produïdes des 
de l’autonomia comunitària i les 
produïdes per l’estat estiguin contí-
nuament confrontades. És possible 
una relació productiva entre el fet 
estatal i el fet comunitari?

Raquel Gutiérrez | Autonomia 
i estatalisme són contradictoris i 
pràcticament excloents. Així està 
organitzada la política del capital i 
el món públic des de fa segles. El que 
està instituït està instituït per tal que 
allò que és autònom no pugui avançar 
i, d’altra banda, el que és autònom 
mira d’erosionar, subvertir, boico-
tejar, assetjar i trastocar el que fa la 
institució. Crec que cal tenir més clar 
el caràcter objectivament antagònic 
d’aquestes dues esferes. El que nosal-
tres afirmem és que és possible, fins 
i tot fèrtil, no guiar-se políticament 
mitjançant l’orientació fixada a través 
d’aquests binarismes excloents. Per a 
nosaltres, una política en clau comu-
nitària i popular es funda en l’auto-
nomia i no és, insisteixo, per força 
antiestatal. És a dir, una cosa és com 
està organitzat el món i una altra és 
la producció d’una política estratègi-
ca. Procurem mantenir-nos fora del 
binarisme autonomia-estatalisme, 
que ens despolititza i ens anul·la. En 
el disseny pràctic de les estratègies, 
hem d’operar al marge dels binaris-
mes imposats; encara que hem de 
ser molt conscients que intentem 
navegar de manera barroca, ambigua, 
tensa, contradictòria, entre instànci-
es estructuralment contradictòries, 
antagòniques. Aquest repte se suma 
al propi de la política autònoma, és a 
dir, sostenir-nos autònomament fora 
de la institució; cosa que suposa un 
munt de feina per existir i per nodrir 

les pràctiques i les persones que 
les conformen, així com les formes 
d’organització i les qüestions que hi 
estan vinculades: no concentrar les 
decisions en uns quants, tendir a ser 
horitzontals, etc. Des d’aquesta pers-
pectiva, hem insistit en la necessitat 
d’abdicar d’una política centrada en 
la denúncia i la demanda, atès que 
atorga una agència total a l’estructu-
ra estatal, com ha passat al llarg del 
segle XX.

En definitiva, una política en clau 
comunitària i popular és una política 
no estatocèntrica que no es conside-
ra central ni es defineix únicament a 
través de la confrontació amb l’estat o 
d’una demanda a l’estat. Ens escarras-
sem per entendre aquesta immensa 
constel·lació d’accions pràctiques —de 
subversió del que ens és donat, boicot 
al que se’ns imposa, veto al que ens 
destrueix i creació del que ens sosté— 
sense reïficar nous universalismes, 
sinó fixant-nos en el que es compar-
teix en cada esforç sense anul·lar-ne 
les diferències i distàncies. És un camí 
crític que hem transitat per compren-
dre el que succeeix en termes de la 
profunda confrontació política que 
les darreres dècades ha estat en mar-
xa, l’horitzó de la qual va molt més 
enllà de la regeneració dels estats per, 
suposadament, contenir els pitjors es-
tralls de l’acumulació capitalista. Així 
doncs, ens prenem seriosament tot el 
que fa referència a l’imprescindible 
canvi civilitzatori. Aquesta dimensió 
«no necessàriament antiestatal» de 
les lluites i les pràctiques polítiques 
anticolonials, antipatriarcals i anti-
capitalistes actuals no és un atribut 

seu substancial, sinó que són fils de la 
dinàmica mateixa de la construcció 
de pensament i pràctica estratègica.

Mauro Castro | A part de les lluites 
que esmentaves, podries compar-
tir altres exemples pensats des 
d’aquesta perspectiva comunitària 
i popular?

Raquel Gutiérrez | Doncs penso en 
els dos grans afers que ha posat sobre 
la taula el moviment feminista. En 
primer lloc, la recuperació de l’avorta-
ment lliure, gratuït i segur i, per des-
comptat, despenalitzat. A l’Argentina, 
però també a altres indrets, es pre-
senta en termes de mandat, de forma 
molt i molt clara, per la despenalit-
zació de la interrupció de l’embaràs. 
En segon lloc, i aquí és més complex, 
l’altre assumpte que ha sostingut des 
del 2017 el moviment feminista és 
la gran lluita contra totes les violèn-
cies, que s’escampa en una infinita 
col·lecció d’accions de lluita contra les 
violències a casa, a les oficines, a les 
escoles, als carrers, als bars. Tot plegat 
ha tensat durament el conjunt de la 
societat perquè ha qüestionat pràcti-
ques culturals molt ràncies.

Un altre exemple interessant de tot 
això, que es va produir durant els 
temps de confinament i emergència 
sanitària, són les olles populars. En 
diversos països, sobretot del Con Sud 
d’aquest continent, com l’Uruguai o 
Xile, es van reorganitzar xarxes d’olles 
populars que van revitalitzar la capa-
citat de vinculació veïnal arran de 
terra per ocupar-se d’un problema fo-
namental: l’alimentació de la pobla-
ció confinada. Les reaccions estatals 
—o de certa esquerra que no arriba 
a criticar l’estructuració patriarcal 
del món i que continua confiant que 
qualsevol solució provindrà de l’estat 
i les seves institucions o dels avenços 
tecnològics del capital— davant dels 
immensos esforços de sosteniment de 
la vida representats a les olles popu-
lars, són molt diverses.

Una política en 
clau comunitària i 
popular es funda en 
l’autonomia i no és, 
insisteixo, per força 
antiestatal.
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Mauro Castro | Continuant amb 
aquesta perspectiva, m’agradaria 
que compartissis la teva visió 
sobre els governs progressistes a 
l’Amèrica Llatina i els seus possibles 
límits per dur a terme els mandats 
que emanen dels moviments. En 
particular, sobre què cal fer ara 
que ens trobem en un punt mort i 
quines conclusions podem extreure 
de l’«entrada a les institucions».

Raquel Gutiérrez | En el moment 
en què es despleguen les lluites —
en general, les que acumulen més 
capacitat, les més potents— del que 
es tracta és d’establir límits. Pensem 
en el no a la privatització de l’aigua a 
Cochabamba, el no a la venda del gas 
a Xile, el no a la instal·lació d’aques-
tes mines que destrueixen formes 
de vida a Mèxic, el no a l’alça dels 
hidrocarburs, no a aquesta carretera 
que destrueix el territori, etc. Aquestes 
pràctiques de veto són les accions 
inicials de politització i cossament i 
són realment decisives. Si no hi són, 

no hi ha res. Si no hi són, no es pro-
dueix una veritable irrupció massiva 
autònoma a l’espai públic. I hi ha mo-
ments en què aquestes lluites acon-
segueixen desplegar-se també com 
a política de mandat. La qüestió és: 
un cop establim un veto i diem «així 
no», com aconseguim plantejar el que 
ha de passar sense comprometre’ns 
a ficar-nos a la institució? La tasca és 
no deixar de petja allò que empeny la 
força estructuradora del capital, no 
entrar a la institució.

Llavors, ara que som en un punt mort, 
cal que demanem a aquells que s’han 
ficat a l’estat que ens parlin sobre la 
seva impotència, sobre què han après 
dels límits, sobre què és possible i no 
és possible. No es tracta que justifi-
quin res, ni que parlin des d’una posi-
ció de víctimes; sinó que en traiem al-
guna cosa, d’aquest procés en què van 
fer una crida a concentrar els esforços 
en un punt que era impotent. Per a 
mi, i per al corrent de pensament 
de què formo part, que cultivem la 

comprensió i la pràctica de les lluites 
antipatriarcals destacant-ne les di-
mensions anticapitalistes i anticolo-
nials en clau comunitària i popular, 
una qüestió teòrica central és abordar 
sistemàticament el problema de l’ex-
propiació de les capacitats de lluita 
arrelades a les trames comunitàries i 
populars. Els governs «progressistes» 
s’han presentat com autèntics dispo-
sitius múltiples d’expropiació de les 
capacitats polítiques i de lluita.

Les dificultats en aquest camí no han 
estat obra dels límits de les persones 
que han ocupat carrers, places i 
camins per bloquejar-los i donar-se 
temps per deliberar i proposar; ha 
estat responsabilitat d’aquells que 
han ocupat els càrrecs representa-
tius i s’han arrogat la prerrogativa de 
comandament, fent tot el possible per 
tornar a monopolitzar les decisions 
polítiques. És a dir, considero que 
no és fèrtil continuar escrutant què 
ha «mancat» als immensos esforços 
de lluita protagonitzats per tantes 
dones, homes, gent gran i canalla 
als nostres països. Convé molt més 
donar explicacions de com aquells 
que es van convertir en represen-
tants a través d’eleccions formals van 
esdevenir manadors i van començar 
a decidir per tothom; molts cops en 
contra del que aquells que prota-
gonitzaven les lluites anhelaven i 
havien sostingut durant anys. Aquest 
fenomen es pot rastrejar amb clare-
dat, també, a Bolívia. En una època 
vaig estudiar amb cura les formes 
de clausura dels horitzons reapropi-
adors desplegats des de les trames 
comunitàries i populars: com se’n 
va inhibir el protagonisme polí-
tic? ¿De quina manera va operar el 
seu desconeixement públic i es van 
disposar i reforçar els mecanismes 
de divisió i competència interna que 
van tornar a instal·lar comandaments 
polítics verticals impermeables a  
les decisions i anhels col·lectius?  
És aquest el problema interessant  
i difícil!
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En general, considero que si algú ha 
d’aprendre dels errors comesos o 
retre comptes de les decisions que ha 
pres són aquells que s’han escarrassat 
per ocupar càrrecs polítics als governs 
i no han sigut capaços de debilitar la 
forma política de l’estat —coherent 
amb bucles ampliats d’acumulació 
de capital— desjerarquitzant les re-
lacions polítiques, per tal de sinto-
nitzar-se amb la recuperació de les 
capacitats polítiques de baix. Aquest 
desplaçament i aquest capgirament 
del punt de vista es nodreixen vas-
tament del saber feminista i de les 
lluites de les dones, que coneixem 
força bé com es confronta un cop i 
un altre la nostra capacitat de lluita i 
de veu amb l’estructuració patriarcal 
del món. D’aquí la importància que 
ha pres en aquests darrers anys —per 
a mi, des del 2017, quan vaig publicar 
el llibre Horizontes comunitario-po-
pulares a Amèrica Llatina— inclou-
re i comprendre amb precisió la 
dimensió antipatriarcal de les lluites 
comunitàries i populars. Per expres-
sar-ho des de l’altra banda: es tracta 
de la necessitat d’assumir la rigidesa 
de l’estructuració política patriar-
cal del món que desconeix allò que 
el nodreix i ens sosté. Heus aquí la 
tensió que cal sortejar una vegada i 
una altra. Des d’aquest punt, crec que 
anem elaborant un corpus teòric que 
pot integrar amb claredat la dimensió 
antipatriarcal de la lluita anticapita-
lista i anticolonial que protagonitzen 
constel·lacions polimorfes i variades 
de trames comunitàries i populars.

Mauro Castro | A El Apantle, 
revista d’estudis comunitaris molt 
lligada al seminari «Entramados 
comunitarios y formas de lo 
político», partiu d’una concepció 
del fet comú molt interessant. No 
el definiu com un recurs o una cosa 
que és aquí fora i que es té, sinó 
com una relació social. És més, dieu 
que no es pot produir una política 
amb horitzó comunitari i popular 
si no es reconeix el fet comú com a 
relació social. Podries desplegar una 
mica aquesta idea?

Raquel Gutiérrez | Entendre 
el fet comú com a relació social 
vol dir reconèixer i investigar els 
reiterats processos de producció de 
lligam i acord que són practicats 
per col·lectius humans polimorfs 
que generen àmbits de riquesa 
material, sostenint la vida en les seves 
múltiples dimensions. Són lluites 
ancorades al territori en defensa de 
la vida, dels béns comuns, d’allò que 
habilita el sosteniment de la vida 
i que produeix, també, formes de 
politicitat no plenament modernes, 
fundades en pautes de reciprocitat 
igualment variades. Moltes lluites 
protagonitzades per pobles i nacions 
indígenes en aquest continent se 
sostenen i es despleguen des del 
cultiu de pràctiques comunitàries 
que són polítiques i són productives. 
Una cosa per l’altra. Així mateix, 
dins d’un altre conjunt de lluites 
ampli per l’habitatge, per l’accés 
a l’espai públic i l’ús que se’n fa; 
trobem processos que regeneren 
vincles i que donen lloc a acords que 
obliguen per reapropiar-se de riqueses 
existents o per generar altres fonts de 
manteniment i equilibri, l’usdefruit 
de les quals també es delibera. Un 
problema gegantí és que molts cops 
totes aquestes lluites s’entenen 
com a accions «prepolítiques». Es 
desconeix i es nega la politicitat, 
els coneixements i experiències 
que broten des d’aquestes accions 
col·lectives de cossament i lluita.

Fora d’això, les lluites de les dones 
expressades en la renovació recent 
dels feminismes i en una quantitat 
ingent d’esforços de companyes que 
no s’identifiquen com a feministes —
però que fan de l’«entre companyes» 
el cor de les seves accions— també 
originen una immensa quantitat de 
comuns que han sostingut la vida en 
aquesta llarga temporada de con-
finament, malaltia i empobriment. 
Produir comú exigeix vincular-se amb 
altres persones d’una determinada 
manera, associativa, deliberativa, no 
delegatòria, assajant processos de 
producció de decisió política que ha-
biliten a qui s’enllaça així a generar, 
també, riqueses materials per a l’us-
defruit col·lectiu no exempt de tensió.

Per això nosaltres afirmem que allò 
comunitari no és necessàriament 
indígena i que allò indígena no és 
necessàriament comunitari. Tot i que 
ens prenem molt seriosament el que 
practiquen i ensenyen els pobles i na-
cions indígenes en les seves àmplies 
trajectòries de resistència i lluita, en 
la seva capacitat de sosteniment col-
lectiu i de permanència en el temps, 
considerem que el fet comú és un 
camí de creació i lluita que antepo-
sa el que es comparteix i equilibra el 
que històricament s’ha jerarquitzat. 
El que ha succeït recentment en l’ex-
periència de les olles populars n’és, de 
nou, un bon exemple.

En aquest sentit, entendre el fet  
comú com a relació social consisteix, 
de manera general, a comprendre  
la lògica interna de la dinàmica de  
les connexions que s’habiliten així,  
sempre agredides i assetjades pel  
capitalisme i les seves pràctiques  
polítiques, normalment estatalitza-
des. Això obre un camí per pensar  
el que sí que fem i podem fer i 
crear en cada condició situada. La 
producció de decisió política i la 
capacitat de regenerar formes de sos-
teniment és vital en aquesta perspec-
tiva, de fet, n’és la qüestió principal. 

La qüestió és:  
un cop establim un 
veto i diem «així no», 
com aconseguim 
plantejar el que 
ha de passar sense 
comprometre’ns 
a ficar-nos a la 
institució?
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A partir d’aquí es debat amb els 
formats i arguments polítics de la 
modernitat capitalista, en particular, 
contra els seus trets liberals i dele-
gatoris. La pràctica del comú cossa, 
tot i que no és per força una políti-
ca corporativa; és capaç d’adquirir, 
almenys de forma intermitent, una 
qualitat expansiva que inclou més 
i més diferències dins de si, erosio-
nant jerarquies prèvies. La dinàmica 
estatal és contrària a tot això, i per 
això, insisteixo, és molt rellevant ser 
capaços de reconèixer on, com i quan 
produïm comú, per més que sigui en 
escales petites i en temps ordinaris.

Mauro Castro | Passem al tema 
de la transició ecològica. En reali-
tat, ja som enmig d’aquest debat, 
en la mesura que qüestions com 
la relació entre els moviments i el 
poder estatal o la definició política 
del fet comú són temes fonamen-
tals per pensar quines transicions 
són possibles, alhora que activem 
una transició desitjable. En qualse-
vol cas, en una línia diferent de les 
lluites per frenar el canvi climàtic, 
definiu el moment actual com una 
crisi de la manera d’expropiar la 
nostra força col·lectiva. Quines són 
aquestes formes d’expropiació i per 
què estan en crisi?

Raquel Gutiérrez | La necessitat 
d’entendre la crisi com una manera 
d’expropiar la nostra força la vàrem 
discutir extensament en una trobada 
el juny del 2017 a Cochabamba. Ens 
enfrontàvem al problema d’entendre 
què passava a Bolívia, després d’ha-
ver viscut ja una dècada del govern 
progressista del MAS, en moments 
en què l’ampliació de l’extractivis-
me i la depredació dels territoris de 
Tierras Bajas era molt intensa. D’una 
banda, encara hi havia una mena de 
simpatia, de sensació de proximitat 
amb el govern del MAS, que es tenyia 
d’una amargor punyent en constatar, 
un cop rere un altre, que les decisions 
que prenien i les aliances que esta-
blien, sobretot amb l’oligarquia de 
l’orient, malmetien profundament les 
condicions de sosteniment col·lec-
tives i les capacitats polítiques dels 
pobles indígenes i de les organitzaci-
ons sindicals i comunitàries. Vàrem 
fer aquesta volta: el govern progres-
sista que nosaltres mateixos havíem 
empès s’ha convertit en un dispositiu 
que expropia la nostra força política 
autònoma i ens agredeix i, afegíem, 
això és el que ara està en crisi. De fet, 
està en crisi perquè la seva força, la 
força política del MAS, no brota des 
d’aquesta estructura, sinó que es trac-
ta de la nostra pròpia força autòno-
ma, la nostra capacitat creativa i de 
lluita, lliurada a través del vot, però 
transformada en una cosa que ens 
perjudica. I això està en crisi, perquè 
si nosaltres no sostenim el MAS, el 
MAS cau i això també és un perill per 
a tothom. És justament el que consi-
derem que va passar a finals del 2019.

En altres moments, el MAS mateix 
havia estat capaç de retrocedir quan 
sabia que el que imposava era re-
butjat per les organitzacions sindi-
cals, comunitàries i indígenes. Va ser 
el cas de l’augment dels preus dels 
hidrocarburs el 2010. Ara bé, quan va 
començar a expressar-se un immens 
rebuig respecte a la reelecció infi-
nita d’Evo Morales, sobretot perquè 

contradiu de cap a cap la tradició 
comunal i sindical que es reivindica 
a Bolívia, l’encaparrament va ser tre-
mend. En fi, crec que el més rellevant 
del plantejament és entendre que 
entra en crisi una manera d’expro-
piació de la nostra pròpia força i que 
això ens posa en perill. I és una cosa 
molt important, perquè ens força a 
no perdre de vista el nostre protago-
nisme un cop que ha estat ofuscat 
a través de mecanismes delegatoris. 
Pensar d’aquesta manera ens fa sortir 
de la posició de víctimes traïdes per la 
maldat i l’egoisme d’uns quants i ens 
convoca a regenerar allò expropiat, o 
entregat, atès que som nosaltres que 
tenim aquestes capacitats creatives.

Tot i que no tinc gaire clar com relaci-
onar-ho amb el canvi climàtic, sí que 
tinc una manera de vincular-ho al 
que ens ha passat durant la pandèmia 
o, més ben dit, arran de la manera 
sanitariodisciplinària i policial de 
gestionar-la. Els mecanismes liberals, 
mercantils i formalment democràtics 
d’organització de la vida política i pú-
blica, durant cinc o deu anys previs a 
la pandèmia, anaven mostrant la seva 
incapacitat de donar curs a allò que 
bullia a la societat en forma d’exi-
gències i anhels. Tal com insisteix 
Silvia Federici, es feia evident la crisi 
de reproducció que s’acostava, fins 
i tot abans de la pandèmia, a nivells 
desorbitats i descansava en extrem 
sobre el treball de les dones i altres 
cossos feminitzats. La violència po-
lítica i social creixent, la precarietat 
igualment incrementada del treball i 
de la vida, la generalitzada pèrdua de 
significat dels procediments polítics 
establerts, etc. Tot plegat, junt amb el 
protagonisme regenerat de les dones 
que enunciem i polititzem de formes 
renovades. Tot aquest descontenta-
ment va exhibir la crisi generalitzada 
dels dispositius de contenció polí-
tica i apaivagament mercantil previ 
—el consumisme, en particular. Així, 
quan el SARS-COV-2 es va expandir 
arreu del món, es va instal·lar aquesta 

El govern  
progressista que 
nosaltres mateixos 
havíem empès 
s’ha convertit en 
un dispositiu que 
expropia la nostra 
força política 
autònoma i ens 
agredeix i, afegíem, 
això és el que ara està 
en crisi.
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ALIANCES COMUNITÀRIES

forma brutal i reaccionària de gesti-
onar la pandèmia, basada en el confi-
nament familiarista, l’encoratjament 
del tecnoptimisme farmacològic, les 
campanyes de por i de culpa, el repar-
timent desigual de subsidis als països 
rics, etc. Es van col·lapsar les media-
cions liberals prèvies i es va produir 
una remonopolització accelerada de 
les decisions generals «per emergèn-
cia sanitària». Hi ha una crisi de les 
maneres d’expropiar la nostra força, 
que no ens condueixen directament 
—tant de bo fos així!— a escenaris mi-
llors (com alguns van creure entre el 
març i l’abril del 2020), sinó que des-
velen la profunditat dels processos 
d’expropiació previs i ens confronten 
amb la necessitat de reflexions i deli-
beracions radicals i serenes.

Mauro Castro | Hi ha moltes veus 
que qüestionen els Green New Deal 
perquè no produeixen canvis subs-
tancials en l’esfera institucional, 
sinó que més aviat es pregunten 

com poden administrar-la. En 
altres paraules, no desmunten la 
bastida legal i liberal. Des d’aquest 
punt —s’argumenta— es reprodu-
eixen mesures que ens han portat 
on som ara: extractivisme intensiu, 
desenvolupisme, distribució desi-
gual de la riquesa, injustícies socials 
i mediambientals, etc. Fins a quin 
punt creus que el problema dels 
Green New Deal és aquesta bastida 
legal? O, dit d’una manera més pro-
vocadora, si canviem les col·labora-
cions publicoprivades, que tant han 
protagonitzat el cicle neoliberal, 
per aliances publicocomunitàries, 
estaria resolt el gran problema?

Raquel Gutiérrez | Clarament, 
promoure les aliances comunitàri-
es amb l’àmbit públic seria un camí 
urgent ara per ara. En quin país s’ha 
pres seriosament el coneixement col-
lectiu i de cures dels pobles indígenes 
i de les dones de sectors populars per 
encoratjar-lo i expandir-lo? Diria que 

a cap! Fora d’això, temps enrere vaig 
distingir tres nivells de les contradic-
cions entre les dinàmiques produc-
tives i polítiques del fet comú i els 
processos d’acumulació de capital i 
el seu segrest de l’àmbit públic. A un 
nivell l’anomenava moral, en el sentit 
que inscrivia una distinció entre el 
que era socialment admissible i el 
que no. A l’Amèrica Llatina això va 
passar amb la idea i creença que el 
sector privat és millor que el públic: 
es va trencar aquesta creença, aquest 
criteri fundant de l’època neoliberal 
del capitalisme a punta de lluita. Ara 
bé, quedaven dos nivells més. D’una 
banda, el nivell de la bastida legal, 
que confrontem un cop i un altre 
rebutjant i esmenant lleis o obrint 
processos constituents. De l’altra, un 
nivell més elusiu, que sembla menor, 
però que permet recrear l’edifici i 
capturar l’energia transformadora 
que es dilapida en els moments de 
lluita i resistència, que és el nivell 
procedimental. Si per una aliança 
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publicocomunitària sobre algun afer 
s’imposa tot el paquet procedimental 
de registre, organització dels comp-
tes, formes de distribuir compe-
tències i jerarquies, etc., el vessant 
comunitari es debilitarà a la llarga i 
no aconseguirà sostenir-se i expan-
dir-se. La força del vessant comunita-
ri es veurà neutralitzada a través de 
procediments capil·lars aliens.

A mi em preocupa immensament 
com en aquests anys aquest fenomen 
ha avançat tant. Som administrats a 
través de plataformes digitals per a 
una quantitat descomunal d’activi-
tats quotidianes. Aquesta tecnologia 
i aquesta forma d’administrar no són 
neutrals; estan impregnades d’inten-
cions disciplinàries i de descontrol 
dels nostres propis fins i propòsits.

Ara bé, durant la pandèmia ha succeït 
exactament el contrari: quantitats in-
gents de diners públics han estat re-
dirigides a consorcis privats, sobretot 
farmacèutics i tecnològics. L’educació 
pública, per exemple, constitueix un 
problema colossal: en molts països 
d’aquest continent ha deixat de dur-
se a terme a través de béns i mitjans 
públics. Les plataformes de connexió 
són privades, les xarxes d’intercon-
nexió també. Impartim classe a la 
universitat pública quan utilitzem 
alguna d’aquestes plataformes i ens 

connectem a través d’aquestes xar-
xes? Estic summament preocupada 
amb aquest procés gegantí de colo-
nització d’una infinitat d’activitats 
quotidianes.

Ara em centro específicament en el 
Green New Deal. Nosaltres estem 
estudiant, seguint George Caffentzis, 
la parella «treball-energia», que 
obre la perspectiva analítica perquè 
desarrela els arguments del debat 
sobre les fonts de l’energia (en la seva 
versió més simple, energies brutes 
vs. energies «netes»). Per sostenir les 
formes de vida capitalista als països 
rics —que són compartides a encla-
vaments urbans, agroindustrials i 
turístics als països pobres— cal una 
determinada i immensa quantitat 
d’energia i, sobretot, un mitjà perquè 
circuli Tinc la impressió, tot i que no 
he fet una reflexió tan profunda sobre 
el punt específic, que al Green New 
Deal hi ha una maniobra de doble re-
ducció en l’abordatge del tema que cal 
tractar. D’una banda, el problema es 
redueix als «combustibles» adequats 
—de fòssils a renovables—, ocultant 
la discussió sobre les formes en què 
aquesta energia circula i s’utilitza. Tal 
com diu Horacio Machado, el cotxe 
elèctric és el símbol del salt enda-
vant del capitalisme contemporani, 
un cop que el cotxe amb motor de 
combustió interna ha reorganitzat els 
paisatges urbans i ha establert modes 
de vida insuportables per a milers de 
milions de persones. La reducció de 
la comprensió possible dins d’aquest 
marc argumental consisteix a centrar 
l’atenció en la font de la mobilitat —
el combustible—, amagant tot el que 
el capitalisme ha trastocat i reorga-
nitzat, en termes de vida quotidiana, 
durant els darrers setanta anys.

La segona dimensió de la reducció 
és que aquesta manera d’enquadrar 
el problema deslliga la qüestió 

de l’energia de la del treball, molt 
més significativa i immediata; 
mentre que, de fet, totes dues 
estan indissolublement vinculades. 
Treball-energia, energia-treball. I em 
refereixo al treball en la seva doble 
dimensió: el treball per sostenir la 
vida i el treball per reproduir-nos 
com a força de treball. Aquestes 
dues dimensions han patit una 
tensió brutal en els últims dos anys. 
Hem experimentat una pressió 
enorme per reduir la vida humana, 
en les seves possibilitats i anhels, 
a l’autoreproducció cada cop més 
individualitzada i familiaritzada 
com a força de treball. El capitalisme 
necessita una quantitat ingent 
d’energia per mantenir la seva 
capacitat d’explotació i expropiació 
de la vida humana, i més que 
humana, que obté gràcies a reduir-
nos a força de treball. Aquesta 
operació —que segmenta les 
poblacions, que precaritza, divideix 
i jerarquitza cossaments previs, a 
més d’una forma accelerada— queda 
oculta, silenciada al Green New Deal. 
Llavors, es tracta d’expandir el debat 
en què ens atrapa aquesta política, 
de subvertir-lo. Aquesta és una part 
rellevant, considero, de la tasca actual 
de debat i producció d’arguments 
crítics. Les bastides legals, amb la seva 
rigidesa, garanteixen que aquesta 
labor sigui impossible o, almenys, 
la dificulta molt. A parer meu, és 
indispensable tornar a situar al centre 
del debat tot allò que fa referència a 
la crisi o transformació civilitzatòria 
i, insisteixo, el camí antipatriarcal 
radical que recompon les lluites 
anticapitalistes i anticolonials i es 
consolida en la producció del comú. 
Crec que aquí hi ha una possibilitat 
de perforar, boicotejar, eludir la nova 
trampa, cada cop més mortífera, cap a 
la qual ens empeny el tecnoptimisme 
capitalista i l’enduriment del control 
estatal.⚫ 

El problema 
es redueix als 
«combustibles» 
adequats —de fòssils 
a renovables—, 
ocultant la discussió 
sobre les formes en 
què aquesta energia 
circula i s’utilitza.



Poder cultural

«Prenguin l'educació i la cultura, 
i la resta vindrà darrera»

Gramsci
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A mb les sabates empastifades de llot fins els turmells, Brian 
Fitzgerald s’enfonsa en el seu deliri. Ha aconseguit que fun-
cioni el complex sistema de politges que ha dissenyat: el 

vaixell enorme que vol transportar per la selva surt, per fi, de l’aigua. 
El vestit que porta, d’un blanc incongruent i absurd, es manté net 
malgrat la suor i la ronya que se li enganxa a la pell amb cada crit 
trastocat, amb cada cop i cada gest d’amenaça que dirigeix als homes 
que treballen per a ell. El vestit immaculat el fa semblar un sant, una 
aparició que es manifesta enmig del fang que ho cobreix tot, dins del 
tarquim que embruta la roba dels qui mouen les politges i cobreix el 
rostre dels qui moren aixafats pel pes del seu deliri, dels qui traspas-
sen amb els ossos partits i el crani trencat després que el vaixell els 
hagi passat per damunt. La seva obra també sembla la d’un sant: qui, 
si no, podria aconseguir el miracle que els vaixells naveguin entre 
la malesa en comptes d’entre les onades; qui, si no, podria reclamar 
tantes morts lliurades a un caprici.

La seva mirada és també la d’un il·luminat, la d’algú que ha cone-
gut els murmuris de l’al·lucinació. Brian Fitzgerald, però, no és cap 
boig, no està malalt ni pateix cap sofriment. És un home blanc com 
tants altres, un colon ric que creu que la resta han nascut per com-
plir les seves ordres i satisfer els seus desitjos. El seu deliri no pro-
vé de la follia, sinó del poder. Potser la seva empresa de construir 
un palau de l’òpera enmig de l’Amazònia és més extravagant que la 
d’altres, però la mou el mateix desig de sotmetiment, la mateixa vo-
luntat de dominació. Brian Fitzgerald esclavitza i maltracta a tots els 
qui l’envolten perquè són inferiors, perquè no són blancs rics a qui es 
pot parlar de cara en comptes de des de dalt i, per tant, li deuen obe-
diència. Passa igual amb la natura, amb aquesta selva exuberant que, 
tanmateix, per a ell és tan sols una molèstia, un destorb, un element 
que també ha de ser sotmès i dominat, posat al servei dels desitjos i 
el benefici del colon. Els arbres es tallen per extreure fusta o s’explo-
ten per fabricar cautxú, la terra s’eixerma per al bestiar, es maltracta 
i s’assassina els animals per simple avorriment. La naturalesa només 
importa en la mesura en què pot ser explotada, utilitzada per al seu 
caprici i benefici, emprada com a mitjà per assolir el fi de mantenir 
la dominació que exerceixen els qui són com ell.
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Fitzcarraldo, dirigida per Werner Herzog el 1982, és un dels mi-
llors exemples de la manera en què el cinema ha reflectit la visió 
dominant sobre la natura, però no és ni de bon tros l’únic. Aquesta 
visió —que considera que l’ésser humà és aliè als processos biolò-
gics en què es troben immerses les espècies que l’envolten, que creu 
que es pot parlar d’una idea mateix de naturalesa com una cosa di-
ferent de l’ésser humà— apareix de constantment en tot el cinema 
occidental. Ja sigui de forma més explícita o de manera més velada, 
la gran majoria de pel·lícules que transcorren fora de l’entorn urbà 
estan marcades per la percepció de la natura com una força hostil 
contra la qual cal lluitar i que cal sotmetre. Això és especialment sig-
nificatiu en el cinema d’aventures, que sovint té com a argument la 
supervivència del protagonista en una naturalesa plena de riscos i 
perills. En general, aquesta supervivència no es produeix perquè el 
protagonista s’adapti a l’entorn i aprengui a viure-hi amb harmonia, 
sinó perquè aconsegueix vèncer-lo. És el que fan els protagonistes 
de La reina d’Àfrica (John Huston, 1952), quan es veuen obligats a 
navegar per un riu congolès en una embarcació feta miques: supe-
rar els perills amb què els amenaça el riu, vèncer el torrent d’aigua. 
Abillada amb un vestit tan incongruent i absurd com el vestit blanc 
de Fitzgerald, Rose Sayer sua sota les puntes i els farbalans, però es 
nega a desfer-se’n, perquè són precisament aquestes teles ridícules 
que li permeten saber-se superior als nadius, retratats gairebé com 
animals, i col·locar-se per sobre de l’entorn en què viu, predicant les 
bondats d’un déu que també sembla ridícul en aquella aldea d’adob. 
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Un altre dels gèneres que ha reflectit amb molta freqüència el de-
sig de sotmetre la natura ha estat el western. Els westerns es desen-
volupen en la pràctica totalitat en escenaris naturals o pobles petits 
i han tingut un paper clau a l’hora de clavar en l’imaginari occidental 
contemporani el mite de la conquesta de la terra per part de l’home 
blanc. Pel·lícules com Grans horitzons (William Wyler, 1958), Carava-
na de mujeres (William Wellman, 1951), La diligencia (John Ford, 1944) 
o Centaures del desert (John Ford, 1956) han contribuït a actualitzar 
i mantenir vigent el discurs de domini de la naturalesa que apareix 
en la cultura occidental en l’edat moderna i que constitueix un dels 
pilars del desenvolupament capitalista i de la colonització. El sotme-
timent de la naturalesa es du a terme per demostrar la supremacia 
de l’home blanc sobre allò que l’envolta, però també per obtenir be-
nefici econòmic. La terra, els animals i les persones racialitzades, que 
també es consideren «natura», només són recursos per explotar i sa-
crificar fent honor al benefici capitalista i la supremacia blanca. Tot 
i que hi ha excepcions, el western contribuirà com cap altre gènere a 
presentar, com un fet lògic i gairebé inevitable en nom del progrés, 
l’espoli de la terra als pobles originaris i l’explotació en forma de 
ramaderia i agricultura d’allò que abans eren espais on amb prou 
feines hi havia intervenció humana.

Aquesta percepció de la naturalesa com una força hostil que cal 
dominar també té una expressió clara al cinema de terror. Enca-
ra que una bona part del gènere es desenvolupa en espais tancats 
com les cases —pensem, per exemple, en les cintes sobre fantasmes 
o possessions demoníaques—, també n’hi ha un munt que tenen el 
bosc no només com a escenari del terror, sinó com a protagonista. 
A El projecte de la bruixa de Blair (Eduardo Sánchez i Daniel Myrick, 
1999), que ja ha esdevingut un clàssic del gènere i que va tenir un 
impacte social enorme en el moment de l’estrena, el bosc no és sim-
plement l’escenari on succeeixen els fets, sinó que és l’element que 
aterreix els protagonistes. Heather, Michel i Joshua van buscant el 
rastre d’una bruixa i un psicòpata que hi havien viscut, però que no 
apareixen en cap moment. El que acaba aterrint els protagonistes i 
els empeny a la bogeria és perdre’s en un bosc ple de sons, senyals i 
ombres estranyes que no són capaços d’identificar i que ni tan sols 

Fitzcarraldo, dirigida per Werner Herzog el 1982, 
és un dels millors exemples de la manera en què 
el cinema ha reflectit la visió dominant sobre la 
natura, però no és ni de bon tros l’únic.
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saben si són producte de la seva pròpia paranoia o no. A El bosque, 
d’M. Night Shyamalan (2004), hi passa una cosa similar: el bosc que 
envolta l’aldea on es desenvolupa l’acció apareix con un lloc amena-
çador i hostil que es cobra la vida de nombroses víctimes. Shyamalan 
portarà aquesta idea encara més lluny a El incidente (2008), en què 
els arbres es transformen en entitats malignes que cooperen de ma-
nera conscient per atacar els humans i assassinar-ne milers, malgrat 
que la seva consciència no és igual que la nostra.

Tanmateix, la visió de la natura com una força amenaçadora i 
perillosa no només s’ha limitat als boscos i les espècies vegetals. 
Dins del terror hi ha tot un subgènere de pel·lícules dedicades a ani-
mals terrorífics: n’hi ha de tan conegudes com Los pájaros (Alfred 
Hitchcock, 1963) o Tauró (Steven Spielberg, 1975). L’impacte social 
d’algunes d’aquestes cintes ha estat tan elevat que han contribuït 
a augmentar l’estigma i el rebuig que ja pesava sobre determinades 
espècies, com els corbs, i a generar autèntiques llegendes urbanes 
sobre altres, com els taurons. Amb elements del terror, tot i que més 
pròxim al cinema d’acció, trobem un altre subgènere que també 
copsa les ansietats socials i les pors compartides respecte a elements 
i fenòmens de la naturalesa: el cinema de catàstrofes naturals. Cin-
tes que parlen de tornados que devasten estats sencers, com a Tor-
nado (Jan de Bont, 1996); rius de lava que engoleixen ciutats, com 
a Volcano (Mick Jackson, 1997); i tsunamis que seguen centenars de 
milers de vides, com a Lo imposible (Juan Antonio Bayona, 2012) són 
només alguns exemples de com el cinema reflecteix l’ansietat col-
lectiva que ens provoca el fet de no poder controlar una bona part 
dels fenòmens que es produeixen en la natura. Si, com vèiem abans, 
la idea que l’ésser humà ha de sotmetre la natura és un pressupòsit 
clau del pensament occidental, és lògic que aquells fenòmens que 
no podem controlar o entendre del tot, com ara els volcans o els tor-
nados, i aquells espais on la intervenció humana no és gaire intensa, 
com els boscos, es percebin com a amenaçadors i terrorífics. Tot allò 
que no pot ser dominat, o que almenys no s’ha dominat encara, es 
considera una amenaça, un perill. El colon divideix el món que té als 
peus entre esclaus i monstres.

El western ha tingut un paper clau a l’hora de 
clavar en l’imaginari occidental contemporani 
el mite de la conquesta de la terra per part de 
l’home blanc.
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Per sort, aquesta visió de la naturalesa no ha sigut l’única que 
ha reflectit i reproduït el cine. Els entorns naturals amb poca inter-
venció humana també han estat vistos com a llocs per refugiar-se 
d’una societat individualista i cruel, per trobar el sentit que ens ha 
arrabassat un sistema basat en un consum desorbitat i una explota-
ció laboral extrema. També com a espais per guarir-se, per recupe-
rar-se de les ferides produïdes per fets traumàtics i per situacions 
de patiment psíquic. És el cas de pel·lícules com La cabaña del fin 
del mundo (Stewart Raffill, 1975), que narra la història d’una família 
que decideix abandonar la seva vida a la ciutat per refugiar-se a les 
muntanyes rocoses dels Estats Units, o com Alma salvaje (Jean-Marc 
Vallée, 2014) i En un lugar salvaje (Robin Wright, 2021), que expliquen 
el procés de sanació de dues dones que se’n van soles a un entorn na-
tural per refer-se de la depressió que travessen i trobar un nou sentit 
a la vida després de perdre un familiar proper.
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La visió positiva de la natura també s’adverteix en pel·lícules que 
adopten una postura obertament crítica amb la devastació de l’en-
torn i amb el tracte dels éssers humans envers la resta d’espècies amb 
les quals comparteixen el planeta. Spoor (Agnieszka Holland, 2017) i 
Okja (Bong Joon-ho, 2017) en són dos bons exemples: denuncien la 
caça i el sistema industrial de producció de carn respectivament i 
les protagonistes decideixen actuar davant la tolerància i la passi-
vitat general que produeix aquest tipus de violència. També caldria 
afegir les pel·lícules que reflecteixen la visió de la naturalesa dels 
pobles originaris, que no estava marcada pels interessos capitalistes 
ni pel desig de sotmetiment i conquesta. Dins d’aquest grup es pot 
esmentar la monumental Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1975), en què 
un caçador nòmada siberià troba un capità de l’exèrcit perdut en la 
taiga i li ensenya a respectar la natura. El capità, enviat per posar en 
marxa un projecte d’explotació minera, coneix gràcies a Uzuala una 
altra manera de veure l’entorn natural que ja no està guiada per l’ex-
tractivisme i l’explotació. En aquest grup també hi podem incloure 
El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, 2016), que denuncia el coloni-
alisme europeu a l’Amazones colombià a principis del segle XX, el 
director de la qual, però, va ser acusat per vuit dones d’assetjament 
i abús sexual. En cert sentit, El abrazo de la serpiente funciona como 
el revers de Fitzcarraldo. Si en la pel·lícula de Herzog, el colon blanc 
era el que semblava un sant al·lucinat i delirant, aquí és Karamatake, 
un poderós xaman de l’Amazònia, que s’assembla a un déu tan antic 
com la selva, molt més que els homes mateix. En Karamatake, però, 
no hi ha deliri ni al·lucinació, no hi ha desig de poder ni voluntat de 
dominació. Ell mateix no és una ens diferent de la selva que l’envol-
ta, no és un ens diferent de la resta d’éssers que la conformen. N’és 
tan sols una encarnació més, potser tan sols una mica més poderosa 
perquè ha escoltat els murmuris de la malesa durant tota la vida. 
Aquests murmuris que tem l’home blanc, perquè li recorden que el 
seu desig de dominació no és res més que això: un deliri.⚫

Els entorns naturals amb poca intervenció 
humana també han estat vistos com a llocs per 
refugiar-se d’una societat individualista i cruel, 
per trobar el sentit que ens ha arrabassat un 
sistema basat en un consum desorbitat i una 
explotació laboral extrema.
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Al seu llibre La seta del fin del mundo, Anna Tsing ens proposa un viatge 
per l’ecologia d’un fong per tal de comprendre millor el nostre món. Es 
tracta del matsutake, un bolet silvestre que viu en boscos alterats per l’ac-
ció humana i que és capaç de resistir a alguns desastres mediambientals. A 
través d’una recerca realitzada entre el 2004 i el 2011 durant les tempora-
des de creixement del matsutake als Estats Units, el Japó, el Canadà, la Xina 
i Finlàndia, aquesta antropòloga nord-americana recorre la vida social i 
econòmica d’un bolet per enfrontar-nos a la veritable condició del nostre 
temps: la precarietat.

Amb l’objectiu de fer dialogar algunes idees que apareixen a La seta 
del fin del mundo amb la resta de contribucions de La Pública, n’incloem 
un fragment. Es tracta d’un fragment introductori de la primera part del 
llibre que, alhora, vol ser una invitació a la lectura completa de l’obra. 
Agraïm a l’editorial Capitán Swing l’enorme generositat de facilitar-nos-en 
l’edició en castellà.

Aroma de tardor

«Cresta de Takamato, atapeïda de barretets en expansió, 
saturant, proliferant,  

la meravella de l’aroma de tardor.»

De la col·lecció de poesia japonesa del segle VIII Man-nyo Shu [1]

Què fas quan el teu món se’n comença a anar en orris? Jo surto a 
passejar i, si tinc molta sort, trobo algun bolet. Els bolets em tornen 
els ànims; no només —com les flors— pels colors i les olors aclapara-
dors, sinó perquè, a més, broten de manera inesperada i em recorden 
la meva bona fortuna per ser allà just en aquell moment. Llavors, soc 
conscient que encara hi ha plaers enmig dels terrors de la indeter-
minació.

Els terrors són evidents, i no només per a mi. El clima del planeta 
s’està descontrolant i el progrés industrial ha demostrat que és molt 
més mortífer per a la vida a la Terra del que hauria imaginat ningú fa 
un segle. L’economia ja no és una font de creixement ni d’optimisme, 
qualsevol dels nostres llocs de feina podria desaparèixer amb la prò-
xima crisi econòmica. I no és tan sols que jo pugui témer una ona-
da de nous desastres: tampoc no puc recolzar-me en històries que 
expliquin cap a on va el món i per què. Temps enrere, la precarietat 
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semblava el destí dels menys afortunats; avui, sembla que totes les 
nostres vides són precàries, fins i tot quan —almenys, de moment— 
tenim les butxaques plenes. A diferència del que passava a mitjan se-
gle XX, quan els poetes i filòsofs del Nord Global se sentien engabiats 
per una estabilitat excessiva, avui molts de nosaltres, al Nord i al Sud, 
afrontem una situació de problemes sense fi.

Aquest llibre parla dels meus viatges en companyia de bolets per 
explorar la indeterminació i les condicions de la precarietat, és a dir, 
de la vida sense la promesa de l’estabilitat. He llegit que, quan es va 
desintegrar la Unió Soviètica el 1991, milers de siberians, que de sob-
te es van trobar privats de les garanties que els donava l’estat, van 
córrer als boscos a collir bolets [2]. No es tracta dels mateixos bolets 
que investigo jo, però il·lustren el meu argument: les vides incontro-
lades dels bolets són un regal —i una guia— quan ens falla el món 
controlat que ens pensàvem que teníem.

Tot i que no puc oferir bolets al lector, espero que em segueixi en 
aquest passeig per assaborir l’«aroma de tardor» elogiat al poema 
que encapçala aquest pròleg. Es refereix a l’olor del matsutake, un 
grup de bolets silvestres aromàtics especialment apreciats al Japó. El 
matsutake es valora, a més, com un senyal que indica l’arribada de 
la tardor. La seva olor evoca la tristesa per la pèrdua de les riqueses 
regalades de l’estiu, però també evoca la forta intensitat i les sensi-
bilitats accentuades de la tardor. Aquestes sensibilitats ens caldran 
per encarar el final del regalat estiu del progrés global: l’aroma de 
tardor em transporta a una vida comuna sense garanties. Aquest lli-
bre no és una crítica als somnis de modernització i progrés que al 
segle XX oferien un panorama d’estabilitat: molts analistes ja els han 
disseccionat abans que jo. En comptes d’això, em limito a abordar 
el repte imaginatiu de viure sense els passamans que temps enrere 
ens van fer creure que sabíem, col·lectivament, on anàvem. Si ens 
obrim al seu atractiu fúngic, el matsutake ens pot catapultar cap a la 
curiositat, que em sembla que constitueix el primer requisit per a la 
supervivència col·laborativa en temps precaris.

Si ens obrim al seu atractiu fúngic, el matsutake 
ens pot catapultar cap a la curiositat, que em 
sembla que constitueix el primer requisit per a 
la supervivència col·laborativa en temps precaris.
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Un pamflet radical expressava el repte així:

L’espectre que molts intenten no veure és fàcil de 
captar: el món no se «salvarà» [...] Si no creiem en 
un futur revolucionari global, hem de viure (com 
sempre hem hagut de fer) en el present [3].

Es diu que quan, el 1945, la bomba atòmica va destruir Hiroshima, el 
primer ésser viu que va ressorgir dins del paisatge devastat va ser un 
bolet matsutake [4].

Dominar l’àtom va representar la culminació del somni humà de 
controlar la natura; però també va marcar el principi de la fi d’aquest 
somni. La bomba d’Hiroshima va canviar les coses. De sobte, vam 
ser conscients que nosaltres, els humans, podíem destruir l’habita-
bilitat del planeta, fos intencionalment o no. I aquesta consciència 
no ha fet més que augmentar a mesura que hem anat sabent més 
coses sobre la contaminació, l’extinció massiva i el canvi climàtic. 
La meitat de la precarietat actual té a veure amb el destí de la Terra: 
amb quina mena de pertorbacions humanes podem viure? Malgrat 
tota la xerrameca sobre la sostenibilitat, quantes possibilitats tenim 
realment de llegar un entorn habitable als nostres descendents mul-
tiespecífics?



ANNA TSING

90 JUNY 2022

La bomba d’Hiroshima també va obrir la porta a 
l’altra meitat de la precarietat actual: les sorprenents 
contradiccions del desenvolupament de postguerra. 
Després de la guerra, les promeses de modernització, 
amb el suport de les bombes dels Estats Units, sem-
blaven enlluernadores: tothom en sortiria beneficiat. 
La direcció del futur era ben coneguda. Però, ara ho 
és? D’una banda, cap lloc del món ha quedat al marge 
d’aquesta economia política global construïda a par-
tir de l’aparell de desenvolupament de la postguerra; 
de l’altra, malgrat que les promeses de desenvolupa-
ment ens continuen atraient, sembla que hem perdut 
els mitjans per assolir-lo. Se suposava que la moder-
nització inundaria el món —tant comunista com ca-
pitalista— de llocs de treball, i no de llocs de treball 
qualssevol, sinó de «feines estàndard» amb salaris i 
prestacions regulars. Els llocs de treball així avui són 
força rars i la majoria de gent depèn de mitjans de 
subsistència molt més irregulars. La ironia de la nos-
tra època, doncs, és que tothom depèn del capitalis-
me, però gairebé ningú no té allò que se’n deia una 
«feina estable».

Viure amb precarietat implica més que dir fàstics 
dels qui ens han dut fins aquí (tot i que, pel que sem-
bla, també resulta útil i, per descomptat, no hi estic en 
contra). Podríem mirar al nostre voltant per observar 
aquest estrany món nou i podríem forçar la nostra 
imaginació per arribar a copsar-ne els contorns. Aquí 

és quan els bolets venen a auxiliar-nos. La predisposició del matsu-
take a brotar en paisatges devastats ens permet explorar la runa en 
què s’ha convertit la nostra llar col·lectiva.

Els matsutakes són bolets silvestres que viuen en boscos alterats 
per l’home. Com les rates, els ossos rentadors i les paneroles, estan 
disposats a resistir a alguns dels desastres mediambientals que han 
creat els humans. En aquest cas, però, no es tracta d’una plaga, ans el 
contrari: representen un plaer gastronòmic molt apreciat, almenys 
al Japó, on de vegades, els preus elevats fan del matsutake el bolet 
més valuós del món. Gràcies als nutrients que proporciona als ar-
bres, el matsutake ajuda els boscos a desenvolupar-se en llocs d’as-
pecte esgarrifós. Prendre el matsutake com a guia ens revela possi-
bilitats de coexistència en el marc de la pertorbació mediambiental. 
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Òbviament, això no és una excusa per causar més danys, però el mat-
sutake ens mostra un cert tipus de supervivència col·laborativa.

Així mateix, el matsutake destaca les esquerdes presents en 
l’economia política mundial. En els darrers trenta anys, aquest bolet 
ha esdevingut un producte global, que es recol·lecta a boscos de tot 
l’hemisferi nord i s’envia fresc al Japó. Molts dels recol·lectors perta-
nyen a minories desplaçades i culturalment marginades. Al Pacífic 
nord-oest dels Estats Units, per exemple, la majoria de recol·lectors 
de matsutake per a usos comercials són refugiats de Laos i Cambod-
ja. Gràcies al seu preu elevat, el matsutake fa una contribució impor-
tant a la subsistència allà on es cull i, fins i tot, anima la revitalització 
cultural.

El comerç d’aquest bolet, tanmateix, amb prou feines condu-
eix als somnis de desenvolupament del segle XX. La majoria de re-
col·lectors de bolets amb qui he parlat expliquen històries terribles 
de desplaçament i pèrdua. La recol·lecció amb finalitats comercials 
constitueix una forma de sobreviure per damunt de la mitjana per a 
aquells que no tenen cap altra manera de guanyar-se la vida. Ara bé, 
en qualsevol cas, quina mena d’economia és aquesta? Els recol·lec-
tors treballen sols, no els contracta cap empresa. No hi ha salaris ni 
prestacions: simplement, es limiten a vendre els bolets que troben. 
Alguns anys no n’hi ha, llavors tenen pèrdues. La recol·lecció de bo-
lets salvatges amb finalitats comercials és un exemple de subsistèn-
cia precària, sense cap seguretat.

Aquest llibre aborda el tema dels mitjans de subsistència preca-
ris i els entorns precaris fent un seguiment del comerç i l’ecologia 
del matsutake. En tots els casos que exposo, em trobo en un entorn 
fragmentari, és a dir, en un mosaic de conjunts oberts de formes de 
vida interrelacionades, cadascuna de les quals s’obre, al seu torn, a 
un mosaic de ritmes temporals i arcs espacials. Sostinc que només la 
consciència de la precarietat actual com un fenomen global ens per-
met observar això: la situació del nostre món. En tant que una anàli-
si autoritzada requereix partir de supòsits de creixement, els experts 
no poden veure l’heterogeneïtat de l’espai i el temps, per més que 

Els matsutakes són bolets silvestres que viuen 
en boscos alterats per l’home. Com les rates, els 
ossos rentadors i les paneroles, estan disposats a 
resistir a alguns dels desastres mediambientals 
que han creat els humans.



ANNA TSING

92 JUNY 2022

aquesta heterogeneïtat resulti evident tant per a les persones afecta-
des com per als observadors normals i corrents. Tanmateix, les teo-
ries de l’heterogeneïtat es troben encara a les beceroles. Per apreciar 
la imprevisibilitat fragmentària associada a la nostra situació actu-
al, necessitem reobrir la imaginació. L’objectiu del present volum és 
contribuir-hi... amb l’aportació dels bolets.

Pel que fa al comerç, diguem que el comerç contemporani funci-
ona dintre de les limitacions i possibilitats del capitalisme. Això no 
obstant, seguint els passos de Marx, els estudiosos del capitalisme 
al segle XX van interioritzar el progrés per veure només un corrent 
potent alhora, ignorant la resta. Aquest llibre mostra que és possible 
estudiar el capitalisme sense partir necessàriament d’aquest supò-
sit asfixiant; combinant una atenció estreta al món, en tota la seva 
precarietat, amb les qüestions relatives a com s’acumula la riquesa. 
Quin aspecte tindria el capitalisme si no es partís del supòsit del pro-
grés? Podria tenir l’aspecte fragmentari característic d’un mosaic: la 
concentració de la riquesa és possible perquè el capital s’apropia del 
valor produït en parcel·les no planificades.

Respecte a l’ecologia, cal precisar que per als humanistes, els 
supòsits relacionats amb la progressiva dominació humana han fo-
mentat una visió de la natura com un espai romàntic d’antimoderni-
tat [5]. Ara bé, per als científics del segle XX el progrés també va em-
marcar inconscientment l’estudi dels paisatges. Els supòsits relatius 
a l’expansió es van esmunyir en la formulació de la biologia de pobla-
cions. Els nous avanços en ecologia permeten pensar de manera molt 
diferent, perquè introdueixen els relats d’interaccions i pertorbaci-
ons entre espècies. En aquesta època nostra d’expectatives reduïdes, 
busco ecologies basades en la pertorbació en què, de vegades, nombro-
ses espècies viuen juntes sense que hi hagi ni harmonia ni conquesta.

Tot i que em nego a reduir l’economia a l’ecologia o a l’inrevés, sí 
que hi ha una connexió entre economia i medi ambient, que sembla 
que és important introduir des del principi: la història de la concen-
tració humana de la riquesa, que provoca que tant els humans com 
els no humans esdevinguin mers recursos d’inversió. Aquesta his-
tòria ha inspirat els inversors a infondre l’alienació a les persones 

El somni de l’alienació inspira una modificació 
del paisatge en què només importa un actiu 
aïllat, mentre que tota la resta esdevé malesa o 
deixalles.
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i les coses, és a dir, la capacitat d’estranyar-se, d’aïllar-se, com si les 
interrelacions d’allò viu no importessin [6]. A través de l’alienació, 
les persones i les coses es converteixen en actius mòbils: se les pot 
apartar dels seus mons vitals en mitjans de transport que desafien 
la distància per intercanviar-les per altres actius d’altres mons vitals 
d’altres llocs [7]. És un fenomen completament diferent del mer fet 
d’utilitzar els altres com a part d’un món vital, per exemple, en el 
cas d’organismes que es mengen els uns als altres. En aquest cas, els 
espais vitals multiespecífics romanen al seu lloc. L’alienació obvia 
la interrelació pròpia de l’espai vital. El somni de l’alienació inspira 
una modificació del paisatge en què només importa un actiu aïllat, 
mentre que tota la resta esdevé malesa o deixalles. Aquí, atendre les 
interrelacions de l’espai vital sembla ineficient i, potser, fins i tot ar-
caic. Quan ja no es pot produir l’actiu únic, es pot abandonar el lloc: 
s’ha tallat tota la fusta, s’ha esgotat tot el petroli, el sòl de la planta-
ció ja no suporta nous conreus. Llavors es reprèn la recerca d’actius 
a altres bandes. Així doncs, la simplificació que comporta l’alienació 
genera runes, espais abandonats per a la producció d’actius.

Avui els paisatges globals estan infestats d’aquesta mena de 
runes. Tanmateix, malgrat la proclamació de la seva mort, aquests 
llocs poden bullir de vida, els camps d’actius abandonats de vegades 
produeixen una nova vida multiespecífica i multicultural. En un es-
tat de precarietat global no ens queda més remei que buscar la vida 
en aquestes runes.

El nostre primer pas és recuperar la curiositat. Sense l’obstacle 
de les simplificacions associades als relats de progrés, l’entramat i 
els ritmes del mosaic estan a l’abast de la nostra exploració. I el mat-
sutake és un bon punt de partida: per més que en sàpiga, sempre 
m’agafa per sorpresa.⚫
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He trobat el llibre que llegies l’últim dia que parlàvem. L’he buscat perquè 
així ressegueixo les mateixes línies que tu i és com visitar la teva illa, o 
com ser amb tu, llegint. Porto el llibre allà on soc perquè tu l’has llegit.

Hi diu això:

Intimacy of strangers

The problem was that we did not know whom we 
meant when we said «we». —AdrIenne RIch

No és una història d’amor, però parla de relacions molt es-
tretes i en aquest sentit ho és; tracta les relacions entre les 
algues i els fongs que formen líquens. Líquens, organismes 

compostos per dues (o més) espècies de regnes diferents. Els líquens 
confonen el nostre concepte d’identitat i ens forcen a qüestionar on 
acaba un organisme i on en comença un altre. Petites biosferes que 
inclouen organismes fotosintètics i no fotosintètics combinant els 
principals processos metabòlics de la Terra. En cert sentit, són mi-
croplanetes. No se sap què és pròpiament el que els uneix: no hi ha 
una identitat concreta per a cada element que els conforma i allò 
que els uneix tampoc no és gaire clar. Més que una entitat, el liquen 
és un vincle. I pel que veig, alguns vincles arriben a ser coses, éssers 
vius.

Els líquens ens mostren la limitació dels nostres horitzons a l’ho-
ra de fer-nos preguntes: el 1869 el botànic suís Simon Schwende-
ner va publicar un article esbossant la «hipòtesi dual dels líquens». 
Hi avançava que els líquens estaven compostos de dues entitats, un 
fong (micobyont) i una alga (fotobiont), així s’oferien protecció física 
i adquirien nutrients per si mateixos i per les cèl·lules de l’alga, que 
al seu torn proveïa el fong d’energia amb la seva activitat fotosintè-
tica. Als ulls de Schwendener eren paràsits amb dots de certa diplo-
màcia. Segons el suís, les dues parts del contracte eren esclaves que 
alhora havien buscat aquest servei i, juntes, havien format un nou 
cos. En aquesta relació, tots dos companys eren capaços de fer vida 
en llocs on cap d’ells podria viure sol. Els seus contemporanis van 
discutir aquesta idea: «Un parasitisme útil i vigoritzant?», alguns ho 
van comparar a «la unió monstruosa entre una damisel·la alga i un 
fong tirà» i d’altres ho van definir com un «un romanç sensacional». 
Fins llavors, la teoria de l’evolució de Darwin a partir de la selecció 
natural feia que les espècies s’entenguessin com a divergències en 
els llinatges, de tal manera que els llinatges evolutius es bifurcaven 
en branques cada vegada més primes. Les espècies eren les fulles en 
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aquest arbre de la vida. La hipòtesi dual feia que aquest ordre es ter-
giversés i que ramificacions de diferents branques, separades des de 
cents de milions d’anys, tornessin a convergir. El 1877, el botanista 
Albert Frank va encunyar la paraula «simbiosi» per descriure la con-
vivència de la parella alga-fong.

Poc després, el biòleg Heinrich Anton de Bary va adoptar aquest 
terme per parlar de tot l’espectre d’interaccions entre qualssevol 
tipus d’organisme, des del parasitisme fins a les relacions mútua-
ment beneficioses entre espècies diferents. La història del seu des-
cobriment mostra les conseqüències del naixement d’una paraula, 
la dificultat de pensar quan els nous conceptes encara no han estat 
nombrats. La simbiosi no és una cosa, no té una substància ni té una 
identitat: és una dansa.

Per poder realitzar la fotosíntesi, i així obtenir energia solar, el 
fong incorpora una alga. Aquesta unió genera una espècie que pot 
metabolitzar roca o petroli, pot resistir en entorns perillosos, erms o 
tòxics, com els que hi ha a altres sistemes solars o zones contamina-
des. Pot generar productes orgànics metabolitzant allò que no ho és.

És per això que ha estat la primera espècie que hem dut a l’espai 
exterior. 

La idea que dona títol al capítol, la de les plantes associades a 
un fong com una «intimitat de llarga durada entre estrangers» és 
de Linn Margulis, el llibre que et vaig recomanar jo. Així, els vincles 
entre tu i jo, ––almenys això era el que a mi m’agradava pensar—, 
’s’estenen a les nostres lectures.

Durant els dies, jo llegia coses que també eren d’abans del Col-
lapse de la Gran Acceleració, com Matter and Desire. An Erotic Eco-
logy, D’això no te’n vaig dir res. Parla de les relacions que es donen 
en l’ecosistema terrestre com a model de relacions humanes. Les se-
ves propostes van formar la base de les nostres legislacions primer i 
després les del Parlament dels Objectes i dels Animals, unificant-se 
després en l’Holo-Parlament, un cop es van fer les Equivalències i els 
Pactes de Simetria.

Per poder realitzar la fotosíntesi, i així obtenir 
energia solar, el fong incorpora una alga. 
Aquesta unió genera una espècie que pot 
metabolitzar roca o petroli.
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La biologia és la ciència eròtica per excel·lència, perquè un ésser 
viu és un procés eròtic: es transforma a través del contacte amb els 
altres, imaginant noves relacions a partir de cada ésser d’existent, 
desitjant més vida, buscant implacablement una connexió amb el 
tot del que és alhora. Concentració i instanciació irrepetible.

Weber va fer una aproximació a les lleis que regirien un ecosiste-
ma de relacions afectives. Aquestes van ser les bases del nou sistema 
de legislació no-binari basat sistemes d’organització de la matèria 
viva Simetria 1.0. Entenent que, amb la proliferació d’organismes 
modificats genèticament i objectes híbrids, serien necessàries les ac-
tualitzacions.

…

Cada participant pot produir la seva vitalitat només per si mateix i 
no pot adquirir-la a través d’un altre.

Per experimentar-nos a nosaltres mateixos com a vius, hem d’ator-
gar vitalitat als altres. El tu precedeix el jo.

L’ofrena de l’altre és un regal, no una recompensa per un servei.

Tornant aquest regal, l’altre que em veu en la meva realitat, puc con-
vertir-me en allò que soc.

Una relació té èxit quan augmenta la vitalitat de tots.

Una relació funciona quan tots poden revelar les seves necessitats.

Qualsevol relació és imperfecta. La seva sola imperfecció és el que li 
permet seguir desenvolupant-se.

Una relació és unitat en separació.

Cada soci és amo de la seva pròpia mort o traspàs.

Una relació és un joc.

Una relació transforma constantment dos socis de manera que cada 
un es percep i es coneix a si mateix a través de l’aspecte de l’altre.

Una relació és un sistema nerviós.
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Una relació és un sistema nerviós. Potser creus que n’hi havia 
cap, de relació, però en tant que hi va haver comunicació sostinguda 
i diversos encontres físics, es va formar un sistema. Vas deixar llen-
guatge en mi i resta latent; aquí. Les paraules que han estat apreses 
per necessitat o afecte no s’obliden. Jo te’n vaig ensenyar una de pe-
tita i rodona que no coneixies. Érem al llit.

—Què fas?
—Mimos.
—Què és mimos? 

Et vaig tornar a acariciar el cabell castany, ondulat. 

—No soc el teu gat. (Esquerp).
—Més? (Vaig riure).

Hi devies donar voltes perquè unes setmanes més tard, em vas recor-
dar l’oferiment.⚫
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Poder públic

«Us he donat poder de trepitjar serps i 
escorpins i de vèncer tota la potència 

de l'enemic, i res no us farà mal»

Lluc 10:19 - La Bíblia



102

Ciutats 
emprenedores 

enfront dels reptes 
presents i futurs

IL·LUSTRACIÓ  
MARÍA GUTIÉRREZ  

MAROTO

CONVERSA ENTRE  
ADA COLAU & MARIANA 

MAZZUCATO



UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA 103

CIUTATS EMPRENEDORES

Conversa entre Ada Colau 

i Mariana Mazzucato

Ada Colau | Crec que el teu pensament és de gran ins-
piració, sobretot perquè és una exigència per a l’acció en 
temps de crisi. Sé que tots estarem d’acord que ens trobem 
en un moment que exigeix posar-nos seriosos i buscar 
maneres d’actuar, sense excuses, i cercant aliances. I d’ai-
xò, les ciutats en sabem un niu, perquè tenim un munt de 
problemes per resoldre amb molt poques competències i 
la nostra manera natural és cooperar entre ciutats i amb la 
ciutadania. Tenim grans objectius, encara que no depen-
guin de nosaltres, i per això hem de buscar contínuament 
formes d’innovació, creativitat i cooperació, que és la 
nostra manera habitual de treballar. Ara bé, en el sistema 
de govern global les ciutats estan molt poc reconegudes. 
En aquesta escala trobem que és sobretot l’Estat-nació 
el que regeix el sistema de govern. En aquest sentit, quin 
paper creus que poden tenir les ciutats en aquest canvi de 
paradigma que necessitem? Perquè veiem que és un canvi 
forçat en la mesura que hi ha grans crisis mundials que 
estan enllaçades, com ara la pandèmia, el canvi climàtic i 
la desigualtat. Això ens obliga a actuar amb transforma-
cions profundes, perquè el sistema econòmic actual no 
és prou eficaç ni eficient per resoldre aquests problemes. 
Sens dubte, crec que des de les ciutats tenim ganes i capa-
citat per participar en aquest canvi.

Tanmateix, tu has parlat molt sobre l’Estat emprenedor, 
que sembla que remet a aquest Estat-nació que encara 
domina l’organització mundial i que és l’escala de poder 
públic que té més competències i més recursos. Així doncs, 
com veus el paper de les ciutats en aquest moment de can-
vi de paradigma i de grans reptes?

Mariana Mazzucato | Normalment no parlo de l’«Es-
tat», sinó del sector públic. El sector públic pot ser la 
BBC, una agència d’innovació o una agència digital d’una 
ciutat. A parer meu, hem infrateoritzat i infraimaginat 
el paper de l’Estat, així com de la xarxa descentralitzada 
de diversos tipus d’actors públics que, per exemple, van 
ser importants a Silicon Valley (fins i tot d’aquells que no 
hem entès del tot); mentre que, de fet, aquests organismes 
es poden governar de diferents maneres. El que és clar és 

que la ciutat es compon de molts organismes, tal com les 
regions, les nacions i el món sencer. Així doncs, és urgent 
repensar els organismes públics municipals, regionals, 
nacionals i mundials.

El que vam veure amb la covid-19 és que moltes ciutats 
eren a la primera línia de foc; passa el mateix amb el canvi 
climàtic: han de reaccionar ràpidament. A Londres, on 
hi ha un problema immens de sensellarisme, arran de la 
covid-19, a totes aquestes persones, de sobte, les van treure 
del carrer i les van allotjar en hotels locals, gràcies a l’actu-
ació de l’Ajuntament. Tanmateix, el que resulta interessant 
és que els ajuntaments no estan pensats per a aquesta 
mena d’intervencions. La meva preocupació principal és 
que les eines dels actors públics no s’han dissenyat per 
a la consecució d’objectius. Crec que podem aprendre de 
certes ciutats —per exemple, de la teva ciutat sota el teu 
lideratge—, de com han tendit a actuar amb més flexibili-
tat i agilitat, però sobretot amb més horitzontalitat, cosa 
que sempre ha estat possible gràcies a una gran implicació 
ciutadana, molt superior a la que una nació pot assolir. Tot 
i que no és gens fàcil, en l’àmbit municipal es pot partici-
par en la creació i el disseny de polítiques d’una manera 
que és difícil de replicar a escala nacional. Ara bé, el pro-
blema —i per això dic que no totes les ciutats són iguals— 
és la voluntat de tirar endavant el que vosaltres esteu fent. 
Teníeu uns objectius molt clars en relació amb garantir 
l’habitatge per a tothom, però també heu apostat per la 
sobirania digital i la creació d’espais segurs per qüestionar 
i debatre aquests temes. És una opció, sí, però molt àrdua, 
perquè no crec que els funcionaris de les ciutats estiguin 
formats per pensar en vosaltres com un actor tan proac-
tiu. De fet, penso que cal una transformació dels governs 
municipals en termes de formació i educació del personal 
de l’administració pública. Per què pensem que burocrà-
cia és una paraula negativa? Necessitem burocràcia, però 
tenim burocràcies rígides i verticals. De manera que la 
mena d’implicació que vols aconseguir —també per la teva 
història als moviments socials— requereix una classe de 
burocràcia molt més àgil i horitzontal. La qüestió és: com 
es dissenya?
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Trobo fascinant que la NASA ho dugués a terme quan 
intentava arribar a la lluna. És la primera mesura que va 
adoptar després de l’incendi de l’Apollo 1. Un dels astro-
nautes, Gus Grissom, va deixar anar: «Com voleu anar a 
la lluna si ni tan sols podem parlar a dos o tres edificis de 
distància?», perquè no sentia el que li deien des de la sala 
de control de la missió. Van haver de redissenyar la NASA, 
per tal que fos dirigida pels caps de cada projecte, cadas-
cun amb el seu equip, amb la idea que estiguessin en co-
municació entre ells. Per tant, per a totes les batalles que 
voleu encarar, el que ens cal és un enfocament que englobi 
el conjunt del govern, en comptes d’enfocaments departa-
mentals aïllats. En primer lloc, però, és imprescindible una 
reorganització de la vostra pròpia burocràcia.

Ada Colau | És interessant el que comentes, ja que ho 
he viscut als moviments socials en què he estat implica-
da, en especial, en el d’habitatge. En un moviment social 
en sabem un munt, de dur a terme una acció amb molts 
pocs diners i escassos recursos. És a dir, hi ha un objectiu 
urgent i cal fer el màxim esforç cooperatiu per assolir-lo. 
Tota aquesta experiència acumulada enllaça amb l’ex-
periència de la ciutat. Tanmateix, quan ets un moviment 
social ningú no et demana que et responsabilitzis de tot, 
perquè formes part de la ciutadania.

La situació es capgira totalment en esdevenir poder públic. 
En general, les persones no distingeixen si qui fa o deixa 
de fer les coses és el poder públic de la ciutat, de la regió 
o del conjunt de l’Estat. És normal que t’ho demanin tot 
perquè ets més a prop, però alhora és molt dur, perquè la 
majoria d’afers no són competència del govern local. I, per 
descomptat, cal respondre: jo m’he ficat en política perquè 
vull respondre. Ara bé, entre altres coses, tenim el repte 
de posar en positiu, com tu bé transmets, aquesta capa-
citat que tenim per transformar. El que ens passa ara, per 
exemple, sobretot gestionant els impactes de la pandè-
mia, és que encara que fem moltes coses que no es feien, 
en comptes de veure aquesta part positiva i constatar que 
avancem plegats, la percepció és que mai no és suficient.

La veritat és que el poder públic està més desautoritzat 
que mai a conseqüència de molts anys de corrupció. En 
general, la gent no hi creu i hi ha una forta crisi de con-
fiança. I, d’altra banda, hi ha tants problemes acumulats 
que, per més que tu facis molt, sempre queda eclipsat 
perquè queda molt per fer. Per exemple, a Barcelona, tot i 
que no tenim les competències en sanitat (ja que perta-
nyen a la regió), hem creat serveis públics que no existien, 
com el dentista públic o un psicòleg públic gratuït per a la 
gent jove, en un moment que era més necessari que mai a 
causa de la crisi de salut mental accentuada per la pandè-
mia. També hem fundat una empresa pública d’energia en 
la qual, tot i que no podem ser directament productors, sí 
que podem comercialitzar energia verda i abaixar-ne una 
mica els preus. Hem fet coses que ens deien que eren im-
possibles i, a més, en un context de crisi múltiple. La qües-
tió és com podem plantejar-ho com un avenç col·lectiu, 
restaurant la confiança i adonant-nos que, efectivament, 
estem transformant junts la realitat i avançant.

Mariana Mazzucato | I també tenir un espai per equi-
vocar-se. És a dir, sempre repeteixo que és increïble que 
al món dels emprenedors, els empresaris capitalistes 
es vanin del fet que —després dels riscos correguts i els 
fracassos patits— després de molts intents fallits, al final 
se n’han sortit. Els funcionaris no poden procedir així. Al 
més mínim error ja apareixen a la portada dels diaris. Crec 
que no només cal confiança, sinó un canvi de cultura i de 
mentalitat en què diguem que, per arribar a reeixir, hem 
d’aprendre amb la pràctica d’assaig i error. 

És evident que alguns d’aquests errors tenen conseqüèn-
cies. El primer, doncs, és que invertim en la capacitat per 
aprendre’n. Per tant, algunes d’aquestes qüestions tenen a 
veure amb la inversió en l’administració pública i la seva 
capacitat d’aprenentatge, per tal que es converteixi en 
un organisme de coneixement obert a l’experimentació. 
A l’Institute for Innovation and Public Purpose en diem 
teorització basada en la pràctica. Potser algú té una idea 
genial, però després, quan s’intenta aplicar, es veu que és 

A Barcelona, tot i que no tenim les competències 
en sanitat (ja que pertanyen a la regió), hem creat 

serveis públics que no existien, com el dentista 
públic o un psicòleg públic gratuït per a la gent jove.
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molt més complicat del que semblava i l’aprenentatge 
alimenta, de nou, la teoria. Amb els fons públics passa el 
mateix. Si es funda un nou banc públic o un fons muni-
cipal i s’enfoca, per exemple, a certes missions —és a dir, 
no es limita a repartir diners—, quines implicacions té 
per a la cartera? I per a la compensació de riscos? I per a la 
concepció d’un capitalista d’empreses públiques? Hi ha un 
munt de complicacions de fons, però si no es disposa d’un 
espai per experimentar, no es pot aprendre. O sigui que 
considero que ho hem disposat tot perquè l’administració 
pública fracassi. I diria que, potser, algú amb una gran am-
bició com tu —que has encapçalat molts projectes sobre 

la sobirania digital i l’intercanvi de dades, sobre les idees 
dels data commons...— ha de trobar una manera de comu-
nicar a la ciutadania que estem en un procés d’experimen-
tació, però també de tenir a la gent al seu costat. Crec que 
és el que fas ara en termes de participació ciutadana en 
aquests projectes.

Ada Colau | Sí, però no és fàcil. Igual que quan tu 
analitzes una economia que no funciona prou bé per a 
objectius com garantir els béns comuns o els drets de la 
ciutadania, en entrar a l’Ajuntament també trobem una 
institució antiga que no funciona bé per a certes coses. 
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A tall d’exemple, topem amb un mal disseny institucio-
nal que promou la distància amb la ciutadania. Si has de 
fer processos per canviar la realitat, et cal un contacte 
proper amb la gent, però la institució no estava pensada 
així. En l’àmbit digital, per exemple, hem creat el Decidim 
Barcelona, que com sols esmentar, s’ha desenvolupat amb 
la comunitat hacker i és una plataforma de participació 
amb programari lliure (un fet inusual en l’administració 
pública, on tot es crea amb programari privat). Com que 
era en programari lliure, el Decidim s’ha pogut replicar 
immediatament i ha estat adaptat a altres administra-
cions, com ara la Comissió Europea o la Generalitat de 
Catalunya. Actualment, la plataforma ha estat traduïda 
a cinquanta-tres idiomes i la fan servir governs locals i 
institucions molt diverses, com Ciutat de Mèxic, Hèlsinki, 
Nova York, Kalogawa (Japó) o l’Assemblea Nacional 
de França. És una mostra clara que allò que es crea a 
Barcelona es replica a altres parts del món. Aquí, entre 
altres processos, l’hem fet servir per als primers pressu-
postos participatius de la ciutat, que no s’havien fet mai, 
amb trenta milions d’euros que la gent ha decidit en què 
s’han d’invertir.

Tanmateix, som en un moment en què, insisteixo, hi ha 
una crisi múltiple, que no és només econòmica i ecològi-
ca, sinó també política. Hi ha una erosió de l’autoritat de 
la política davant la ciutadania i la percepció que mai no 
és suficient. Hem d’innovar molt més, obrir espais per al 
disseny i la presa de decisions, per fer que la política sigui 
efectivament una acció col·lectiva, que tothom senti com 
a pròpia. En cas contrari, si l’àmbit públic continua sent 
l’espai a què es delega la representació i la responsabilitat 

i que ha de fer-se càrrec de tot, això no rutllarà. Cal em-
poderar l’àmbit públic, però alhora cal revisar-lo, perquè 
l’àmbit públic entès com el pare-estat o la mare-estat que 
ha d’encarregar-se de tot, tampoc no funciona.

Mariana Mazzucato | Crec que és interessant canviar 
el relat o la narrativa. Allò que, potser, encoratjaria més 
la gent i li oferiria una part del pastís són les eines. En 
comptes de bancs d’aliments, hauríem de dir coopera-
tives d’aliments; en comptes de renda bàsica universal, 

hauríem de dir participació ciutadana o dividend ciutadà. 
M’agrada la idea d’una renda bàsica, però no em convenç 
la paraula perquè no desmunta el relat que les empreses 
creen riquesa, paguen impostos i, després, el govern torna 
a tothom una mena de renda bàsica. S’oposa a l’expressió 
participació ciutadana, en el sentit de ser accionista de la 
riquesa que cadascú ha contribuït a generar. És a dir, es 
rep un dividend ciutadà del valor que cadascú ha contri-
buït a crear. Aquest simple gir dona agència. I no només 
es tracta del relat i les paraules, sinó de crear mecanis-
mes perquè funcioni. Per exemple, amb un banc públic 
municipal.

Jo visc a Londres i la zona de Camden allotja Google, 
Facebook, etc. Ara per ara, les grans empreses són to-
tes a prop de l’estació de King’s Cross. També tenim la 
University College de Londres, la fundació Wellcome 
Trust, el Museu Britànic i la Biblioteca Britànica. Tots són 
institucions públiques i també hi ha tot un seguit d’em-
preses que es beneficien en gran mesura de formar part 
d’aquesta màquina de coneixement social. Així doncs, cal 
generar un fons, no tan sols amb les taxes empresarials 
o els impostos que es paguen a la ciutat, sinó amb algun 
afegit, en reconeixement que s’han beneficiat d’aquesta 
enorme estructura social col·lectiva. I mitjançant aquest 
fons, es pot elaborar un mecanisme amb què la gent —en 
aquest cas, de Camden— ajudi a pensar: quines són les 
prioritats? On s’han de destinar les inversions? A més a 

En comptes de bancs d’aliments, 
hauríem de dir cooperatives 
d’aliments; en comptes de renda 
bàsica universal, hauríem de dir 
participació ciutadana o dividend 
ciutadà.
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més, qualsevol mena de renda bàsica universal podria 
sortir d’aquest fons. És a dir, és un dividend que torna a la 
gent per haver creat aquest barri meravellós de coneixe-
ment. Així que comencem a transmetre a la gent —perquè 
és cert, no és cap rentat de cervell— que forma part d’una 
màquina de creació de valor col·lectiu i que es mereix re-
bre alguna recompensa per la seva aportació, el panorama 
es transforma per complet. És diferent que lluitar simple-
ment per recuperar alguna cosa de l’Estat. I crec que és fo-
namental que les forces progressistes cada cop parlin més 
de la creació de riquesa i de la creació del valor i no només 
de la redistribució.

Ada Colau | Això em fa pensar en el que ha passat en 
l’aprovació de la reforma laboral liderada per la minis-
tra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, en què el 
fet greu no ha sigut que s’aprovés per un error en un vot 
a favor per part de la dreta, sinó que hi va haver partits 
progressistes que hi van votar en contra. N’hi ha que han 
argumentat el vot en contra amb fórmules maximalis-
tes, però en realitat era per partidisme. La qüestió és que 
Yolanda Díaz ha liderat un diàleg social en què els sindi-
cats i la patronal s’han posat d’acord —cosa que no és gens 
fàcil i no sol passar— i, tanmateix, s’arriba a un Parlament 
en què hi ha partits que volen bloquejar l’acord. El cur-
tcircuit entre ciutadania i política, de vegades, sembla 
enorme.

Tens raó en aquesta preocupació sobre com expliquem 
les coses, l’storytelling, i sobretot no ens hem d’oblidar de 
l’empoderament ciutadà, que és la veritable palanca per 
forçar passos endavant. A la ciutat estem fent moltes coses 
que no són competència nostra en àmbits com l’habitat-
ge, la lluita contra el canvi climàtic, l’energia, els drets 
socials, etc. Ara bé, com podem aconseguir que això, si es 
fa en l’àmbit municipal amb pocs recursos, també ho faci 
l’Estat? Com podem aconseguir que el que passa a la ciutat 
realment sigui una demanda? Ha de ser una exigència 
ciutadana, no pot ser partidista, no pot estar liderada per 
un partit.

Mariana Mazzucato | Aquí és on l’experimentació és 
clau. A Camden, com he dit, durant el confinament es va 
albergar les persones sense llar a hotels. Ara bé, el que real-
ment és interessant no és el fet en si mateix, sinó com es 
va fer. Camden està situat en una part extraordinària de 
Londres, en què també hi ha molta pobresa. Hi ha l’esta-
ció de St. Pancras, que en dues hores et porta de Londres a 
París; però es troba darrere de Somers Town, un dels barris 
més pobres, afectat per la delinqüència. De fet, es van fer 
servir uns quants hotels per acollir les persones sense llar, 
però després va caldre inventar-hi els serveis. Així doncs, 
persones que abans no tenien accés a res, de sobte es tro-
baven en un estat del benestar més amable i disposaven 
de serveis de salut mental, aliments, plans per a la recerca 
de feina, serveis mèdics, etc. Era com una finestreta úni-
ca. Als Emirats Àrabs també funcionen així, tot i que no 
destaquen per la seva democràcia, són força innovadors 
en aquests afers. Al mateix lloc es pot obtenir el permís de 
conduir, la seguretat social o sol·licitar diferents tipus de 
prestacions. Tot molt fàcil. I Camden ho va haver de cons-
truir durant el confinament. La qüestió és: com aconse-
guim que es torni normal? En el dia a dia normal, fora de 
la pandèmia de la covid-19, com podem garantir un accés 
fàcil als serveis bàsics com la salut mental, la salut física, 
els plans de garantia d’ocupació, etc.?

Per exemple, hi ha un altre fet que vull destacar en un 
moment en què el govern del Regne Unit no és gaire ins-
pirador. El govern va crear una plataforma digital anome-
nada Government Digital Services. L’interessant és que 
va guanyar un important premi internacional de disseny, 
però en un primer moment havia externalitzat la platafor-
ma a una empresa terrible del sector privat, que actual-
ment està rebent contractes privats de molts governs. El 
projecte va fracassar. De manera que l’equip de la BBC, que 
va entrar al govern, va crear una nova plataforma, però des 
de l’inici va dir: «Cal deixar de considerar que el ciutadà 
és un client. Cal pensar que el ciutadà és una persona amb 
drets humans i cal facilitar l’accés a tot allò que sabem que 
ens mereixem com a ciutadans». Es va estructurar la pla-
taforma digital des de la perspectiva dels drets humans, 
com fa Leilani Farha en l’àmbit de l’habitatge. De manera 
que van dissenyar una plataforma web amb una menta-
litat de drets humans, en comptes de veure els ciutadans 
com si fossin clients d’un hospital o una escola. No només 
és necessari redissenyar els contractes i similars, sinó que 
cal redissenyar les institucions. Tenim aquests enfoca-
ments basats en les persones i és fascinant veure com les 
ciutats els apliquen en moments de crisi, però la qüestió 
és com poden implantar-los en moments normals. I tam-
bé, com poden aconseguir que la nació, en un estrat supe-
rior, n’aprengui, però que també hi destini fons perquè es 
pugui actuar proactivament i no grosso modo.

En el dia a dia normal, fora de 
la pandèmia de la covid-19, com 
podem garantir un accés fàcil als 
serveis bàsics com la salut mental, 
la salut física, els plans de garantia 
d’ocupació, etc.?
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Ada Colau | Crec que podem situar alguns d’aquests as-
pectes i imaginar escenaris de futur si pensem en els fons 
Next Generation i la seva relació amb la transició ecològi-
ca. Per a mi els fons europeus són una bona notícia perquè 
són una resposta oposada a la que s’ha donat a Europa 
des de la crisi financera de 2008. Soc optimista perquè 
aquests fons suposen un canvi de visió. El problema és 
que a Espanya —segur que també a altres llocs, però és el 
que conec directament— es tendeix a actuar altre cop per 
inèrcia. Per exemple, l’Estat reparteix entre els ministe-
ris per tenir-los tots contents. No es dissenyen objectius 
i missions, sinó que es reparteixen els fons amb aquesta 
perspectiva departamental.

D’altra banda, com que l’Estat té una incapacitat buro-
cràtica d’execució, transfereix partides enormes a grans 
entitats privades, com la gran empresa de l’automòbil. És 
evident que aquest sector s’ha de transformar, atès que 
suposa milers de llocs de treball i ha d’apostar per la mo-
bilitat sostenible i el vehicle elèctric, però no pot ser que la 
mesura estrella dels fons europeus sigui pagar la transició 
d’una empresa privada de l’automòbil. Aquest no és ni pot 
ser l’esperit dels fons europeus.

Mariana Mazzucato | Sí, per això la perspectiva de la 
missió ha de ser forta, perquè es tracta de no dissenyar 
una missió fragmentària. Per anar a la lluna no només 
calia la indústria aeroespacial, també s’havia de tenir en 
compte la nutrició, l’electrònica, els materials, el progra-
mari. De manera que qualsevol d’aquestes missions, sota 
el paraigua de les dues grans missions (la climàtica i la di-
gital) ha de ser, per definició, intersectorial; però és el sis-
tema que ho ha de planificar. Què passa si no? Tens tota la 
raó, es converteix en una missió departamental en què ca-
dascú rep la seva petita suma de diners. En conseqüència, 
no només es mata l’ambició, sinó que —més important— 
també es talla l’efecte multiplicador. L’arribada a la lluna 
va generar molts diners perquè, com que era un projecte 
interseccional, va donar peu a molta innovació que d’una 
altra manera no s’hauria produït. Cada dòlar del govern va 
generar uns deu dòlars d’ingressos, perquè s’estimulava 
una innovació i una inversió que, si no, no haurien tingut 
lloc. El pitjor que es pot fer amb els diners públics és inver-
tir-los en allò que per força acabarà passant. Cal posar els 
diners als catalitzadors. Provoca un efecte multiplicador, 
fa que es produeixi una inversió en què participen molts 
actors diferents que, altrament, no hauria succeït. I per 
aconseguir-ho cal que la inversió pública sigui audaç, ins-
piradora, intersectorial i interdepartamental. Sense una 
visió o una missió, estem perduts. Llavors és quan se’ns 
escala l’oportunitat de fer el següent pas.⚫

Els fons europeus són una bona notícia perquè són 
una resposta oposada a la que s’ha donat a Europa 

des de la crisi financera de 2008. Soc optimista 
perquè aquests fons suposen un canvi de visió.
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Vivim uns temps en què la política es troba assetjada per 
l’espectacularització i la polarització, les disputes comuni-
catives i la geoestratègia, els càlculs electorals i el tacticis-
me conjuntural. El sistema sembla incapaç de fer-se càrrec 
institucionalment d’una qüestió tan complexa, incòmoda 
i multidimensional com la crisi ecosocial. Davant la ce-
guesa dels mercats, la indecisió política i el deteriorament 
ambiental creixent, el municipalisme emergeix com el 
principal actor col·lectiu capaç d’intervenir de manera àgil 
i audaç, fent funcions de «presa de terra» apta per prote-
gir-nos institucionalment dels símptomes del col·lapse.

El municipalisme opera com un espai de trobada i 
conflicte entre moviments i institucions: un espai de 
diàleg entre cooperació social i polítiques públiques, 
salvaguarda de drets en proximitat i entorn d’experi-
mentació, aferrament als problemes quotidians i refugi 
dels impulsos utòpics, rereguarda i avantguarda de les 
transformacions que han d’arribar. Aquest caràcter hí-
brid, impur i contradictori, com la vida mateixa, el fa 
mereixedor d’acollir una part significativa de les nostres 
esperances.

...

Covid, crisi ecosocial i 
finestres d’oportunitat

Diverses investigacions sobre estils de vida sostenibles  
ens parlen de la discontinuïtat d’hàbits i de com fenò-
mens disruptius que alteren el context quotidià poden 
ajudar a canviar el comportament de les persones.  
En un d’aquests estudis es proporcionava a un ampli  
grup de participants una sèrie de consells i eines per  
augmentar conductes sostenibles a la llar. Aquells que  
acabaven de mudar-se van resultar ser més proclius a 
adoptar els canvis d’una forma significativa, cosa que  
en altres estudis també s’ha detectat en relació amb  
fenòmens com tenir un fill o lidiar amb fets com un tall  
de carreteres que obliga a desplaçar-se temporalment  
en transport públic.

La «finestra d’oportunitat» dura uns quants mesos, cosa 
que apunta a la importància d’identificar els moments de 
canvi en el curs de la vida si el que es vol és dissenyar es-
tratègies específiques per intervenir en situacions en què 
hi hauria més probabilitats d’èxit (criança, cicles educatius 
o laborals, jubilació, edificis d’habitatges de nova cons-
trucció, etc.); alhora que, d’altra banda, convida a disposar 
amb antelació d’estratègies que puguin desplegar-se quan 
de manera atzarosa i imprevisible la realitat ens obligui a 
un canvi.

Igual que les persones, les ciutats han de preparar-se per 
aprofitar les «finestres d’oportunitat». A la crisi de la co-
vid-19, després del dramatisme inicial i l’emergència de 
xarxes ciutadanes d’ajuda mútua per cuidar les persones 
més necessitades, moltes ciutats van aprofitar la sortida 
dels confinaments per impulsar un nou sentit comú ur-
banístic, basat en la constatació que salut pública, justícia 
social i sostenibilitat resultaven inseparables. Aquelles 
forces municipalistes, en governs que disposaven d’una 
agenda transformadora predefinida i un esbós de model 
de ciutat alternatiu per assajar, han pogut acomplir trans-
formacions que avancen en el desenvolupament de ciutats 
més convivencials, passejables, verdes i sostenibles.

París, Barcelona, Milà, Nova York, Berlín, Amsterdam o 
Portland han facilitat una ocupació massiva i intensiva 
de l’espai públic: eixamplament de les zones de vianants, 
xarxes de carrils bici, ampliació de voreres i zones cami-
nables, redisseny d’àrees de joc, espais per als infants, 
pacificació d’entorns escolars, foment de zones verdes, ex-
pansió dels processos de renaturalització i de l’agricultura 
urbana, mercats a l’aire lliure... Aquests temes passaven 
a discutir-se a l’esfera pública, mentre que la «ciutat dels 
quinze minuts» impulsada per París o les «superilles» de 
Barcelona esdevenien polítiques públiques de referència, 
en què s’experimentaven fórmules per resoldre les neces-
sitats de la ciutadania en proximitat (accés a serveis pú-
blics, compres bàsiques, convivencialitat, zones verdes...). 
L’ecologia urbana feia dècades que reclamava aquesta 
mena de mesures, que en alguns llocs s’han pogut assajar 
en aquesta conjuntura.
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«Superilles» (Barcelona)  
i «ciutat dels quinze minuts» (París)

La superilla és la suma de nou illes de cases 
de l’Eixample barceloní, de manera que 
les vies perimetrals permeten el pas en 
automòbil, mentre que a les interiors només 
hi poden circular residents a una velocitat 
limitada. Intervencions focalitzades i de baix 
cost, que permeten pacificar els carrers i 
recuperar una gran quantitat d’espai públic 
en zones urbanísticament compactes. I és 
que, més enllà de promoure una mobilitat 
sostenible, es tracta també de millorar la 
convivència de barri, potenciar el reverdiment 
urbà i enfortir el comerç local. Menys 
cotxes, més trobades i més persones.

La «ciutat dels quinze minuts» es basa 
en les idees de proximitat, mescla d’usos, 
policentrisme i mobilitat no motoritzada i té 
com a fi garantir la satisfacció de necessitats 
en proximitat facilitant l’accés a equipaments 
i serveis. Entre les actuacions executades 
a París hi ha la recuperació de l’espai de 
60.000 places d’aparcament, la conversió 
d’encreuaments en places de vianants, la 
creació de carrers infantils al costat de les 
escoles i l’estructuració d’una densa malla de 
carrils bici; a més d’haver guanyat espai per a 
zones verdes, horts urbans i parcs infantils.

Totes dues iniciatives van engegar sent 
experiències pilot acotades i un cop se’n 
va haver validat el funcionament es van 
estendre per impulsar un model de ciutat 
alternatiu. Polítiques que tímidament van 
tornant una diversitat d’usos a la ciutat, 
augmenten les relacions socials i encoratgen 
una transformació radical dels estils de vida.

Malgrat totes les carències i contradiccions, com ara el risc 
d’accelerar processos de gentrificació o la desconnexió de 
qüestions clau com els metabolismes economicoecolò-
gics, les idees i propostes de l’ecourbanisme van deixar per 
uns moments de ser corrents subterranis minoritaris. Van 
abandonar el restringit camp de l’experimentació social 
i es van aliar amb l’urbanisme feminista, per convertir-se 
en el repositori a què polítics i professionals convencio-
nals acudien per buscar-hi inspiració.

Fa més d’una dècada que l’«urbanisme tàctic» s’assajava 
a petita escala, circumscrit a la lògica experimental i 
gradual d’introduir canvis a la ciutat per provar què 
passava. Ara s’ha popularitzat enormement i s’ha 
desplegat a gran escala, gràcies a tres avantatges sobre 
models convencionals d’execució de projectes: cost baix, 
implementació àgil i capacitat de situar al centre les 
comunitats a les quals pretén servir. Michel de Certeau 
sostenia que la millor possibilitat de convertir la posició 
més feble en la més forta era donar importància a fer 
servir el temps amb traça: saber actuar en el moment 
precís de manera que s’ampliïn les possibilitats de 
continuar actuant. Després de l’expansió de l’«urbanisme 
tàctic» trobem una fórmula per intervenir de forma 
inesperada i sorprenent. Quan hi ha manca de temps i de 
capacitat per generar un ampli consens en relació amb 
un projecte alternatiu de ciutat, calen accions audaces 
i astutes que permetin capgirar ràpidament la situació, 
fent-la esdevenir més beneficiosa per a qui té menys poder 
de fer sentir les seves demandes.

El més sorprenent és que de forma majoritària la ciutada-
nia va acollir amb entusiasme aquestes transformacions, 
evidenciant que, més enllà del que havia succeït durant el 
confinament i de l’impacte de les prescripcions urbanís-
tiques de les autoritats sanitàries, el suport i la simpatia 
que hi havia envers les propostes de l’ecourbanisme eren 
superiors al que es podia esperar. I això ens porta a recor-
dar la politòloga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann, que 
va teoritzar sobre la conformació de l’opinió pública com 
a mecanisme de control social mitjançant l’«espiral del 
silenci». Les persones i col·lectius que en observar el seu 
entorn social —mediat per la representació que n’oferei-
xen els mitjans de comunicació—, perceben que les seves 
idees i opinions obtenen suport social, s’hi reafirmen sen-
se temor a expressar-les en públic. En canvi, aquelles que 
perceben que les seves idees no tenen suport social es tor-
nen més receloses d’expressar-les obertament i tendeixen 
a caure en el silenci. Com que el primer grup expressa amb 
major comoditat els seus punts de vista i les suposades 
minories romanen en silenci, es crea una influència sobre 
la forma en què el públic percep la situació. Les postures 
majoritàries sembla que tinguin més suport del que real-
ment tenen, mentre que les minoritàries sembla que en 
tinguin menys.

L’espiral del silenci es va trencar i, per un temps, allò que 
era necessari però semblava políticament impossible de 
realitzar, s’ha tornat un horitzó més factible. Mesures que 
ahir semblaven esbojarrades avui resulten més atractives.
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Explorar una agenda urbana que 
vinculi justícia social i ecologia

El municipalisme afronta el repte de convertir la fulla 
de la navalla en un camí transitable. No resulta factible 
desplegar una agenda ecologista que no dialogui amb 
l’agenda social, en què destacaria l’accés a l’habitatge  
com a principal factor d’exclusió urbana.

Política d’habitatge (Viena)

Des dels anys vint del segle passat, quan va 
esdevenir la primera gran ciutat europea on 
va governar la socialdemocràcia, Viena ha 
apostat per l’habitatge públic. Des de llavors, 
n’ha construït constantment, cosa que ha 
provocat que l’Ajuntament esdevingui el major 
propietari d’habitatge del país i gestioni del 45 % 
del mercat de lloguer, sumant les propietats 
municipals i les de les associacions d’habitatge 
de benefici limitat. En aquestes propietats 
el preu no supera el 30 % dels ingressos, de 
manera que es converteixen en la principal 
alternativa per a la població amb menys 
ingressos i frenen les dinàmiques especulatives.

Cal reconnectar les polítiques socials amb el seu potencial 
per reforçar alhora un canvi de model productiu i d’es-
tils de vida; resoldre problemes de manera que s’afrontin 
les desigualtats i es faci pedagogia sobre les qüestions 
ecosocials. Fórmules pràctiques d’assajar l’establiment 
de complicitats cognitives i sinergies entre el fet social i 
l’ambiental. Algunes polítiques alimentàries municipals 
estan començant a explorar aquesta via, transversalitzant 
i complementant les perspectives de sostenibilitat, salut 
i justícia social. Moviments agroecològics i de dret a l’ali-
mentació conflueixen en iniciatives com ara menjadors 
escolars saludables i sostenibles, mercats de productors o 
la conversió de bancs d’aliments assistencials en centres 
comunitaris.

Es tracta d’una tasca similar a la que emprenen les em-
preses d’energia remunicipalitzades, que assagen fórmu-
les de compaginar la lluita contra la pobresa energètica 
amb l’impuls de la transició cap a un nou model energètic 
renovable, descentralitzat i democràtic. Un enfocament 
susceptible de traslladar-se als serveis socials mitjançant 
l’ecologització dels espais i activitats, així com l’acompa-
nyament en canvis d’hàbits que podrien produir-se, des de 
recursos com ara centres de menors, centres de gent gran 
o els serveis d’atenció a domicili.

Centres comunitaris 
alimentaris (Toronto)

Allò que era un espai on se subministraven els 
excedents de l’alimentació industrial, ara és 
un pròsper espai comunitari amb hort, cuina 
col·lectiva, hivernacle i un mercat d’agricultors 
de proximitat. Una transformació guiada per 
una nova política en què la qualitat de vida 
s’associa amb la qualitat dels aliments que 
es consumeixen, i en què els productes que 
es destinen a les persones vulnerables són de 
qualitat, frescos, ecològics i de proximitat. En 
aquesta xarxa de centres s’ha anat definint 
un programa d’activitats relacionades amb la 
cuina saludable o l’horticultura, mitjançant 
les quals s’adquireixen coneixements, però 
que sobretot serveixen d’espai de socialització 
entre persones beneficiàries de l’ajuda 
alimentària i el veïnat del barri, d’on sorgeixen 
inesperades complicitats i amistats.



KOIS & NEREA MORÁN

114 JUNY 2022

El medi ambient  
es defensa econòmicament:  
reduir i relocalitzar els 
metabolismes urbans

El model econòmic condiciona el model de ciutat, així, 
imaginar una ciutat que transiti cap a la sostenibilitat i la 
justícia social resulta indissociable d’invertir les prioritats 
de l’economia convencional a l’entorn urbà: satisfacció 
de necessitats davant l’ànim de lucre; territorialització i 
vinculació amb l’entorn davant l’amenaça de deslocalitza-
ció; cooperació davant la competència; rendibilitat social 
davant dels guanys; aposta per l’ocupació i pels grups 
socials més vulnerables; atenció a les cures i adquisició de 
compromisos ecològics forts que permetin reduir el meta-
bolisme social i avançar cap a la territorialització.

En un context de crisi ecosocial, la hiperespecialització 
productiva al sector dels serveis suposa una enorme vul-
nerabilitat, malgrat que els indicadors centrats a mesurar 
intercanvis monetaris, com el PIB, ens mostrin una imatge 
de fortalesa econòmica de les ciutats. L’antropòleg de la 
ciència Bruno Latour sosté que, de forma paradoxal, com 
més socialment construït és un fet, més «vertader» es 
torna i més difícil es fa refutar-lo. Abandonar aquest ter-
raplanisme econòmic implicaria incorporar als sistemes 
d’avaluació de les polítiques públiques indicadors més 
complexos i aplicar-hi indicadors biofísics que permetin 
saber com es comporten realment en relació amb els fac-
tors crítics de la sostenibilitat (petjada ecològica, reducció 
d’emissions, reducció de consums...).

La majoria de les ciutats no disposen d’eines per mesu-
rar les qüestions rellevants de debò a l’hora d’avaluar la 
qualitat de vida urbana. Fa una dècada la New Economics 
Foundation va desenvolupar un indicador alternatiu ano-
menat Happy City Index. Es tracta d’una eina assumida 
per desenes de ciutats al Regne Unit, que creua seixanta 
indicadors estadístics abordant qüestions com ara l’ha-
bitatge, la salut, el transport, l’accessibilitat i el disseny 

inclusiu, la qualitat de l’ocupació o l’accés a zones verdes, 
així com els estils de vida (tenint en compte elements 
com l’aïllament social o la vida activa). Una manera de 
disposar d’informació que permet quantificar objectius i 
mesurar avenços en els temes que realment preocupen els 
habitants.

L’economista Kate Raworth ha proposat l’«economia del 
dònut» (o de la rosquilla). Planteja la definició d’una base 
de necessitats que han de ser satisfetes universalment, 
per sota de la qual no és possible una vida digna (ingres-
sos, educació, sanitat, alimentació, energia, igualtat de 
gènere...), alhora que cal reconèixer l’existència d’un sostre 
marcat pels límits ambientals, que no podem superar si 
volem construir sistemes socioeconòmics perdurables 
(acidificació d’oceans, clima, usos del sòl, aigua...). L’espai 
segur i just per a la humanitat se situaria entre aquests 
llindars: qualsevol aposta per una transició ecosocial im-
plica reajustar les nostres societats entre la base social i el 
sostre ambiental.

Després de la pandèmia, i com a inspiració per orientar 
el procés de recuperació, les ciutats de Portland i 
Amsterdam han aplicat l’«economia del dònut» com a 
marc de referència per vertebrar les polítiques públiques i 
reorientar el seu funcionament d’una forma integral. Per 
aterrar la proposta i fer-la més funcional a la realitat estan 
desenvolupant un seguit de metodologies i indicadors 
summament interessants. Encara no han aconseguit 
que aquesta mirada sigui transversal i tingui poder per 
condicionar la coherència del conjunt de les polítiques 
públiques sota un enfocament integrador: el gran repte és 
aquest.

La principal eina de què disposen els governs locals 
per donar suport al desenvolupament d’altres models 
econòmics més inclusius, innovadors i resilients és la 
compra pública. Fins a una cinquena part de l’activitat 
econòmica general estaria directament relacionada 
amb els béns i serveis que contracten o consumeixen els 
governs locals. Quan en els criteris de contractació es va 
més enllà de minimitzar les despeses i els pressupostos 
i s’incorporen criteris ambientals i socials es pot tenir 
un impacte significatiu i exemplaritzant: donar suport a 
bones pràctiques ambientals, reduir la petjada de carboni, 
premiar les bones condicions laborals, apostar per les 
petites empreses davant les grans corporacions i donar 
suport a l’economia social mitjançant el compromís amb 
el cooperativisme com a proposta econòmica i model 
empresarial alternatiu.

La majoria de les ciutats no 
disposen d’eines per mesurar les 
qüestions rellevants de debò a 
l’hora d’avaluar la qualitat de vida 
urbana.
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Relocalitzar l’economia (Preston)

Aquest municipi britànic va seleccionar el 2013 
sis institucions municipals i en va analitzar la 
política de compres i proveïdors. El resultat va 
ser una despesa total de més de 750 milions de 
lliures, de les quals només el 5 % s’havia gastat 
en empreses amb seu al municipi i un 39 % a la 
regió. Des d’aleshores treballen per relocalitzar 
l’economia mitjançant una carta d’adquisicions 
col·laboratives per fomentar l’ús de proveïdors 
locals, identificar nínxols potencials d’activitat 
perquè els puguin assumir empreses locals 
i promoure i finançar la creació d’empreses 
cooperatives relacionades amb la transició 
ecosocial. Tot plegat ha desembocat en la 
creació d’una xarxa que agrupa les cooperatives 
de treball, de consum, d’habitatge, d’energia, 
d’educació, de serveis digitals... El resultat 
és que han aconseguit retenir al municipi el 
15 % i en la regió el 65 % de la despesa pública, 
generant més de quatre mil nous llocs de 
feina i desenes d’empreses cooperatives. 

La remunicipalització se situa com una altra prioritat  
per al municipalisme i un terreny en què es poden palesar 
ruptures amb els models de gestió precedents sobre re-
cursos estratègics (tal com ha passat amb l’aigua a París; 
l’energia a Hamburg, Berlín, Barcelona o Cadis; el trans-
port públic i altres serveis a Londres...). A més de l’eficièn-
cia econòmica, les empreses públiques ofereixen la possi-
bilitat d’experimentar formes innovadores de gestió amb 
una major participació de consumidors i treballadors, que 
són més transparents, tenen una vocació de servei públic 
davant de la lògica mercantil i disposen de més capacitat 
per desenvolupar projectes estratègics a llarg termini (que 
permetin grans inversions o canvis de model que incor-
porin la variable mediambiental de forma rigorosa).

Un sistema socioeconòmic alternatiu no s’improvisa ni és 
fruit d’automatismes teòrics o de voluntariosos esforços 
activistes, sinó que exigeix que s’implanti al llarg d’un 
període prolongat de temps per tal que se’n provi la con-
sistència i la viabilitat. Assentar des del municipalisme 
els fonaments d’una altra economia urbana implicaria 
desplegar mesures proactives i coordinades: fiscalitat, 
retribució i salaris indirectes per mitjà d’equipaments col-
lectius o serveis públics, compra pública, remunicipalitza-
cions i generació d’ecosistemes cooperatius.

Renaturalització urbana

Les ciutats suposen una superfície planetària molt 
limitada, de manera que enverdir-les no canviarà de 
forma substancial la insostenibilitat global. Ara bé, la 
renaturalització i l’agricultura urbana potser mostren 
la seva importància com a detonadors imprescindibles 
de transformacions culturals: pràctiques capaces de 
promoure una nova sensibilitat, traslladar imatges 
alternatives sobre el futur urbà, mostrar potencialitats i 
predisposar la gent per assumir transformacions de més 
envergadura.

La renaturalització hauria de ser una política transversal, 
que n’acompanyi i en complementi d’altres d’adaptació 
al canvi climàtic, de mobilitat, salut, educació, ocupació, 
etc., generant impactes positius no només en la protecció 
i l’augment de la biodiversitat o en la visibilització i ade-
quació urbana als cicles naturals, sinó també en la salut, 
el benestar, la cohesió social i altres aspectes de la qualitat 
de vida. Democratitzar l’accés a espais renaturalitzats és 
una mesura de justícia ambiental, en especial als barris 
populars, atès que per motius d’edat, de salut o econòmics 
la població pot tenir dificultats per desplaçar-se a gaudir 
del contacte amb la natura.
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Parc Nacional Urbà (Londres)

Partint d’una campanya ciutadana que ha durat 
una dècada, Londres es va convertir oficialment 
el 2019 en el primer Parc Nacional Urbà del 
món. Un 40 % de la superfície de la ciutat són 
espais verds (parcs, horts, granges urbanes...) 
o blaus (riu i canals), un enorme patrimoni 
cultural que calia visibilitzar, valorar, protegir 
i augmentar en la mesura del possible. Més 
enllà de l’impacte comunicatiu a l’hora de 
fer visible i accessible l’espai natural urbà i la 
seva biodiversitat, més enllà del compromís 
institucional amb la renaturalització o de 
la capacitat per involucrar la ciutadania en 
campanyes ambientals, el major èxit d’aquest 
projecte és, indiscutiblement, el d’oferir un nou 
relat per a la ciutat. Una narrativa que ajuda 
a reescriure la forma en què els habitants la 
conceben i l’expliquen, es relacionen amb el 
seu paisatge natural o despleguen capacitats 
per intervenir sobre l’entorn. Actualment, hi 
ha una xarxa mundial de ciutats que treballen 
per disseminar aquesta idea arreu del planeta.

A més de les macrointervencions també calen 
actuacions estructurants, que delimitin i 
travessin l’espai urbà, donant suport a una xarxa 
d’espais verds i blaus a diferents escales: des 
d’anelles i corredors urbans i periurbans fins a 
terrats i patis renaturalitzats. Convé destacar 
que actuacions com la gestió hídrica sostenible 
i la renaturalització de rius i costes són una 
assegurança davant dels esdeveniments climàtics 
extrems. Ara bé, per adaptar-nos al canvi climàtic 
fa falta, a més, una acció decidida per revertir 
l’artificialització i la pressió sobre els ecosistemes.

Model de ciutat alternatiu i 
ordenament territorial bioregional

El municipalisme està cridat a esbossar un model alterna-
tiu, oferint una visió de conjunt sobre la ciutat que trans-
cendeixi els projectes concrets o sectorials i permeti dotar 
de més sentit les estratègies de transformació que es van 
implantant. Imatges i narratives capaces de descriure com 
serien els assentaments humans a què aspirem, tenint en 
compte les limitacions ambientals.

Imaginació política i realisme ecològic serien les claus des 
de les quals caldria abordar un esforç col·lectiu i partici-
patiu capaç de democratitzar la construcció d’escenaris de 
futur esperançadors. Un impuls utòpic arrelat en experi-
ències comunitàries i polítiques públiques que mostren 
solucions reals, creïbles i en les quals la ciutadania es pot 
veure compromesa. El municipalisme ha de donar suport 
a aquesta experimentació social i recolzar-s’hi, perquè 
la capacitat d’aquesta mena d’iniciatives per generar 
aprenentatges rellevants serà directament proporcional 
a l’escala espacial, temporal i l’ambició que tinguin. Tota 
experiència innovadora requereix una mida i una duració 
mínimes perquè se’n puguin palesar les transformacions, 
per aconseguir generar canvis de tendència i perquè els 
impactes siguin mesurables.
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Oficina d’Imaginació Cívica (Bolonya)

Partint del famós «Reglament de col·laboració 
pública entre els ciutadans i la ciutat per a la 
cura i regeneració dels béns comuns urbans», 
s’ha avançat en altres projectes participatius i 
estables sostinguts en el temps. L’Oficina suposa 
un treball orientat a descentralitzar aquesta 
tasca, conformant un centre d’innovació i 
col·laboració permanent en cada districte. Un 
espai de trobada i cooperació entre institucions, 
teixit associatiu, cooperatives, universitat i 
altres entitats, la finalitat del qual és impulsar 
projectes compartits. Des de 2016 s’han estimulat 
centenars d’iniciatives: horts comunitaris, 
biblioteques d’eines, recuperació d’edificis 
abandonats per convertir-los en centres 
comunitaris, murals... Una oficina municipal 
dedicada a alimentar la imaginació ciutadana, 
modelar els somnis de forma col·lectiva i 
ajudar a consolidar-los en la realitat local.

Un model alternatiu de ciutat ha d’assumir la necessi-
tat de pensar un municipalisme no localista. La ciutat no 
pot ser l’únic objecte i objectiu de la reorganització que 
impliquen les transicions ecosocials, perquè ens constreny 
a pensar des d’una forma reduccionista que es conver-
teix en una trampa. L’escala local s’ha de combinar amb la 
bioregió, concebuda com la unitat de complexitat mínima 
per planificar les transicions. El concepte de bioregió ens 
convida a considerar com a escala mínima d’intervenció 
l’espai singular delimitat per característiques geogràfi-
ques, ecològiques i socials en què es produeixen els pro-
cessos que permeten el desenvolupament en una relació 
d’equilibri i col·laboració de la ciutat amb el seu medi. 
Una escala adequada per repensar l’autonomia energètica, 
alimentària i econòmica, així com l’adaptació ecològica de 
les activitats productives, trencant la separació conceptual 
entre espais rurals i urbans i redescobrint-ne les relacions 
d’interdependència. Les ciutats estan cridades a liderar un 
procés de descentralització, redistribució geogràfica del 
poder i substitució de la mirada urbanocèntrica per una 
altra de més integral a l’hora de planificar i governar el 
territori.

El municipalisme és el peó dels escacs de l’arquitectura 
institucional. Hi ha qui el contempla com la peça desti-
nada al sacrifici permanent, mentre que altres veiem en 
la seva manera pausada d’avançar les potencialitats per 
esdevenir la figura més valuosa i determinant a l’hora de 
revolucionar el taulell de la política. Un peó aïllat trans-
met tristesa, però uns quants ben desplegats i treballant 
en xarxa permeten imaginar jugades vencedores. Ens toca 
moure peça.⚫

L’escala local s’ha de combinar 
amb la bioregió, concebuda com 
la unitat de complexitat mínima 
per planificar les transicions.
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El mapa no ha estat un altre que el radial, 
que ha privilegiat les comunicacions 
amb i des del denominat quilòmetre 
zero de Madrid, negligint les connexions 
transversals entre regions urbanes.

La mobilitat és una necessitat humana bàsica, un factor 
crític en la inclusió social i un element fonamental de 
l’activitat econòmica. El transport ha estat reconegut 
també com un servei essencial en el pilar dels drets 
socials de la Unió Europea. Tanmateix, el paradigma 
actual és insostenible. I ho és perquè, entre altres raons, el 
model tradicional d’infraestructures ha atorgat una única 
prioritat a dos problemes bàsics com és el del temps i el 
de l’espai. Inversions, tecnologies, instruments, mitjans, 
obres i plans han tingut com a missió fonamental la de 
reduir la variable temporal en el desplaçament i, alhora, 
vèncer l’obstacle que l’espai, especialment en la seua 
configuració geogràfica, representava. L’eficàcia, doncs, 
de la infraestructura s’ha mesurat durant decennis 
mitjançant els resultats obtinguts de manera quasi 
exclusiva sobre aquestes dues variables. Així, no ens ha 
d’estranyar que encara avui responsables polítics de totes 
les administracions definesquen la seua feina en matèria 
d’infraestructures com la tasca d’acostar persones i 
d’imposar-se a les limitacions que l’orografia presentava. 
Per a aconseguir-ho, en general, s’ha fet un desplegament 
tècnic sense cap restricció, ni física ni pressupostària. 

Als darrers decennis el model ha anat evolucionant 
cap a la priorització quasi total del temps. Per això, les 
grans inversions en infraestructures s’han adreçat cap a 
l’objectiu de reduir, de la manera més intensa possible, el 
temps del viatge (la xarxa d’alta velocitat n’és un exemple 
i els grans hubs aeroportuaris associats al moviment 
turístic de masses en seria un altre); mentre que aquelles 
que tenien en consideració especial l’espai, és a dir, la 
comunicació entre nodes, tot i que exigiren un llarg 
viatge, han vist reduir el seu pes i la seua representació 
(les carreteres secundàries o els ferrocarrils que no 
pertanyen a la xarxa AVE en serien casos paradigmàtics). 
En el cas de l’Estat espanyol, la gran inversió en trens 
d’alta velocitat és l’exponent màxim d’aquesta filosofia 
subjacent al model d’infraestructures, com també ho 
ha estat la generalització d’autovies i d’autopistes que, 
per altra part, no ha fet sinó desenvolupar el mode 
de transport de mercaderies i de persones que millor 
s’ajustava a la seua existència: el camió i l’automòbil,  
amb les conseqüències ambientals que ara comencem  
a albirar. 
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Si reduir el temps s’ha constituït en l’objectiu bàsic del 
model contemporani, aquest model s’ha desplegat sobre 
un mapa i una visió política determinada de la societat 
i de l’economia espanyola. El mapa no ha estat un altre 
que el radial, que ha privilegiat les comunicacions amb i 
des del denominat quilòmetre zero de Madrid, negligint 
les connexions transversals entre regions urbanes i entre 
els centres generadors de moviments de tot tipus. A més, 
aquest mapa s’ha reclòs en l’àmbit nacional espanyol, des-
curant les relacions transfrontereres ferroviàries d’àmbit 
transeuropeu. I quant a la visió política, a poc a poc ha 
anat consolidant-se un model de transport pràcticament 
únic per a tots els territoris, una mena de one-size-fit-all 
que s’ha imposat a les condicions particulars de cada lloc. 
Cada ciutat, cada regió havia de tenir el seu AVE, el seu 
aeroport i la seua autovia gratuïta. Aquesta mena de talla 
única d’infraestructures s’ha combinat —i em permetran 
un altre anglicisme— amb la victòria, en el camp de la lo-
gística, del just-in-time que prioritzava, de nou, un model 
basat en la fluïdesa del transport de mercaderies a qualse-
vol cost, molt en sintonia amb la globalització indiscrimi-
nada imperant. 

En resum, i simplificant potser en excés, hem construït un 
model d’infraestructures i de transport poc adaptat a les 
condicions particulars de cada territori, de matriu radial, 
que ha maximitzat la reducció del temps sobre les conne-
xions espacials, sense capacitat d’adaptació a les disrupci-
ons possibles i molt centrat en la carretera. Aquest model 
ha mostrat les seues limitacions en irrompre una crisi 
tan disruptiva com la covid-19, però cal dir que ja havia 
mostrat abans debilitats. El desenvolupament del comerç 
portuari interoceànic associat als grans fluxos globals de 
mercaderies ja estava ocasionant moltes disfuncionalitats 
ambientals i de congestió sobretot al voltant de les grans 
ciutats espanyoles, mentre era (i és) habitual la conges-
tió en autovies i autopistes, especialment del transport 
pesant.

Dit això, avui ens hem d’enfrontar amb reptes diferents. 
En primer lloc, el ventall d’objectius que les infraestruc-
tures de transport i comunicació haurien d’atendre s’ha 
de diversificar. Han d’aparèixer altres variables que també 
haurien de ser contemplades en tota política pública. En 
citarem només algunes: l’impacte sobre el medi ambi-
ent, l’assumpció del risc i de la disrupció de la cadena 
de comunicació i abastiments, la necessitat d’una major 
resiliència general, el manteniment de la cohesió espa-
cial i social, l’entorn europeu de la xarxa de transport o 
l’establiment de models més ben adaptats i més sensibles 
davant escenaris territorials diferents. 

La meua proposta, doncs, és que la política de planificació 
d’infraestructures futura es base en una anàlisi multifac-
torial que tinga en compte molt més que la reducció del 
temps i el sotmetiment tècnic de l’espai sobre un mapa 
radial de comunicacions. Per dir-ho amb altres paraules, 
advoque per un model d’infraestructures 2.0, amb una rei-
maginació del mapa on es despleguen, molt més sensible a 
les trajectòries específiques, molt més resilient i, sobretot, 
pel tema que avui ens mou en aquest escrit, amb menor 
impacte sobre el medi ambient. 

De totes aquestes consideracions, ara ens centrarem en 
la preocupació ambiental. Les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle estan canviant la vida al planeta i és fonamen-
tal combatre el canvi climàtic. Avui, la mobilitat (carretera, 
aviació, ferrocarril, navegació i altres formes de transport) 
és responsable del 19 % de les emissions de CO2 i del 2 % de 
NO2 del planeta, segons un recent informe de McKinsey 
titulat «The net-zero transition. What it would cost, what 
it could bring». No tots els mitjans de transport són, tan-
mateix, igualment responsables d’aquestes emissions. La 
carretera representa el 75 % de les emissions d’aquesta 
activitat, seguida per l’aviació amb el 13 % i la navegació 
marítima amb l’11 %. Avancem que el ferrocarril tan sols 
és responsable de l’1 % de les emissions associades a la 
mobilitat. A escala europea, les dades són molt semblants: 
la carretera genera el 71,1 % de les emissions de CO2 de 
tot el sector de transport de la Unió, seguit per l’aviació 
amb el 13,4 %. El ferrocarril, per cert, tan sols representa el 
0,4 % del total d’emissions de CO2 del sector del trans-
port europeu. Si analitzem específicament el transport 
de mercaderies per carretera, aquest representa el 15 % 
de totes les emissions de CO2 europees i, en concret, els 
camions mitjans i pesants en són els principals responsa-
bles (en un 70 %). Podem suposar que a Espanya la situació 
és encara pitjor, perquè avui un 96 % de les mercaderies 
transportades continuen utilitzant la carretera i sols un 
4 % fan servir el ferrocarril. Cal dir que la mitjana europea 
en transport de mercaderies per tren es troba en el 18 % i 
alguns països arriben fins a un 30 o 40 %.

A escala europea, les dades són 
molt semblants: la carretera 
genera el 71,1 % de les emissions de 
CO2 de tot el sector de transport de 
la Unió, seguit per l’aviació amb el 
13,4 %. El ferrocarril, per cert, tan 
sols representa el 0,4 % del total 
d’emissions de CO2 del sector del 
transport europeu.
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Cal, doncs, procedir a una immediata descarbonització 
del transport. I aquest no és un desig, sinó una obligació 
marcada per la Unió Europea mitjançant el seu European 
Green Deal, que ha establert com a objectiu reduir, cap al 
2050, les emissions de gasos d’efecte hivernacle del sector 
del transport en un 90 % comparat amb els nivells de 1990 
i, en general, reduir les emissions netes europees un 55 % 
per al 2030. 

Ara bé, no sols som davant un canvi en el mitjà de trans-
port, com veurem després. El model global de mobilitat 
ha de canviar també en relació amb una dimensió més 
profunda associada al sistema de vida. Aquell estudi de 
McKinsey que citàvem abans assenyala que en alguns 
sectors manufacturers mundials (tèxtil, química o cuir i 
vestit) entre el 30 i el 65 % de les emissions de països com 
Xina o l’Índia són atribuïbles a la demanda final estran-
gera, és a dir, a la globalització dels fluxos mundials. Cal 
fer entendre al consumidor i consumidora que la seua 
preocupació pel medi ambient no sols ha de passar per 

comprovar la procedència dels recursos naturals dels 
producte que consumeix o pel reciclatge que en fa en 
consumir-los. La cadena de subministrament típica d’una 
empresa de béns de consum contemporània genera ja uns 
costos ambientals molt majors que les operacions neces-
sàries per a la producció d’aquests béns! Ens cal doncs 
també una reflexió profunda sobre la sostenibilitat de les 
cadenes de valor mundials i sobre l’enorme distància entre 
centres productors i centres consumidors en el planeta. El 
just-in-time de què parlàvem adés sobre cadenes de valor, 
tenses i extenses, és un factor que agreuja el canvi climà-
tic. Cal buscar models de globalització molt més «regio-
nalitzats», que modifiquen substancialment la necessitat 
d’aquests enormes fluxos globals. Hem de ser capaços 
d’observar els reptes sistèmics que tenim plantejats i ana-
litzar la manera com les estratègies de cooperació territo-
rial, metropolitana i urbana, en camps com la logística i 
les infraestructures, poden beneficiar els seus participants 
en aquell entorn de globalització regionalitzada i d’escur-
çament de les cadenes de valor i abastiment.



JOSEP VICENT BOIRA

122 JUNY 2022

Per a aconseguir, doncs, tots dos objectius (reduir l’impac-
te ambiental i apostar per una globalització més regio-
nalitzada) ens cal un nou model d’infraestructures de 
transport que tinga el ferrocarril com a peça central. Cal 
recordar que no sols el consum d’energia d’un tren és set 
vegades inferior que el d’un avió i les seues emissions, 
més de deu vegades menors, sinó que l’impacte territori-
al d’una infraestructura com la ferroviària és també molt 
més baix que el d’una carretera i, per tant, molt més eficaç 
a l’hora de transportar persones i mercaderies. Si una au-
topista de doble direcció amb tres carrils per banda neces-
sita uns 75 metres de terreny, el ferrocarril en necessita 25. 
A igualtat de nombre de passatgers, un ferrocarril necessi-
ta un consum de territori de 7 m2 per passatger mentre la 
carretera en necessita 100. 

Així, cal lligar les polítiques públiques de mobilitat amb 
les d’infraestructures, amb una clara aposta pel ferrocarril, 
però també amb les estratègies de reindustrialització del 
territori, de creació de grans megaregions, de cooperació 

logística entre comunitats autònomes, de coordinació 
d’infraestructures de desplaçaments i recepció de pro-
ductes, de planificació conjunta d’escenaris territorials i 
econòmics, de reforçament i connexió de sistemes urbans 
macroregionals... Sols des d’una perspectiva global del 
problema el podrem abordar amb garanties de resolució o, 
almenys, d’atenuació. 

La proposta de reforma de la Xarxa Transeuropea de 
Transports, presentada a Brussel·les el proppassat mes 
de desembre, és un clar exemple de la necessitat que 
les xarxes de transport i infraestructures tinguen com 
a objectiu una major eficiència i sostenibilitat. La Xarxa 
Transeuropea de Transports (TEN-T en les seues sigles en 
anglès) s’estructura sobre corredors de transport inte-
grats (vectors, més aviat) que connecten 424 nodes urbans 
europeus amb ports, aeroports i terminals ferroviàries, 
creant una xarxa on el ferrocarril juga un paper fona-
mental. El Mediterrani és un d’aquests corredors, i el seu 
valor rau a brindar un mitjà de transport més sostenible 
per a les mercaderies (respecte la carretera) i a apostar per 
una eficiència en la mobilitat de persones que oferisca 
alternatives als vols domèstics i de llarga distància. Si el 
transport ferroviari emet 41 grams de diòxid de carboni 
equivalent (CO2e) per passatger i quilòmetre recorregut, 
un vol de llarga distància n’emet 150 i un de domèstic, 255. 
Imaginem el que podríem aconseguir en el combat al 

Si una autopista de doble direcció 
amb tres carrils per banda 
necessita uns 75 metres de terreny, 
el ferrocarril en necessita 25.
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canvi climàtic en trajectes europeus on el ferrocarril es 
constituira en el mode de comunicació en xarxa priorita-
ri que unirà ciutats europees d’una manera àgil, eficaç i 
sostenible. 

A l’Estat espanyol, cal una aposta decidida pel ferrocarril. 
I aquesta aposta ha de centrar-se en polítiques públiques 
de suport al transvasament de càrrega de mercaderies de 
la carretera al tren i d’integració dels diferents tipus de 
desplaçament per a persones. Especifique d’una manera 
palesa que no estic en contra de l’alta velocitat ferroviària, 
sempre que forme part d’un ventall d’opcions de mobilitat 
coordinada i concertada, i es faça servir per als despla-
çaments també d’escala europea amb un perfil no radial. 
Avui, la Unió Europea ha apostat en la darrera reforma 
de la Xarxa Transeuropea de Transports per ferrocarrils 
molt més ràpids que puguen, per exemple, reduir el temps 
de desplaçament entre Copenhagen i Hamburg de les 
4,5 hores actuals a les 2,5. En el nostre àmbit, el Corredor 
Mediterrani és la plasmació d’aquestes polítiques a 
Espanya. És un vector de comunicació que permetria no 
sols transvasar càrrega de la carretera al ferrocarril (aten-
ció al concepte d’autopista ferroviària que s’està impo-
sant!), sinó que en connectar una dotzena de ciutats de 
més de 100.000 habitants (tan sols entre Almeria i Girona), 
podria integrar, en algunes seccions, les rodalies i la mitja-
na distància en les mateixes vies que l’alta velocitat i tenir 
una prolongació cap a França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia. El 
Corredor, doncs, promouria una infraestructura diferent, 
innovadora, resilient i d’àmbit europeu, complint, a més, 
amb els principis de menor impacte ambiental. D’altra 
banda, podria ser el bastidor d’una macroregió econòmica 
i metropolitana mediterrània més competitiva en l’en-
torn europeu de la globalització regionalitzada que hem 
proposat.

El futur ja és ací. Ens cal una reformulació evident del 
sistema de transports per fer-lo molt més sostenible, però 
aquest objectiu no pot centrar-se tan sols en una substi-
tució, que cal fer sense dubte, de la carretera o l’avió pel 
ferrocarril. La dimensió integral de la política d’infraes-
tructures aconsella una visió més global del problema, 
apostant per sistemes urbans connectats, nodes logístics 
intermodals, centres d’intercanvi i connexió de xarxes de 
diferent escala i ambició (especialment a les ciutats), un 
mapa europeu de mobilitat, una coordinació territorial de 
l’oferta logística que evite duplicacions de grans infraes-
tructures en distàncies pròximes i una política gradual 
de reforma de les grans cadenes d’abastiment i de valor 
mundials en relació amb una reordenació dels centres de 
producció i consum. Pel que fa de manera específica als 

modes de transport, cal retornar al ferrocarril com a mitjà 
fonamental, amb una ampliació dels objectius essencials 
de la seua funció, construint un sistema versàtil i adapta-
ble, resilient i capaç d’assumir les disrupcions que el futur 
ens puga portar. En aquest escenari, les ciutats jugaran un 
paper essencial. És fonamental que l’administració muni-
cipal dispose de visions territorials més globals que ultra-
passen els seus límits municipals. La definició de sistemes 
urbans funcionals de caràcter megaregional pot articular 
respostes més eficaces i sostenibles al repte global de la 
mobilitat. Tant de bo que algun dia un regidor o regidora 
tinga entre les seues competències les aliances urbanes i 
territorials i el disseny d’escenaris de cooperació amb al-
tres ciutats en matèria d’infraestructures i comunicacions. 

Espanya necessita un canvi en el model de grans infra-
estructures. Per a les àrees poblades, les infraestructures 
són un estigma, per a les àrees despoblades, una esperan-
ça. Potser no són ni una cosa ni l’altra. D’ací la meua idea 
d’una visió més general del seu paper dins un model terri-
torial diferent, d’una anàlisi més refinada de la seua funci-
onalitat i dels seus trets específics i d’una aposta molt més 
decidida per la seua sostenibilitat.⚫ 

Tant de bo que algun dia un regidor 
o regidora tinga entre les seues 
competències les aliances urbanes 
i territorials i el disseny d’escenaris 
de cooperació amb altres ciutats 
en matèria d’infraestructures i 
comunicacions.
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La revolta de les «armilles grogues» iniciada a França el 
2018 va ser una advertència sobre els riscos polítics d’una 
descarbonització de l’economia que posi la major part de 
la càrrega econòmica del canvi sobre les espatlles de les 
classes populars. Tanmateix, no sembla que els governs 
s’hagin pres l’avís seriosament: com expliquen Rubén 
Martínez i Isidro López a La solución verde, els plans de 
transició de les principals economies mundials són con-
tinuistes amb el model econòmic actual, de manera que 
situen la rendibilitat del capital per davant de qualsevol 
altra consideració.

Davant del continuisme disfressat de verd, nombroses 
forces polítiques, moviments socials i intel·lectuals estan 
elaborant propostes per una transició ecològica justa, 
que aprofiti la transformació econòmica necessària per 
superar el neoliberalisme i avançar en drets, des del Green 
New Deal d’Alexandria Ocasio-Cortez fins al decreixement. 
Aquestes propostes necessiten l’impuls de l’estat, però els 
municipis també hi tenen molt a dir.

El paper de les ciutats en la lluita contra la crisi climàti-
ca és visible en les transformacions urbanes en capitals 
europees com Barcelona o París, que estan reduint l’espai 
dels vehicles privats i potenciant el verd urbà. Més enllà 
de l’urbanisme, els municipis poden ser laboratoris d’una 
transició ecològica justa, amb perspectiva de classe i femi-
nista, com il·lustra l’experiència de Barcelona. Vegem en 
resum vuit eixos en els quals Barcelona està desenvolu-
pant polítiques transformadores en aquesta direcció.

...

Urbanisme verd i feminista: 
les superilles

Les superilles han esdevingut el símbol de la 
Barcelona sostenible impulsada pel govern 
de Barcelona en Comú. El principi és senzill: 
explotar el disseny quadrangular de l’Eixample 
barceloní per convertir alguns carrers en 
zones de vianants i reduir el trànsit a altres 
vies, generant espai per a vianants, bicicletes i 
altres mitjans de transport sostenibles. A banda 
de fer disminuir el trànsit i la contaminació, 
les superilles formen part de l’anomenat 
«urbanisme de la vida quotidiana».

Les ciutats han estat tradicionalment 
dissenyades amb la mirada d’homes de classe 
mitjana, prioritzant els usos d’aquest col·lectiu 
per sobre dels de la resta de la població. 
L’urbanisme de la vida quotidiana vol revertir 
aquesta desigualtat. Per exemple, les dones 
caminen més i fan servir més el transport 
públic que els homes; per tant, reduir l’espai 
urbà dedicat al vehicle privat a favor d’una 
mobilitat menys contaminant té un impacte 
de gènere positiu. De la mateixa manera, 
augmentar l’espai per a vianants és fonamental 
quan cal desplaçar-se amb el cotxet d’una 
criatura, amb un carretó d’anar a comprar 
o en cadira de rodes. Es tracta de construir 
una ciutat més orientada a les necessitats 
bàsiques de la població, inclosa la cura.

VilaVeïna, cuidar des de la proximitat

Les superilles urbanes de Barcelona tenen 
una extensió social: VilaVeïna. Es tracta 
d’una política pública per donar suport a les 
persones cuidadores i promoure les iniciatives 
comunitàries de cures des de la proximitat. 
Les cures són una feina que continuen duent 
a terme majoritàriament les dones, sovint en 
condicions molt precàries, amb retribució o 
sense. VilaVeïna forma part dels esforços de 
Barcelona per repartir de manera més justa 
aquestes tasques tan necessàries i millorar 
la vida de les persones que s’hi dediquen.

El projecte barceloní es nodreix d’iniciatives com 
les Illes de les Cures de Bogotà o les microàrees 
de Trieste. Les VilaVeïnes dividiran Barcelona 
en un centenar de minibarris d’entre 10.000 i 
30.000 habitants per fer front a escala humana 
als reptes de cures de la ciutat, coproduint 
les solucions amb les persones que hi viuen. 
L’impacte d’aquests projectes no és només 
social, sinó també ambiental. La pensadora 
ecofeminista Yayo Herrero ha assenyalat la 
necessitat d’avançar cap a ciutats policèntriques 
on es pugui fer vida sense grans desplaçaments, 
seguint la idea de «ciutat dels quinze minuts».

https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23530/Emilio-Santiago-Mui%C3%B1o-Hector-Tejero-tribuna-Francia-chalecos-amarillos-ecologismo-sociedad.htm
https://lahidra.net/wp-content/uploads/2021/10/la-solucion-verde-final.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/urbanismo-para-los-barrios/urbanismo-con-perspectiva-de-genero
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
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Mobilitat sostenible

A Barcelona, el transport produeix el 30 % de 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
(sense comptar el transport aeri ni el marítim). 
Els objectius són clars: reduir l’ús del vehicle 
privat i promoure el transport públic i els 
desplaçaments a peu, en bici o en altres mitjans 
no contaminants. Ara bé, el risc d’afectar 
regressivament les classes populars és alt, en 
especial amb mesures de limitació del transport 
privat: tant per als petits empresaris i autònoms 
que fan servir el vehicle com a eina de treball, 
com per als commuters, que es desplacen a 
Barcelona des de municipis veïns, en què els 
preus de l’habitatge són inferiors, i no disposen 
d’una alternativa raonable de transport públic.

A Barcelona existeix des del 2020 una Zona de 
Baixes Emissions que prohibeix la circulació, 
a bona part de la ciutat, dels vehicles que 
emeten més partícules contaminants. La 
ZBE ha aconseguit promoure la renovació 
del parc automobilístic, però no ha reduït 
significativament el trànsit ni la contaminació, 
de manera que caldran noves mesures. Hi ha 
moviments veïnals i ecologistes que reclamen 
que s’estableixi un peatge a l’entrada de la 
ciutat. La resistència a aquesta mesura, que 
ja s’ha implantat en altres grans ciutats, 

és fruit sobretot del risc electoral, atès 
que tindria una alta incidència en la vida 
quotidiana de moltes persones (tot i que la 
majoria són votants d’altres municipis, vist 
que el 56 % dels desplaçaments diaris en 
vehicle privat a Barcelona entren a la ciutat 
o en surten). El peatge és un mecanisme 
regressiu, cosa que obliga a pensar un 
sistema de compensacions per als conductors 
perjudicats, en especial els de renda baixa 
(reducció del preu del transport públic, foment 
de la mobilitat compartida, etcètera).

Hi ha altres mesures que també permetrien 
reduir la circulació de vehicles. En primer 
lloc, reduir la concentració dels llocs de feina 
al districte central de negocis: l’Eixample i la 
Diagonal. La revolució del teletreball i la creació 
d’espais de coworking a la perifèria de Barcelona 
hi haurien de contribuir. En segon lloc, aplicar 
plans de mobilitat per a empreses i territoris és 
fonamental per tal de reduir la ineficiència que 
suposen els desplaçaments en vehicles privats 
semibuits als centres de feina, i substituir-los 
per transport col·lectiu i compartit. Entrar a la 
ciutat amb un vehicle privat hauria de ser una 
opció més cara i incòmoda que altres alternatives 
i, d’altra banda, les altres opcions han de ser 
accessibles per a tothom. Els peatges han de ser 
dissuasius i finançar aquestes alternatives.

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191228/ecologistas-critican-zona-de-bajas-emisiones-barcelona-7788599
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Cap a una economia local  
verda i justa

Els ajuntaments tenen una capacitat 
considerable d’incidència econòmica, que poden 
dedicar a promoure sectors amb un impacte 
ambiental alt o bé el contrari. Les polítiques de 
foment de l’ocupació, les de compra pública i les 
normatives municipals poden facilitar la creació 
de feines de qualitat en sectors necessaris per a la 
transició ecològica (com la instal·lació d’energies 
renovables o altres tecnologies orientades a la 
descarbonització) i sectors baixos en emissions 
(com les cures). A més, ajuntaments com el de 
Barcelona influeixen en l’economia prioritzant 
àmbits com ara la cultura, l’educació o la política 
social, cosa que implica crear llocs de treball 
de proximitat amb baix impacte ambiental.

El comerç és un altre terreny de batalla 
important per a la transició ecològica. El comerç 
de proximitat té el valor social de mantenir vius 
els barris i evitar que la seva desertització obligui 
a desplaçar-se als centres comercials. A més, tot i 
que qualsevol activitat comercial té un impacte 
ecològic, el del comerç en línia és probablement 
superior al del comerç de proximitat i físic, 
en especial pels embalatges i l’«última milla» 
de l’enviament. A Barcelona, l’Ajuntament 
ha desplegat mesures de suport al comerç de 
proximitat, com la moneda local REC, que a 
hores d’ara ha arribat a gairebé dos centenars de 
comerços de barris de renda baixa de la ciutat. 
Tanmateix, no hem d’oblidar que el consumisme 
forma part de la crhaisi ecològica i que no podem 
renunciar a avançar cap a la desmaterialització 
de l’economia, substituint el consum de béns 
materials per serveis que generin el mateix 
grau o un grau superior de benestar personal 
i social, i fins i tot d’activitat econòmica, com 
les cures, les activitats culturals, artístiques, 
esportives o la formació i la investigació.

Construcció sostenible i rehabilitació

L’edificació d’habitatges públics és una de 
les polítiques socials prioritàries a les grans 
ciutats, on l’emergència en matèria d’habitatge 
és estructural. La construcció, però, també és 
un dels sectors que més emissions produeix. 
Per això, l’Ajuntament de Barcelona està 
explorant solucions per construir de manera 
més ràpida i sostenible. Un projecte emblemàtic 
a la capital catalana són els APROP, habitatges 
socials construïts a partir de contenidors de 
vaixell reciclats i que, en transformar-se en 
habitatges, emeten fins a set vegades menys 
CO2 que una construcció tradicional. Es tracta 
d’una tecnologia que, tot i que d’entrada va ser 
discutida, després ha estat premiada. A més, és 
freqüent en altres països europeus i ha impulsat 
al municipi altres modalitats de construcció 
industrialitzada sostenible, com ara la fusta.

La rehabilitació energètica és un altre eix 
fonamental de la transició ecològica, que rebrà 
una gran quantitat de fons Next Generation de 
l’Estat espanyol. A Barcelona, els habitatges són 
responsables del 20 % de les emissions de GEH i 
les oficines i comerços d’un 21 %. L’Ajuntament 
de Barcelona incrementarà significativament 
la dotació de la convocatòria anual d’ajudes 
per a la rehabilitació d’habitatges i està 
impulsant una finestreta única per agilitzar els 
tràmits. A més de reduir el consum energètic, 
el creixement del sector de la rehabilitació 
té un gran potencial per crear ocupació.

El comerç de proximitat té el 
valor social de mantenir vius 
els barris i evitar que la seva 
desertització obligui a desplaçar-
se als centres comercials.

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Los-impactos-y-las-alternativas-del-comercio-electr%C3%B3nico-1.pdf
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Crisi climàtica i salut: 
alimentació sostenible

L’alimentació és una de les qüestions on es veu 
més clarament que fer front a la crisi ecològica 
i millorar les condicions de vida de la població 
han de ser objectius compatibles. Transformar 
el model alimentari, reduint el consum de carn 
i prioritzant els aliments de proximitat, de 
temporada i de producció ecològica es troba al 
centre de l’agenda climàtica i de salut pública. 
El nomenament de Barcelona com a capital 
mundial de l’alimentació sostenible l’any 2021 
ha representat una oportunitat per potenciar 
aquesta estratègia i donar-hi continuïtat futura.

L’Ajuntament de Barcelona està introduint 
criteris de sostenibilitat als menús servits als 
equipaments municipals, com ara escoles, 
residències de gent gran o menjadors socials. 
A més, el municipi té una política de suport 
als terrats verd i horts urbans, que haurien 
d’experimentar un salt d’escala per fer la ciutat 
menys dependent de la importació d’aliments, 
a banda del component pedagògic que tenen.

Un repte addicional és aconseguir que 
l’alimentació sostenible sigui assequible per 
a tota la població, inclosa la que es troba en 
situació de risc d’exclusió social. És l’objectiu 
del projecte Alimenta, que vol transformar 
el model alimentari de les persones amb 
necessitats no cobertes, de la mà de les 
entitats socials, empoderant-les i reduint el 
malbaratament dels excedents alimentaris. A 
més, el 2020 es va publicar una guia de menús 
saludables, sostenibles i de proximitat.

Reduir, reutilitzar i reciclar

La recollida i el tractament de residus és una de 
les principals competències dels municipis. Més 
enllà de la separació en diferents contenidors, a 
Barcelona s’estan implantant mecanismes com 
ara la recollida porta a porta o els contenidors 
intel·ligents. Tot i que sovint hi ha resistència 
veïnal davant de qualsevol canvi en un àmbit tan 
connectat amb la vida quotidiana, l’experiència 
mostra que a mitjà termini la població 
s’hi adapta. A Barcelona s’estan introduint 
compensacions econòmiques a les llars que 
més reciclen per facilitar l’acceptació del canvi i 
introduir una dimensió social en aquesta política.

Ara bé, encara més important que reciclar és 
reduir el consum d’objectes nous i reutilitzar-
los. És l’objectiu de les biblioteques de coses, 
com la que es va inaugurar el 2020 al Casal 
de Ca l’Isidret: s’hi poden agafar en préstec 
objectes d’ús poc freqüent, des de tendes de 
campanya fins a calefactors. A ciutats com 
Londres o Berlín, ja hi funcionen establiments 
d’aquesta mena. Comptar amb una biblioteca 
de coses i repair cafès comunitaris a cada barri 
implicaria un estalvi econòmic per al veïnat 
i una reducció del consum de materials.
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Energia: més renovables i autoconsum, 
menys pobresa energètica

Juntament amb les estratègies de rehabilitació, 
l’Ajuntament de Barcelona impulsa mesures 
per donar suport a les famílies que pateixen 
pobresa energètica. El 2016 va crear els Punts 
d’Assessorament Energètic, que han atès desenes 
de milers de persones —dos terços d’elles, dones— 
per evitar talls de subministraments o reduir-ne 
les factures. A més, Barcelona compta des del 
2018 amb una empresa pública d’electricitat, que 
permet oferir una política de preus raonable i 
només subministra energia d’origen renovable.

A aquests projectes s’hi va unir el 2021 
la iniciativa Més Barcelona per instal·lar 
gratuïtament plaques fotovoltaiques als terrats 
d’edificis particulars, amb la col·laboració 
d’inversors privats, que és combinable amb 
cobertes verdes que absorbeixen la contaminació 
i redueixen la temperatura a l’estiu. També 
s’està analitzant la creació de comunitats 
energètiques perquè hi hagi edificis municipals 
que aboquin els seus excedents d’energia 
renovable a llars veïnes de renda baixa, i s’està 
desenvolupant un projecte europeu per crear 
una xarxa de refugis climàtics de proximitat.

Els municipis, laboratoris d’una transició 
verda que han de liderar els estats

Una transició ecològica dirigida pels senyals 
del mercat (és a dir, els preus) suposarà que 
es carregui un cost superior sobre els sectors 
populars, sigui perquè se’ls encareixin els hàbits 
o perquè els sigui impossible modificar-los (atès 
que haurien de fer inversions o despeses que 
no poden permetre’s a curt termini). Els estats, 
amb les seves normatives i competències fiscals 
tenen la capacitat de corregir una part d’aquests 
efectes negatius. Per exemple, un impost sobre el 
carboni emès i un repartiment de la recaptació, 
universal o bé focalitzat en els col·lectius de 
menor renda, aconseguiria aquest resultat. Ara 
bé, és dubtós que això s’apliqui a gran escala.

Els municipis, amb la perspectiva que dona 
la proximitat a les persones, poden impulsar 
polítiques doblement compensatòries. D’una 
banda, aconseguir que la transició impliqui 
una millora real en les condicions materials 
d’existència de les classes populars, amb el 
menor impacte negatiu a curt termini —que 
és el marc temporal en què es mouen les 
persones amb menors ingressos—, i de l’altra, 
assegurar-se que els sectors menys afavorits 
es beneficien realment d’aquestes polítiques.

Tanmateix, cal que siguem conscients de les 
limitacions municipals davant l’enormitat del 
repte. Per exemple, Barcelona no té competències 
per limitar el trànsit aeri o portuari. Només les 
emissions de GEH de l’aeroport i els vols que 
en surten o hi aterren dupliquen de bon tros 
les emissions de la ciutat. O les limitacions 
pressupostàries. Robert Pollin xifrava en 
l’1,5 % del PIB la despesa anual necessària 
per reduir dràsticament les emissions de 
CO2 en vint anys. A Barcelona equivaldria a 
1.300 milions d’euros anuals, que és el 38% 
del pressupost municipal de l’any 2022.

Actuacions municipals com les que hem 
detallat a Barcelona tenen un cert impacte i, 
sobretot, són útils com a laboratori i trampolí 
de polítiques públiques. Són un exemple que és 
possible fer polítiques que tinguin un impacte 
ambiental, social i de gènere positiu i que no hi 
ha una contradicció necessària entre transició 
verda i els interessos de les classes populars. 
Ara bé, cal també un impuls estatal decidit 
per tal que aquestes polítiques passin de ser 
excepcions a convertir-se en la norma.⚫

Cal que siguem conscients de les 
limitacions municipals davant 
l’enormitat del repte. Per exemple, 
Barcelona no té competències per 
limitar el trànsit aeri o portuari.
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L’ampliació de l’aeroport del Prat a costa d’espais naturals 
del delta del Llobregat va ser una de les grans qüestions 
que va ocupar el debat públic a Barcelona i a Catalunya 
durant tot el 2021. A la Ricarda, l’hàbitat d’interès comuni-
tari que seria destruït per l’allargament de la tercera pista 
de l’aeroport, el «progrés» topava contra els defensors 
romàntics d’uns quants ànecs. Així ho caricaturitzaven els 
defensors de la proposta. Si de moment no han aconseguit 
imposar l’ampliació és perquè no han comprès que, en 
realitat, a la Ricarda s’enfronten dos models de desenvo-
lupament urbà. En un context de creixent preocupació per 
l’emergència climàtica, sorgeix una forma d’entendre les 
ciutats des d’una redescoberta del valor de la proximitat. 
Al Prat, i en clau metropolitana, defensem aquest munici-
palisme que impulsa polítiques de quilòmetre zero.

...

Noves metròpolis per a una nova 
època: redescobrir el quilòmetre zero

En un altre article d’aquesta revista, Josep Vicent Boira 
exposa com l’emergència climàtica fa urgent repensar les 
xarxes que transporten persones i mercaderies entre les 
nostres ciutats. Els ajuntaments hem contribuït a aquest 
debat: des del Prat hem presentat un estudi amb l’Asso-
ciació per la Promoció del Transport Públic que planteja 
alternatives a l’avió a l’hora de comunicar els aeroports 
catalans amb l’entorn euromediterrani. Perquè creiem que 
les ciutats, més enllà de les nostres competències limi-
tades, tenim molt a dir sobre les xarxes que ens connecten.

En aquesta època de crisi ambiental, el municipalisme ha 
de tenir un paper fonamental a l’hora de (re)pensar els 
nodes que connecten aquestes xarxes: les ciutats —ente-
ses en la seva dimensió actual de grans metròpolis que 
superen els límits territorials dels pobles, i que inclouen 
tant l’entorn urbà com l’entorn agrícola i els espais natu-
rals, que també proveeixen serveis per a la vida ciutadana. 
En el nostre cas, aquesta ciutat és la regió metropolitana 
barcelonina. Cal repensar com la comuniquem amb altres 
metròpolis, però també com ens hi movem, com hi produ-
ïm i com hi consumim.

En aquest context, quan diem que a les ciutats on gover-
nem apostem per un municipalisme que impulsi políti-
ques de quilòmetre zero, volem reivindicar la proximi-
tat com a espai que ens permet recuperar autonomia i 
capacitat de control democràtic sobre elements i serveis 
bàsics de la vida en comú a les urbs, per donar resposta a 
una triple necessitat: ambiental, econòmica i democràti-
ca. Ho fem, en primer lloc, per desenvolupar respostes a 
l’emergència climàtica. I ho fem des de la consciència que, 
com deia l’activista mediambiental brasiler Chico Mendes, 
l’ecologisme sense lluita social és jardineria. Per tant, una 
resposta adequada a l’emergència climàtica implica, ne-
cessàriament, transformar l’economia a la ciutat. I aquesta 
revisió ha de permetre plantejar la qüestió del control de-
mocràtic dels recursos, subministraments i serveis bàsics 
necessaris per a cada veí i veïna.

Tot seguit miraré d’il·lustrar amb alguns exemples 
aquestes polítiques de quilòmetre zero que propugnem 
des de la nostra forma d’entendre el municipalisme. 
Són dels àmbits de l’energia, l’aigua, la indústria i 
l’alimentació, i centrats en el Prat. En podríem trobar més 
en àmbits com el social, l’educatiu o el cultural i també en 
altres ciutats metropolitanes com Barcelona, Sant Feliu o 
Montcada.

En primer lloc, voldria parlar de l’impuls de les comu-
nitats locals d’energia. Aquesta eina ha de servir perquè 
la transició energètica, que cal desplegar amb urgència, 
sigui també una palanca per construir sobirania davant 
les grans empreses elèctriques i empoderament ciutadà 
a escala local. L’autonomia energètica comença acom-
panyant la ciutadania a l’hora d’estalviar en la factura 
elèctrica, instal·lar energies renovables i efectuar rehabi-
litacions energètiques. Paral·lelament, però, al Prat, estem 
en vies de constituir una de les majors comunitats locals 
d’energia de l’Estat: l’Energia del Prat. Per capitalitzar-la, 
aprofitem l’estalvi de gairebé 200.000 euros en la factu-
ra elèctrica anual que suposarà la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als terrats de vint-i-dos edificis municipals. 
Per tal de poder-la desplegar, ens hem aliat amb altres 
ens locals i regionals per exigir a l’Estat una transposició 
ambiciosa i valenta de la directiva europea que regula 
aquestes comunitats.
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Aquesta experiència s’inspira en la llarga tradició de 
gestió pública de l’aigua que hem acumulat al Prat o a 
Montornès en les darreres dècades. Al delta del Llobregat 
hi ha un gran aqüífer profund i l’Ajuntament del Prat ha 
vetllat perquè el seu aprofitament es regeixi pel control 
i lideratge públics. Ara per ara, la nostra ciutat és l’úni-
ca de les de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de més de 
60.000 habitants que disposa d’infraestructures públiques 
d’abastament d’aigua potable pròpies i localitzades dins 
del municipi, que connecten aquest aqüífer amb les llars 
pratenques. Les gestiona l’empresa municipal Aigües del 
Prat, creada el 1988, que treballa per garantir un servei de 
qualitat al menor preu possible per als abonats, reinver-
tint els beneficis en la reducció de les tarifes, la moder-
nització de les instal·lacions i la preservació del medi 
ambient. Aquesta experiència, compartida amb altres 
municipis que volen seguir aquestes passes a través d’en-
titats com el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya, dota de credibilitat l’Ajuntament a l’hora d’im-
pulsar Energia del Prat.

L’aigua i l’energia són béns comuns bàsics per a la vida 
ciutadana, però també per a la indústria. La descoberta 
d’aigües subterrànies al Delta va propiciar l’arribada de 
les primeres fàbriques al Baix Llobregat, i avui dia molts 
dels centres de producció de la nostra ciutat formen part, 
com Aigües del Prat, de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües 
del Delta del Llobregat. Així mateix, la comunitat lo-
cal d’energia permetrà proveir d’energia assequible les 
llars de la ciutat, però també el teixit industrial en un 
moment en què l’esgotament dels combustibles fòssils 
n’encarirà el preu. Per tant, aquesta política de quilòmetre 
zero ha de facilitar també la necessària reflexió sobre la 

reindustrialització en un context de crisi de la globalitza-
ció tal com la coneixíem.

Un altre exemple de polítiques de quilòmetre zero és la 
protecció i promoció dels espais agraris com a infraes-
tructura metropolitana, que han d’adquirir un caràcter 
cada cop més estratègic en el marc de la crisi global dels 
combustibles i, per tant, del repensament dels sistemes 
de producció i distribució d’aliments a escala mundial. 
Fins ben entrat el segle XX, dels camps deltaics en sortien 
hortalisses que abastien tant el Born com, sobretot en 
temps de guerra a Europa i a través de l’estació de França, 
els mercats centrals d’altres grans metròpolis europees. La 
industrialització i urbanització del Baix Llobregat va posar 
en crisi l’antic «rebost barceloní», però el 1998, amb la 
creació del Parc Agrari, es van protegir més de 3.000 hectà-
rees del Delta i de la vall baixa del Llobregat. La promoció 
de productes emblemàtics locals —com el pollastre pota 
blava o la carxofa del Prat, veritables icones que articulen 
una identitat comunitària— serveix per posar al mapa i 
promoure la viabilitat econòmica i social d’una infraes-
tructura metropolitana que, si bé tota sola no pot garantir 
la sobirania alimentària de la gran ciutat, pot contribuir a 
apropar-s’hi i és imprescindible per impulsar una ali-
mentació sostenible. Com apunta la cuinera i antropòloga 
Maria Nicolau: «Rosa Luxemburg va dir: “Socialisme o 
barbàrie”. Jo dic: “Cuina o barbàrie”, no perquè sigui soci-
alista, sinó perquè, si no cuinem, quedem a la intempèrie 
de grans corporacions». L’impuls del Parc Agrari és una 
altra política de quilòmetre zero que permet recuperar so-
birania davant les corporacions que, gràcies al control que 
ostenten sobre la producció i el subministrament d’ali-
ments, dicten com i què es menja.

L’impuls del Parc Agrari és una altra política de 
quilòmetre zero que permet recuperar sobirania 

davant les corporacions que, gràcies al control que 
ostenten sobre la producció i el subministrament 

d’aliments, dicten com i què es menja.
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L’escala i les competències necessàries: 
una reivindicació metropolitana

Hem mirat d’il·lustrar amb aquests exemples algunes po-
lítiques de quilòmetre zero que podem impulsar des del 
municipalisme. Ara bé, perquè aquests exemples pràctics 
puguin conformar un model global de ciutat en l’època de 
l’emergència climàtica, cal plantejar el problema de l’esca-
la i el de les competències locals.

Pel que fa a l’escala, és crucial pensar en la dimensió me-
tropolitana. Des dels diversos municipis que en formem 
part podem assajar respostes i propostes per a molts rep-
tes. Tanmateix, els límits municipals fa molt de temps que 
no reflecteixen quina és la ciutat real en què dia a dia les 
persones ens movem, treballem i consumim, que —com 
assenyalàvem a l’inici— és l’escala metropolitana. Per tant, 
cal impulsar una reflexió sobre el desenvolupament d’una 
governança d’aquest nivell, transparent i democràtica, 
que apliqui aquestes polítiques a l’escala adequada; que 
articuli la ciutat real i en garanteixi la cohesió i la sosteni-
bilitat. Es tracta d’enfortir una metròpoli policèntrica, en 
xarxa, amb lògiques de cooperació intermunicipal.

Així mateix, cal dotar els governs locals i metropolitans 
del marc normatiu i de les competències suficients. En 
el seu llibre Si els alcaldes governessin el món, Benjamin 
Barber va assenyalar que, igual que és a les metròpolis on 
es generen i es pateixen bona part dels problemes del món 
actual, també s’hi poden desenvolupar solucions i res-
postes vàlides i reproduïbles en altres indrets. Tanmateix, 
ens cal disposar del marge d’acció suficient per fer-ho. Per 
exemple, les polítiques de quilòmetre zero orientades a 
aprofitar la transició energètica per conquerir sobirania 

en aquest camp poden servir al Prat de la mateixa manera 
que poden aplicar-se en qualsevol lloc del món, si es dis-
posa de les eines i el marc normatiu adequat.

En aquest sentit, abordar els reptes globals amb aterratge 
local no serà possible si, almenys, de forma paral·lela, no es 
produeix una segona descentralització, en què les com-
petències passin de l'Estat als ajuntaments, després que 
quedés interrompuda en el procés de desenvolupament 
autonòmic.

El municipalisme s'ho ha guanyat, el necessitem i ara és 
una necessitat exigent. Així, el futur del municipalisme 
passa per la capacitat d’ajudar a construir comunitats 
locals que, des de la seva identitat i la seva heterogeneïtat, 
des de la proximitat, treballin col·lectivament per assolir 
els reptes que se’ls plantegin, entenent que Catalunya es 
comença a construir des dels municipis.

Els nostres ajuntaments han desbordat el sistema compe-
tencial local. El millor exemple l’hem vist durant la crisi 
pandèmica, en què hem actuat en funció de les necessi-
tats socials i no de les obligacions competencials. Aquesta 
lògica ha estat possible gràcies a la voluntat d’incidir 
voluntàriament en la nostra realitat, d’implicar-nos en 
els conflictes latents i de cercar solucions en benefici de 
la comunitat, més enllà de les atribucions legals. La nova 
etapa exigeix el restabliment de l’autonomia, el retorn al 
criteri de les competències com a base i no com a sostre. 
I és aquí on pren sentit una segona reflexió: l’elevació del 
nivell competencial per tal que les noves agendes locals 
esdevinguin plenament desplegables. Es tracta de situar 
Catalunya com a país de dimensió municipalista en la seva 
estructura de governança.



LLUÍS MIJOLER MARTÍNEZ

134 JUNY 2022

L’aeroport,  
una batalla simptomàtica

Aquest és el municipalisme de polítiques de quilòmetre 
zero que propugnem. Si en l’època de l’hegemonia neoli-
beral es va advocar per un model de ciutats uniformitza-
des i cada cop més hiperconnectades per tal de facilitar-hi 
el flux de capitals internacionals, en l’època de l’emergèn-
cia climàtica estem obligats a repensar la vida urbana i 
reivindiquem fer-ho recuperant el valor de la proximitat. 
Es tracta, parafrasejant el geògraf David Harvey, de deixar 
de construir ciutats perquè el capital transnacional hi 
inverteixi i pensar en com cal cuidar els espais perquè la 
gent els pugui habitar.

És des d’aquesta perspectiva que el conflicte entorn de la 
proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat viscut durant 
el 2021 pren un interès especial que vull comentar per 
acabar. Des del Prat sostenim que el que s’ha lliurat és, 
precisament, una batalla entre alternatives: entre el vell 

model desenvolupista que està caducant arreu 
d’Europa i propostes innovadores d’un desenvo-
lupament que assumeix que transformar el sis-
tema econòmic és una qüestió de supervivència. 
Per això, hem sostingut que defensar el delta del 
Llobregat és una forma de defensar el planeta i 
un altre model de ciutat per a Barcelona, per a 
la Barcelona metropolitana, i per a les nostres 
ciutats.

I és també des d’aquesta perspectiva de canvi 
d’època i paradigma que cal entendre el desen-
llaç tan immediat i sorprenent de la primera 
fase d’aquest conflicte: l’ampli moviment social 
que es va oposar a una ampliació que destruiria 
bona part del delta del Llobregat (la segona zona 
humida més important de la costa catalana, que 
es preserva al cor de l’àrea metropolitana de 
Barcelona), i les veus que des de l’Ajuntament 
del Prat, l’alcaldia de Barcelona i la vicepresi-
dència del Govern espanyol es van alçar contra 
el projecte van aconseguir que quedés descartat. 
Van guanyar aquella batalla, però no la guerra. 
A pesar que un estudi recent de la Generalitat 
de Catalunya, l’Enquesta Òmnibus del Centre 
d’Estudis d’Opinió, revela que una àmplia ma-
joria de catalans i catalanes s’oposen a l’ampli-
ació, els lobbies insisteixen en la proposta, tal 
com ha deixat clar, per exemple, el portaveu 
del grup municipal socialista a l’Ajuntament de 
Barcelona, Jaume Collboni. La batalla guanyada, 
però, mereix ser entesa amb perspectiva.

Un repàs a la història contemporània del desenvolupa-
ment humà sobre la plana del delta del Llobregat, situada 
immediatament a l’oest de la ciutat de Barcelona, revela 
que quan la burgesia de la capital ha volgut impulsar-hi 
una gran infraestructura, finalment se n’ha sortit. Els de-
fensors de l’ampliació, en realitat, no fan més que perllon-
gar aquesta llarga tradició dels dirigents clàssics barcelo-
nins, que han vist aquest indret com un espai en blanc per 
satisfer les necessitats de creixement sense límits de la 
ciutat i les seves infraestructures.

Va resumir bé aquesta percepció l’escriptor català del segle 
XIX Jacint Verdaguer, un dels primers a cultivar un gènere 
d’odes a Barcelona que més tard han sovintejat altres 
poetes barcelonins. Ell en va compondre una just quan, 
a finals del segle XIX, l’explotació colonial de les Antilles 
espanyoles per part de burgesos catalans (com el mecenes 
mateix de Verdaguer, el negrer Antonio López), començava 
a fer necessària una ampliació del port. 
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Deia Verdaguer a Barcelona:

¿Veus á ponent esténdres un prat com d'esmeralda? 
un altre Nil lo forma de ses arenes d'or, 
ahont, si t'estreteja de Montjuich la falda, 
podrían aixamplarse tes tendes y ton cor.

Poc després començava una expansió del port de 
Barcelona cap a l’oest, que va culminar a principis del se-
gle XXI amb el desviament del riu Llobregat per construir 
el moll del Prat. Actualment, tot l’hemisferi nord del Delta 
està ocupat pel port i la Zona Franca, projectada a partir 
dels anys vint del segle passat i impulsada a partir dels 
seixanta. A l’hemisferi sud, l’aeroport conviu amb nuclis 
urbans i industrials, altres infraestructures viàries i ferro-
viàries d’accés a Barcelona, així com amb espais naturals 
i agrícoles que es van començar a protegir a les acaballes 
del segle xx.

Què ha passat, ara? Per què les ànsies d’expansió de les 
elits barcelonines resumides per Verdaguer han topat, 
aquesta vegada sí, amb seriosos obstacles que fan incerta 
la seva materialització?

Sens dubte, un factor important és l’empoderament de 
la gent del Prat i del Baix Llobregat. La signatura del Pla 
Delta per part de l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments 
del Prat i Barcelona el 1994 va fer possibles les, per 
ara, darreres ampliacions del port i de l’aeroport; però 
també va suposar una sèrie de compensacions, com la 
regeneració dels espais naturals o la recuperació de la 
platja, que han permès la reconquesta d’aquests entorns 
per al gaudi ciutadà. Avui dia, són patrimoni comú 
d’unes classes populars metropolitanes que en gaudeixen 
regularment. Això explica la unanimitat de la ciutadania 
i del consistori pratencs contra l’ampliació o el fet que 
la campanya #NiUnPamMes hagi aplegat les signatures 
de més de 50.000 persones i gairebé un miler d’entitats. 
Tanmateix, la qüestió va més enllà.

Cal emmarcar aquest gir en la tendència història també 
en un context de canvi d’època en què cada cop més 
sectors de l’opinió pública han entès que l’emergència 
climàtica és un repte civilitzatori davant del qual calen 
accions immediates i estructurals. En una Europa 
en què la reducció de la contaminació és un objectiu 
innegable a qualsevol gran metròpoli, les ampliacions 
d’aeroports cauen de les llistes de prioritats. A Londres, 
totes les principals forces polítiques, dels Verds als tories 
començant per l’alcalde laborista Sadiq Khan, s’oposen 

als plans propugnats per Ferrovial, gestora de Heathrow, 
per fer-hi una tercera pista. A França el govern del liberal 
Macron revisa els plans de creixement d’aeroports 
com el de Charles de Gaulle a París, perquè han quedat 
«obsolets» davant dels plans de reducció d’emissions de 
gasos amb efecte hivernacle, en paraules de la ministra 
de Transició Ecològica, Barbara Pompili. A Alemanya, 
l’empresa de ferrocarrils Deutsche Bahn i Lufthansa 
treballen per traslladar de l’avió al tren tots aquells 
passatgers que volen arribar a Frankfurt en vols de curt 
radi.

En canvi, en perspectiva local, davant d’aquest dilema les 
tradicionals classes dirigents barcelonines es mantenen 
alineades amb un model cada cop més antic. La vella 
burgesia industrial interessada per la innovació ha donat 
peu —amb la deslocalització i venda del teixit industrial i 
la inversió del seu patrimoni en el rendisme immobiliari— 
a unes elits barcelonines que «han substituït el desig 
de contribuir al progrés compartit per una sorollosa i 
tavernària rebequeria», tal com analitzava recentment 
Jordi Martí en un article titulat «La decadència de les 
elits».

Davant d’aquest intent d’imposar projectes depredadors 
amb poca viabilitat, a la metròpoli barcelonina els governs 
d’arrel popular tenim l’oportunitat històrica de liderar 
la formulació d’alternatives des de la innovació i la 
voluntat de transformació social. L’ampliació de la tercera 
pista ho comprometria, mentre seguiria apostant per 
la visió caduca d’unes grans metròpolis uniformitzades 
i hiperconnectades, desenvolupades segons un mateix 
model que ha de permetre el flux de grans capitals entre 
ciutats idèntiques que faciliten la maximització de 
beneficis a què fèiem referència abans.

Impulsar metròpolis que redescobreixin el valor de la 
proximitat i l’aprofitin per impulsar formes d’habitar 
les ciutats més sostenibles i igualitàries és una urgència 
també democràtica, no només ambiental. Perquè no es 
tracta de trobar tan sols una alternativa a un vell model 
basat en el creixement que es resisteix a desaparèixer. 
La crisi social, econòmica i ambiental d’aquest model 
genera una incertesa en la vida de milions de persones 
que la ultradreta aprofita per tornar a emergir, 
prometent una seguretat basada en la pertinença a 
comunitats abstractes i excloents. Davant d’aquestes 
comunitats imaginades, el municipalisme, a través 
de les polítiques de quilòmetre zero, pot articular i 
cohesionar comunitats concretes: les d’unes metròpolis 
que, ara i aquí, garanteixen una vida digna als seus veïns 
i veïnes.⚫

https://www.ara.cat/opinio/decadencia-elits_129_4167634.html
https://www.ara.cat/opinio/decadencia-elits_129_4167634.html


La Fundació Sentit Comú és un nou espai 
de reflexió, intercanvi, diàleg i formació. Un 
espai que ha de permetre establir les aliances 
necessàries per donar resposta als grans reptes 
socials, ambientals i econòmics que hi ha en 
l’àmbit local, nacional i internacional.

Espais de transformació com aquest són vitals  
per incentivar i promoure la participació 
ciutadana al voltant dels reptes de futur que 
tenim com a societat.

Amb la publicació de la nova revista  
La Pública, la Fundació Sentit Comú vol 
generar un espai des d’on pensar la innovació 
en les pràctiques polítiques, així com el 
desenvolupament de polítiques públiques, 
especialment de tot allò que té relació amb 
el feminisme, l’ecologisme, la radicalitat 
democràtica i l’avenç social. 

Aquest primer número de La Pública es  
centra en el debat sobre la construcció d’un 
model de transició ecològica justa, emancipadora, 
i inclusiva amb l’objectiu de fer un diagnòstic 
profund de les accions, perspectives, sensibilitats 
i posicionaments davant la realitat del canvi 
climàtic, sense perdre de vista la importància 
d’incloure en aquest diagnòstic les desigualtats 
socials i mediambientals existents, que han de 
quedar integrades en la construcció d’un horitzó 
de futur més verd i més just.

La Fundació Sentit Comú engloba també 
projectes de Formació i Recerca amb la 
creació d’espais, recursos i continguts propis 
per la formació i desenvolupament d’habilitats 
i experteses que enforteixin els coneixements i 
criteris de debat i reflexió de la ciutadania. Així 
també, la Fundació té com a objectiu l’impuls 
d'estudis, informes, avaluacions, enquestes, 
etc., que ens permetin generar coneixement 
i facilitar dades i informació d’interès fiable 
sobre les necessitats, preocupacions, interessos 
i oportunitats potencials de benestar per la 
ciutadania.

Per altra banda, la Fundació Sentit Comú 
serà qui vetllarà per la continuïtat del Fearless 
Cities, la xarxa d’activistes i organitzacions 
municipalistes que treballen per radicalitzar  
la democràcia, feminitzar la política i impulsar 
la transició cap a una economia que es preocupi 
per les persones i el nostre medi ambient.

Finalment, la Fundació Sentit Comú 
impulsa La Futura Channel, el canal de 
comunicació transmèdia per a la transformació 
social. Neix amb l'objectiu de tenir un paper 
actiu en la creació d'un ecosistema emergent, 
alternatiu i crític de continguts. Situant-se 
més enllà de la toxicitat i el soroll de les xarxes 
socials i mitjans actuals. La Futura és senyal 
enfront del soroll. Un espai per a donar la 
batalla cultural. 

http://fundaciosentitcomu.cat


coordinacio@fundaciosentitcomu.cat 
Carrer de la Marina, 131 bis, baixos, 08013 Barcelona
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